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Apnsatiação

O I Fórum Nacional de Ciência e Tecnologia em Saúde -1 FNCTS - tem como objetivo reunir
e aproximar em um único evento os membros de várias entidades científicas ligadas à Ciência
e Tecnologia Aplicadas à Saúde, contrariando a prática corrente de realização de Congressos
e Encontros Científicos separados por entidade. Para isso, as entidades promotoras deste evento
conseguiram superar inúmeras dificuldades e diferenças, e realizar o I FNCTS congregando não
só seus filiados mas também procurando incentivar a participação dos setores empresariais
produtivos (fabricantes e representantes de equipamentos utilizados na prática médica), e dos
usuários (administradores hospitalares, médicos, etc). Ú importante salientar que o I FNCTS é
um dos passos decisivos para permitir a realização do World Congress on Medical Physks and
Biomedical Engineering, que ocorrerá no Rio de Janeiro em agosto de 1994.

Mais de 180 trabalhos científicos estarão sendo apresentados tanto na forma oral quando na
forma de painéis, e uma das características importantes do I FNCTS é não dividir os participan-
tes por sociedade a que está filiado, mas sim por interesse temático. Assim, membros da ABFM,
por exemplo, que trabalham na área de instrumentação, deverão participar de sessões em
conjunto com membros da SBEB ou SBBMN, cujo interesse é pela mesma área.

Queremos agradecer a todos os colegas que colaboraram com o envio de trabalhos para serem
analisados pelo nosso Corpo de Revisores, e salientamos que, como explicitado no nosso "Kit
do Autor", a responsabilidade pela qualidade da apresentação do texto e das figuras nos Anais
do Fórum é exclusivamente atribuída aos autores. Infelizmente, muitos autores não seguiram
as normas estabelecidas e a Comissão Organizadora viu-se obrigada a publicar os trabalhos
independentemente da qualidade gráfica dos mesmos, quando o conteúdo justificava sua
publicação.

Agradecemos a todos do nosso Corpo de Revisores, alguns com carga excessiva de trabalho, que
graciosamente se dispuseram a revisar os trabalhos (enviamos cada trabalho para 2 ou até 3
revisores).

Agradecemos ainda o patrocínio e o auxílio de todas as entidades que tornaram possível a
realização do I FNCTS.

Esperamos que o ambiente do Hotel Glória favoreça o congraçamento dos participantes, e que
frutifiquem daí novas pesquisas e trabalhos conjuntos, proporcionando assim uma melhor
assistência ã saúde da população brasileira. Esperamos, finalmente, que o Fórum Nacional de
Ciência e Tecnologia em Saúde seja realizado ainda muitas vezes.

Cotnitsào
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J.L. Puglisi, E.T. costa e J.H.M. Bassani

DepartaMnto de Engenharia Biomédica - DEB - PEE •
Centro de Engenharia Biomédica - CEB - ONICAHP

A influência do intervalo na geração da
força de contração do coração te» sido
objeto de numerosas tentativas de modela-
mento. Koch-Heser e Blinks [3] postulara*
que as variações da força com a freqüência
poderia* ser analisadas em tenos de : (1)
A Contração de Estado de Repouso - CER; (2)
O Efeito Inotrópico Negativo da Ativação -
EINA; e (3) O Efeito Inotrópico Positive da
Ativaçfto (EIPA). Baseados nesta hipótese,
implementou-se um modelo para simular os
efeitos da freqüência na forca de
contraçSo. O objetivo deste trabalho é :
(a) Apresentar dados experimentais que
caracterizam o comportamento do tecido
cardíaco ante diferentes seqüências es-
timulatórias, e (b) Obter os parâmetros
sugeridos por Koch-Weser e Blinks para
simular o modelo no computador usando uma
linguagem de alto nivel.

É geralmente aceito que o aumento da con-
centração de cálcio intracelular [Ca**]í
determina a força gerada pelo músculo
cardíaco. Para explicar as mudanças da
força da contração cem a freqüência foram
desenvolvidos modelos do tipo comparti-
mental, onde o transporte de cálcio, seja
de fora para dentro da célula e/ou entre
compartimentos intracelulares é descrito em
termos de equações diferenciais [2], [4],
[5]. Porém, esses modelos foram desenvol-
vidos para representar o fenômeno
particular estudado por cada autor. Una
postura mais abrangente tinha sido adotada
por Koch-Weser e Blinks [4], que tentaram
explicar o comportamento geral do músculo
cardíaco usando apenas três parâmetros.
Sagundo esses autores, após cada contração
geram-se no tecido dois efeitos anta-
gônicos. Um que tende a diminuir a força
dos batimentos seguintes chamado de Efeito
Inotrópico Negativo da Ativação (EIKA).
Esta efeito seria de grande intensidade
porém de curta duração. Simultaneamente
aconteceria um outro efeito que tenderia a
aumentar a forca das próximas contrações,
o Efeito inotrópico Positivo da Ativação

(EIPA). Este efeito seria de pouca inten-
sidade e de uma duração maior. Ambos seriam
susceptíveis de acumulação e possuíram uma
evolução exponencial negativa, decaindo com
o tempo. Após pausas prolongadas atingir-
se- ia um estado onde a força da contração
não seria influenciada pela atividade
prévia do músculo. Essa contração é cha-
mada de Contração de Estado de Repouso
(CER). com essas premissas o valor da força
da contração F(n) resulta :

tm-l tm-l

F(n)-CER- 27 EOM(i)* £ JHMfi) (1)
t-i

Foram feitos, e são descritos a seguir,
distintos protocolos de estimulação no
átrio esquerdo de rato visando : (a) obter
dados experimentais que caracterizem o
comportamento do tecido ante distintas
seqüências estimulatõrias e (b) quanti-
ficar a geração e evolução temporal dos
efeitos inotrópicos.

ntnuii i NÍTOIX»

Foram utilizados ratos adultos (250-300 g).
Após a extração do átrio esquerdo, este era
colocado em uma cuba de 20 ml contendo
solução de Krebs a 37*C, onde se fazia
borbulhar carbogénio (95% O2 - 5% co2).
Dois eletrodos de platina eram inseridos no
tecido para a estimulação elétrica, e
prendia-se o outro extremo num transdutor
de força (Marco Biosystems modelo F«0). O
comprimento do músculo era ajustado em 90%
do comprimento ótimo. A salda do transdutor
era amplificada e mostrada na tela de um
osciloscópio de memória (Tektronix modelo
5111A). Deixava-se estabilizar a preparação
em uma freqüência fixa durante uma hora.
Durante esse tempo trocava-se a solução de
Krebs a cada 15 min. Distintas seqüências
estimulatórias foram implementadas através
de um Estimulador Cardíaco Programével de-
senvolvido no Laboratório de Bioenganharia

do centro de Engenharia Biomédica da
Unicamp [l].

Protocolo 1:
Para observar o valor da forca para uma
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freqüência constante:
Após o período de estabilização na freqüên-
cia de 1 Hz, midava-se para 2, 4, 6 e 8 Hz,
aguardando-se 10 ainutos ca cada freqüên-
cia.

Protocolo 2:
Para observar o efeito das pausas:
Apôs o período de estabilização na freqüên-
cia de trabalho, dava-se pausas crescentes
desde 10 até 300 s. Freqüência de trabalho:
2, 4, 6 e 8 Hz.

Protocolo 3:
Para observar o efeito 4a perda de ua
batisento:
Após o período de estabilização na freqüên-
cia de trabalho, aplicava-se ua estimulo
equivalente è perda de 1 atê 10 bat isentos,
ea passos de ua. Freqüência de trabalho :
2, 4, 6 e 8 Hz.

Na figura 1 observamos os resultaJos da
série experiaental do protocolo 1. Obteve-
se a relação força-frequência negativa do
átrio esquerdo do rato. À aedida que a
freqüência de estiaulaçâo auaenta a força
da contração cai. A figura 2 «ostra as
Curvas de Restituição Mecânica obtidas no
protocolo 2. Observa-se que, A aedida que
auaenta a pausa entre os batisentos, a
força auaenta até ua valor aáxiao, para
dapois diainuir lentaaente até o valor de
CER. O teapo necessário para atingir a
força aáxiaa depende da freqüência.
A figura 3 aostra os valores dos efeitos
inotr6picos obtidos do protocolo 3. Auxi-
liados coa o programa MATLAB (Mathvorks
Inc., Estados Unidos) foi feito ua ajuste
de curvas desses dados. Obteve-se as se-
guintes equações:

2 Hz:

EINA - 2*exp(-0.5*t) + 0.475*exp(-0.08*t)

EIPA - 0.04*exp(-0.01*t) (2)

4 Hz:

EIHA - 9*exp(-5.5«t) + 1.15*exp(-0.35*t)

EIPA- 0.006«exp(-0.0025«t) (3)

6 Hz:

EIHA - 14*exp(-7*t) + 0.6*exp(-0.3*t)

EIPA- 0.006*exp(-0.002*t) (4)

8 Hz:

EINA - 18*exp(-10*t) + 0.4«exp(-0.35«t)

EIPA - 0.003*exp(-0.002*t) (5\

VitM Mnl» •/• SID

3a m

Figura 1: Relaçlo Forca-Frequência. Valor
aedio e STD (n-6)

A figura 4 mostra as curvas da figura
anterior ajustadas segundo as equações (2),
(3), (4) e (5). Esses valores foram utili-
zados ca um programa cm linguagem C que im-
plementa a expressão (1). A figura 5 mostra
o resultado da simulação das Curvas de Res-
tituição Mecânica.

Figura 2: Curvas de Restituição Mecânica
para 2, 4, 6 e 8 Hz. (n-6)

«nh(ll *> Efcto lmné>íu - P.*» mmm

• Tonfonia

Figura 3: Evolução dos Efeitos Inotropieos
para 2, 4, 6 e 8 Hz. (n-6)
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Figura 4: Ajuste de curvas dos Efeitos
Inotropicos.

Diacosaio

Os «feitos inotropicos varias com a fre-
qüência. As simulações obtidas bat«« com os
dados experimentais, porte devemos con-
siderar que após a pausa volta-se para a
freqüência original. Precisa-se estudar a
dependência desses efeitos coa a freqüên-
cia. 0 acumulo desses efeitos também é
questionável. Porte o modelo apresenta U M
clareza, e simplicidade de entendimento que
aerecea ua estudo mais detalhado. Precisas
ser feitos também novos protocolos que
incluaa mudanças de freqüência e batimentos
ectopicos.

I

4 *

Figura 5: Simulação das Curvas de Resti-
tuição Mecânica utilizando a expressão (1)

os registros obtidos são de grande valor
para caraterizar o comportamento do tecido,
sendo de ufl idade para poder validar
qualquer tipo de modelo, não restnngindo-
se ao aqui apresentado.

£ reconhecida a contribuição do CNPq no
fornecimento da bolsa de Mestrado para J.
L. Puglisi.
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COMCLOaÔBS

O modelo deve ser aprimorado, porta conti-
nuando com a idéia original de dois efeitos
antagônicos. Precisa-se estudar com maior
profundidade a geração c evolução temporal
do EINA e EIPA, assim como a sua dependên-
cia com a freaüência.
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PROGRAMA DE COMPUTADORA PARA REALIZAR ESTIMULACIÓN CARDIACA

S.D. Arriazu, E. Ruiz, c.J. Felice y J.M. Olivera

Departamento de Bioingeniería , INSIBIO (COMICET-UNT)
Universidad Nacional de Tucumán - ARGENTINA

RE80MEM

La estimulación cardiaca sincronizada
implica disparar un estimulo en un dado
momento del ciclo cardiaco. Una manera de
hacerlo es comandar un estimulador desde
una computadora. ESTIMULO es un programa
realizado en lenguaje Quick Basic 4.5
(manejo de pantallas, almacenamente, pro-
cesamiento y salida por impresora de los
datos) y Assembler 8088 (salida serie RS-
232 y manejo de los tiempos em ms). como
señal de entrada a la PC se usó el pulso de
sincronismo del amplificador del elec-
trocardiograma. ESTIMULO calcula la dura-
ción promedio del ciclo cardiaco (ms), la
frecuencia cardiaca (ppm), el momento en
que debe disparar el pulso que activa al
estimulador (ms), y la duración de los
ciclos siguientes a la estimulación. Les
datos de cada secuencia de estimulación se
presentan en pantalla y se graban en
memoria generándose diferentes archivos en
ASCII que se actualizan automaticamente.
ESTIMULO se probó con excelente rendimiento
en experimentos con corazones de sapos,
cabritos y perros.

IMTR0DUCCI01I

La estimulación eléctrica del músculo
cardiaco se utiliza con diferentes obje-
tivos: reemplazar al marcapaso natural,
cuantif icar la sensibilidad del tejido a la
corriente eléctrica, evaluar la efectividad
de una droga antiarrltmica, y finalmente,
revertir arritmias, lo que incluye la
cardioversión y la descarga defibrilatoria.
Que un estimuloa pueda inducir una u otra
respuesta dependerá de su amplitud y del
momento del ciclo cardiaco en que se aplica
[7]. Ubicar un pulso eléctrico de corta
duración en un dado momento del ciclo
auricular o ventricular exige la
sincronización del estimulador con alguna
señal electrocardiográfica. Para ello el
amplificador de instrumentación debe ge-
nerar en forma simultánea a la onda P o R
un pulso de sincronismo que será la señal
de excitación del estimulador. Este último
deberá disparar el estimulo con un dado
retardo con respecto al pulso de sincronis-

mo. Este retardo debe ser prefijado y la
exactitud del mismo dependerá de la escala
utilizada en el estimulador.
El objetivo de este trabajo fue diseñar un
programa para computadora con el proposito
de comandar un estimulador y fijar el
r*>*-.ardo con mayor exactitud.

DIBCKIPCXOM DEL PROGRAMA

ESTIMULO es un programa para IBM-PC com-
patible, que utiliza como señal de entrada
un pulso de sincronismo generado por «1
amplificador de ECG. Esta señal debe adap-
tarse a las normas del puerto serie RS-232
de la PC [3-1].
El programa toma "n" sincronismos corres-
pondientes a "n" ciclos, calcula la dura-
ción promedio de esos ciclos (en ms) y
genera un pulso de salida (por el puerto
serie RS-232) que activa al estimulador con
un cierto retardo prefijado por el
operador. Luego ESTIMULO detecta los pró-
ximos tres sincronismos (ciclos) que envia
el amplificador, mostrando la duración de
cada uno de ellos. Esta parte del programa
se realizó en lenguaje Assembler 8088 [5-
4].
El operador debe ingresar por teclado:
número de experimento, amplitud del esti-
mulo, número de ciclos a promediar y valor
del retardo, datos que se guardan en
memoria creándose archivos en código ASCII
que se actualizan automaticamente. Los
resultados de la secuencia de estimulación
se guardan en otros archivos ASCII. Los
datos (ingresados por el operador y los
resultantes de la estimulación) se presen-
tan en pantalla y se puedr 'oprimir. Para
esta parte se usó Quick B ic 4.5 [6-2].
Los distintos archivos generados durante un
experimento se pueden grabar en el disco
rigido de la PC o en diskettes.

APLICACIÓN DIL PROGRAMA

En nuestro Laboratorio se desarrolla un
programa de investigación que tiene por
objeto estudiar y comprender mejor el
comportamiento del músculo cardiaco ante la
estimulación eléctrica. Consiste en es-
timular directamente los ventrículos con un
pulso eléctrico de amplitud variable que se
aplica durante el ciclo ventricular con
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diferentes retardos respecto a la onda R.
Según la amplitud y ubicación temporla del
estimulo se inducen respuestas simples,
dobles, multiples o fibrilación.
Se utilizaron perros mestizos y la prepa-
ración de los mismos (anestesia y cirugía),
se realizó con el método acostumbrado en el
laboratorio [7],
Se monitoreaba permanentemente electro-
cardiograma y presi[on arterial. El am-
plificador de ECG generaba simultáneamente
con la onda R un pulso de sincronismo. Los
ventrículos se estimulaban mediante un par
de electrodos de acero inoxidable, en forma
de ganchos, insertos en la pared anterior
del ventrículo derecho.
Se usó como estimulo un pulso rectangular
de 5 ms de duración generado por un ins-
trumento comercial (Grass modelo S88).
ESTIMULO se encargaba de comandar el es-
timulador para que éste disparara el
estimulo a un retardo prefijado por el
operador. De este modo se incorpora la PC
al set experimental tradicional de nuestro
laboratorio.
En cuanto se carga el programa, el mismo
realiza una serie de preguntas que sirven
para IDENTIFICAR el tipo de animal, sexo,
peso, número y tipo de experimento, lo que
se guarda en memoria con nombre y código
propios. Luego solicita mediciones de
CONTROL, esto es: valor de la presión
arterial, frecuencia cardiaca, temperatura,
gases y pH sanguíneos. Estos datos, que se
ingresan por teclado, se guardan en memoria
con nombre y código que se actualizan
automáticamente cada vez que se realiza
este CONTROL.
Posterior a este primer CONTROL ya se puede
ejecutar la primera SECUENCIA de
estimulación y se activa un reloj que va
indicando el tiempo que transcurre (dato
necesario para limitar el tiempo total de
experimentación y evitar degradaciones
mayores del animal). Para cada SEQÜÊNCIA de
estimulación ESTIMULO solicita que se
ingresen por teclado : amplitud (mA) y
duración del estimulo, número de latidos a
promediar, valor del retardo ( ms o t del
ciclo), número de veces que se repetirá la
estimulación y tiempo entre ellas (seg).
Cuando esto fue completado, apretando
cualquier tecla se ejecuta esta SECUENCIA.
Una vez que fue realizada la promediación
del número de cicloa solicitado y enviada
la información del momento en que el es-
timulador debia emitir el pulso se puede
observar los resultados en la pantalla.
En la Figura 1 se muestra un ejemplo que
corresponde a la secuencia 16 del experi-
mento 5. En la parte superior se observan
los datos del estimulo, el tiempo entre
cada estimulación, el número de latidos
promediados, el retardo en el que se rea-
lizó la estimulación (en términos de % del
ciclo promedio) y el tiempo que ha
transcurrido desde que se iniciaron las
secuencias (hs, min y seg). En la parte
central se indica: número de estimulación

(dentro de la misma secuencia), duración
promedio de los latidos, frecuencia car-
diaca calculada con el dato anterior, valor
del retardo con que salió el estimulo,
tiempo entre el estimulo y el primer
sincronismo (pdl) y tiempo entre los
siguientes sincronismos o ciclos (pd2 y
pd3). En la última columna se indica el
número de fibrilaciones inducidas hasta el
momento. En la parte inferior se presentan
las distintes opciones según el resultado
observado: (1) si hubo algún error se
considera que no fue realizada la secuen-
cia, (2) cuando hubo solo modificaciones en
la duración del ciclo, (3) si provocó una
respuesta, (4) si hubo dos o más respuestas
y (5) cuando se indujo fibrilación.
En este ejemplo el estimulo disparado a los
200 ms de la onda R (Delay • 200 ms)
provocó una respuesta. Esta se produjo a
los 86 ms del estimulo (columna dpi) por lo
que se elige la opción 3. Inmediatamente el
programa toma los datos de AMPLITUD,
DURACIÓN y RETARDO del estimulo y los
agrega a los datos de anteriores secuencias
(que hubiaran provocado l respuesta) en el
archivo ASCII generado para la opción 3.
Para cada acción se genera un archivo
diferente.

Para el caso en el que se induzca fibri-
lación, existe una pantalla adicional en la
cual se ingresan por teclado algunos datos
cono tiempo que duró la fibrilación e
información sobre la descarga defibri-
la tor ia.
Al terminar cada SECUENCIA existe la opción
de imprimir los resultados.

DiecüsioH y covcívaiona

ESTIMULO ha sido diseftado para ser usado en
un primera etapa en experimentación y
docencia universitaria con proyección a ser
utilizado en la clinica médica. Se originó
como una necesida en nuestro laboratorio de
fijar con exactitud los valores de retardo
del estimulo. Es por ello que se decidió
por la utilización del lenguaje Assembler
8088 que permite manejar tiempos tan brevas
como i ms con un error de +/- o.01 ms. para
el manejo de pantallas y periféricos se
eligió el Quick Basic 4.5.
ESTIMULO fue probado en numerosos experi-
mentos de los cuales surgió la necesidad de
algunos agregados y modificaciones. El
prograna solo se puede ejecutar cuando
llegan a la PC los pulsos de sincronismo
del amplificador. Estos pulsos se generan
sólo cuando una de las señales electro-
cardiográf icas supera cierto nivel (nV). En
una derivación normalizada de ECG (DII) la
onda R es en general la de mayor amplitud,
generando el sincronismo necesario cuando
se estimulan los ventrículos. Pero si por
algún* razón otra onda aumenta su amplitud
consigue generar pulsos de sincronisaos.
ESTIMULO no consigue discriminar los pulsos
correspondientes produciéndose un error en
la lectura de los ciclos. Este problema
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„• RESOLTADOS EXPERIMENTAIS *

EXPERIMENTO # : 5
AMPLITUD DBL ESTIMULO [mA] : 1
DURACIÓN DBL ESTIMÓLO [••] í 5

TIEMPO FUTRE CADA ESTIMÜLACIOM t 2

SECUENCIA # : 16
RETARDO [%] t 33
# DE LATIDOS PROMEDIADOS :

TIEMPO: K0SS45

BIT
#

1
2

T
maeg

«04
«04

re
PPa

•t
»»

DELAY
maeg

200
200

Pfll
•N9

•C
•3

pd2

S9«
59»

p«3
maeg

«03
«05

FIE
#

2
2

TAPE # * 456 - CASSETTE f t 2

Para los archivo» del LOTOS tañaos el análisis da t

1 - Error 2 - Alargamiento del RR 3 - Ona (1) respuesta

4 - Dos (2) respuestas o más 5 - ribrilaoi6n

Daeida cual opción fue la que se observó (1-2-3-4 o 5) i

1 t Pantalla de Presentación de Resultados

debe ser solucionado para tener un óptimo
rendimiento del sistema.
En conclusión ESTIMULO ha cubierto las
necesidades de nuestro programa de inves-
tigación y se ha utilizado en prácticas del
Curso de Introducción a la Bioingenieria
que se dicta en nuesro Laboratorio. Se
caracteriza por una versatilidad que per-
mite adaptarlo a distintas situaciones en
forma rápida y sirve de base para
posteriores programas de aplicación más
amplia.
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ESTUDO DE COMPORTAMENTO CAÓTICO MO SISTEMA GASTROINTESTINAL
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RESUMO
Osciladores acoplados do tipo relógio-mapa
não linear são capazes de reproduzir tanto
a atividade elétrica gástrica normal como
a característica irregular. A analise do
sinal de salda, calculado pela solução de
«quaçSes diferenciais ordinárias, confir-
mou a presença do comportamento caótico
usando técnicas de avaliação dos expoentes
de Lyapunov para alguns valores de parâme-
tros do modelo. A classificação de compor-
tamentos regulares e caóticos foi possível
com registros do trato gastrointestinal
usando decomposição de valor singular para
a reconstrução do atrator e mapas locais
de vizinhos para vizinhos através de de-
senvolvimentos em série de Taylor com
ordens maiores do que os mapeamentos li-
neares normalmente adotados.

INTRODUÇÃO

A atividade elétrica de controle (ECA)
gástrica, normalmente rítmica, pode ser
perturbada em resposta a estímulos neura-
is, químicos ou de esforço. Estas respos-
tas podem variar desde a apresentação de
comportamentos bem regulares ou ligeiras
modulações em amplitude e freqüência, até
o desenvolvimento de comportamentos irre-
gulares e desordenados, que apresentam
sinais aparentemente-aleatórios e, em
casos extremos, até mesmo resultar em uma
completa inexistência da atividade elétri-
ca. 0 objetivo desta pesquisa é a investi-
gação sobre a ocorrência de comportamento
caótico em músculos lisos do trato gastro-
intestinal. Inicialmente o método proposto
pretende investigar o desempenho de osci-
ladores não lineares acoplados bidirecio-
nalmente em função das várias intensida-
de* de acoplamento. 0 modelo matemático
utilizado pertence a classe de osciladores
com dinâmica do tipo relógio-mapa não
linear [1]. Obtidos os comportamentos
periódico, quaseperiódico e caótico, atra-
vés da escolha conveniente dos coeficien-
tes de acoplamento entre osciladores,
comprova-se a possibilidade do sistema
possuir comportamento caótico. A fase
seguinte consiste na análise de séries
temporais correspondentes a registros de

sinais bioelétricos captados com eletrodos
bipolares em músculos lisos do trato gas-
trointestinal. A decomposição de valores
singulares é usada para a reconstrução dos
atratores e métodos de perturbação • de-
composição QR são usados para avaliar o
espectro de Lyapunov [5].

MODELO EXPERIMENTAL

X,

EQUAÇÕES DO MODELO

1) Equações do Relógio

i,. «,1-oji • cnX,) • «,«1 • «.xj- •?-•»)
i,. «,(ujl + cX,) • g,((l • CX.) - vi - Bi» • CuX,
i. • «,1-g^I • c«X,) • «,((1 • «oX.) - «i - •»)

2) Equações d« Uaidad* d* Mapeamento

Í

Figura l

ESTUDO DE MODELOS COMPUTACIONAIS

0 oscilador a relógio mapead<- não linear-
mente, consiste de duas partes interconec-
tadas, a primeira sendo o relógio e a
segunda correspondendo à unidade de mapea-
mento, conforme a Figura 1. O relógio é
definido por um sistema de equações dife-
renciais de 2a ordem, o estimulo do outro
oscilador acoplado afeta o comportamento
do relógio cujas variáveis de estado u e

u2 determinam a salda Xj da unidade de

mapeamento.

os vários comportamentos apresentados pelo
sistema biológico, incluindo o eventual
comportamento caótico, podem ser gerados
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pela conveniente escolha dos fatores de
acoplanento entre dois osciladores bidire-
cionalmente acoplados modelados pela con-
figuração relógio-mapa não linear. As
características qualitativas do sistema
foran obtidas através dos retratos de fase
e as características quantitativas foran
avaliadas pelos expoentes de Lyapunov.

A simulação foi realizada em um microcom-
putador pessoal IBM PS2 modelo 80-111 • em
uma estação de trabalho SUN. Operações
numéricas foram desenvolvidas em dupla
precisão usando MICROSOFT FORTRAN versões
3.3 e 5.0. A subrotina DVERK (método de
Runge-Kutta de sexta ordem) da biblioteca
de programas IMSL foi usada para integrar
o conjunto de equações diferenciais não-
lineares. Uma versio do algorltmc publica-
do por WOLF [7] foi usada para determinar
todos os expoentes de Lyapunov do sistema.
Os osciladores possuíam idênticas formas
de onda intrínsecas e os mesmos modos de
estimulo, mas distintos períodos intrínse-
cos. Os parâmetros de interesse foram os
fatores de acoplamento entre os dois osci-
ladores e as diferenças entre os períodos
intrínsecos. Foi adotado acoplamento simé-
trico e observou-se que na condição de
diferença de períodos igual a zero os dois
osciladores possuíam um período intrínseco
de dez segundos. Os resultados obtidos são
apresentados na Figura 2, sendo agrupados
de dois em dois. Em cada par o diagrama à
esquerda indica a forma de onda do sinal
de saída e o diagrama a direita apresenta
o atrator (com um pequeno transitório
sendo mantido apenas por clareza) consti-
tuído pelas variáveis de estado do oscila-
Jor 1. Nestes casos os osciladores

INTRÍNSECO Aeoplamento - o,oo

QÜASE-PBRIÓDICO

Acoplamento - 0,03

•m '

\ V \ \ \ \ e
Períodos <i3,2Sa a c,75s)

possuíam períodos intrínsecos de 11,75 e
8,25 segundos, respectivamente, os fatores
de acoplamento utilizados e os sinais dos
expoentes de Lyapunov obtidos também sSo
fornecidos na Figura 2. A possibilidade de
mudança de um comportamento regular para
outro irregular, conforme observado no
sistema gastrointestinal, é facilmente
simulável e um possível resultado é apre-
sentado na Figura 3. A partir dos resulta-
dos obtidos é imediato concluir-se pela
possibilidade de obtenção dos comportamen-
tos periódico, quaseperiódico e caótico
através de uma adequada seleção dos fato-
res de acoplamento. Ê importante observar
que a escolha de um fator de acoplamento
igual a 0,080 resultou em um espectro de
Lyapunov com todos os elementos negativos,
indicando um ponto atrator no espaço de
estados, o efeito da interação neste caso
é eliminar completamente a oscilação,
fenômeno também observado no sistema bio-
lógico. Comportamentos caóticos foram
pouco freqüentes nas simulações efetuadas,
o que sugere reflexões sobre a sua ocor-
rência no trato gastrointestinal modelado.
A Figura 4 apresenta um diagrama de bifur-
cação ilustrando que o regime caótico,
indicado pela região negra, é raro e ne-
cessita de uma adequada combinação de
valores dos parâmetros.

ESTUDO DE REGISTROS BIOLÓGICOS

O primeiro passo na avaliação dos expoen-
tes de Lyapunov relacionados com um dado
sistema dinâmico a partir de um sinal
observável e medido/registrado nesse sis-
tema é obter uma adequada reconstrução do

CAÓTICO
Aeoplamento - 0,05

MMi-(*Avl

MAO-OSCILATÔRIO

Aeoplamento -0,0»

Período* (13,25s e i,7Ss)

Figura 2
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Acoplamento de 0,0 a 0,05 para obter caos r*tor de Acopl. x Diferença de Períodos

-M -
-»• -

L
Twpo (•)
Figura 3

atrator no espaço de estados. Usualmente o
método de retardos é usado [6). Entretan-
to, a seleção do atraso é um problema real
pois a variável observável nlo é isenta de
ruído e não possui duração infinita. O
primeiro cruzamento de zero da função de
autocorrelação relacionada com o sinal e o
primeiro mínimo da funçfto de mútua infor-
maçio correspondente têm sido usados;
neste trabalho se mostraram inadequados. A
abordagem de sistemas singulares trata de
algumas ambigüidades e limitações ineren-
tes ao uso direto do método de retardo
[2]. A abordagem pela decomposição de
valores singulares e/ou análise de compo-
nentes principais basicamente 6 a determi-
naçio de um sistema de coordenadas por
diagonalizaçSo da matriz de covariança
(obtida da matriz de trajetória) e é co-
nhecida coao método de Karhunen-Loève.
Embora a dimensão estatística seja deter-
minada pela decomposição de valores singu-
lares, os métodos para estimar os expoen-
tes de Lyapunov necessitam a determinação
das dimensSes local e global ou, em outras
palavras, as dimensões do atrator e do
espaço de estados do espaço embutido. 0
algoritmo que tem sido usado foi proposto
por Grassberger e Procaccia [3] para cal-
cular a dimensão de correlação. Uma vez
que a reconstrução do atrator está con-
cluída e as dimensões local e global são
conhecidas, o próximo passo é obter o
Jacobiano de uma conveniente descrição
matemática da trajetória, calculado ao
longo dos pontos fiduciais. 0 mapeamento
de cada ponto fiducial ao próximo é deter-
minado considerando um mapeamento não
linear tal como expansões em série de
Taylor de alguma ordem. A ordem apropriada
é determinada simplesmente verificando-se
quáo precisamente o mapa calculado se
ajusta aos dados disponíveis. 0 método dos
mínimos quadrados é usado no ajuste da
trajetória. Este ajuste de curva é execu-
tado após um exaustivo processo de busca e
seleçAo de todos os vizinhos em volta d*
cada ponto na trajetória. Para determinar
estes vizinhos duas abordagens foram usa-
das : "assisted-box" e redes k-d. A pri-

rator de Acoplamento
Figura 4

meira consiste em uma grade no espaço de
estados e determina-se os pontos que estSo
dentro de cada célula. A implementação
determina um arranjo para cada célula
cujos elementos são as coordenadas dos
pontos na caixa, ocorrendo uma posterior
varredura através destes arranjos. O
método de redes k-d usa a teoria de dados
estruturados e constrói uma árvore anali-
sando as coordenadas de cada ponto e com-
parando com as coordenadas dos outros. Nas
implementações realizadas neste projeto
ambos os métodos forneceram exatamente os
mesmos vizinhos e as mesmas distâncias
entre eles, para cada ponto da trajetória.
Entretanto, o segundo método é 14 vezes
mais rápido. Neste ponto do procedimento
para calcular os expoentes de Lyapunov, o
Jacobiano pode ser estimado para cada
ponto fiducial sobre a trajetória, consi-
derando os vizinhos mais próximos. Uma vez
que o Jacobiano é determinado, duas abor-
dagens diferentes podem ser usadas para
determinar os expoentes : a primeira é uma
aplicação da teoria de perturbação, onde o
tempo de evolução de uma pequena variação
em condição inicial é analisada [7}. Os
expoentes de Lyapunov podem ser definidos
pela evolução a longo-termo dos eixos de
uma esfera infinitesimal de estados. A
segunda abordagem usa o método decorrente
da demonstração do teorema ergódico multi-
plicative de Oseledec aplicando convenien-
temente o método da decomposição QR ao
Jacobiano multiplicado pela matriz Q ante-
rior [4]. Dada uma seqüência de sucessivos
Jacobianos determina-se sucessivamente as
matrizes ortogonais Q e as matrizes trian-
gulares superiores S com elementos positi-
vos na diagonal, tal que Q(0) é a matriz
unitária. Pode ser demonstrado quo os
expoentes de Lyapunov são proporcionais ft
soma do logarltmo neperiano dos elementos
na diagonal da matriz R. Na Tabela a se-
guir são fornecidos tanto os resultados
obtidos para os casos da simulação compu-
tacional digital das equações de estado
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do» osciladores, modelados segundo a con-
figuração rel6gio-mapa nâo linear • bidi-
recionalmente acoplados, como os resulta-
do* referentes aos registros biológicos
indicados na Figura 5.
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CONCLUSÕES

A siwilacSo de osciladores do tipo rel6-
gio-mapa não linear demonstrou a possibi-
lidade de obter os comportamentos periódi-
co, quaseperiódico, caótico e não-
oscilatfirio. A an&lise dos registros bio-
lógicos mostrou que a decomposição de
valores singulares permite uma adequada
reconstrução de atratores e os quatro
algoritmos usados para a avaliação do
espectro de Lyapunov forneceram resultados
praticamente idênticos, permitindo a clas-
sificaçSo de comportamentos nos vários
segmentos dos registros. Os resultados
podem ser considerados muito bons para a
maioria dos casos, exceto em dois deles
onde os expoentes de Lyapunov nulos n*o
foram tSo próximos quanto esperado. Méto-
dos práticos de otimização estlo sendo
utilizados com o objetivo de selecionar
mais adequadamente as direções principais
no espaço de estados reconstruído e melho-
rar ainda mais os resultados.
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EXPERIMENTOS DE PERTURBAÇÃO DE OSCJLADORES NEURAISi ALGUMAS PRECAUÇÕES

A. F. Kohn

Laboratório d* Engenharia Blomédlca. Departamento d* Engenharia Eletrônica

Escola Politécnica da Universidade de S»o Paulo

RESUMO

Ha muitos fenoa t oscilantes associa-
dos ao sistema nervoso, e portanto, uma
atividade de pesquisa importante tem s i -
do a tentativa de um melhor entendimento
dos mecanismos que gera» as oscilaçSes.
Uma das técnicas experimentais utiUsada
neste tipo de pesquisa * a de perturba-
çCo do oscllador através de um breve es-
timulo. O estudo dos efeitos que esta
perturbação causa no oscilador fornece
algum substrato para a análise da origem
da oscilaçXo. Entretanto, alguns traba-
lhos na literatura tem utilizado esta
técnica de forma inadequada ou incomple-
ta, o que leva por vezes a conclusSes
duvidosa*. O presente artigo tem o obje-
tivo de alertar sobre alguns dos proble-
mas envolvidos nos experimentos de per-
turbaçto de osclladrn-e* neurais.

INTRODUÇÃO

HA uma grande gama de fenômenos r í t m i c o s
associados ao sistema nervoso, desde
oseilaçSes a nível de membrana celular
até oscilaçSes de partes do corpo.
Ritmlcidades podem tanto ocorrer em cir-
cunstâncias normais como anormais. Exem-
plos no primeiro caso incluem a respira-
çKo, mastlcaçKo e a locomoçKo (13, en-
quanto para o segundo caso podemos citar
o tremor Parklnsonlano e o clonus (2,31.

Na investigaçKo de oscilaçSes no sistema
nervoso, quer a nível celular quanto de
populaçSes neuronals, deseja-se conhecer
melhor os mecanismos que estKo por
detrás dos fenômenos rítmicos observados
n» prática. Em muitos casos CnKo só no
caso do sistema nervoso abordado neste
trabalho) nKo se sabe a origem das osci-
lações, ou seja, ao se captar uma ativi-
dade rítmica em certo neurônio, grupo de
neurônios ou mesmo em um subsistem» ain-
da mais complexo, envolvendo neurônios.

músculos, artlctilaçSea, etc, pode-se
formular as seguintes hipóteses:
HID a oscilaçKo se origina na própria
estrutura da qual se capta a atividade
rítmica Catividade endógena>, sendo que
estruturas que tem influencia sobre ela
nXo apresentam oseilaçSes,
H23 a estrutura da qual se capta a
rltmicidade tax part* de uma ascociaçJfo
de estruturas que coletivamente apresen-
tam a propriedade de oscilar, e no caso
de se interromper a malha fechada da as-
sociacKo, cessam as oscilaçSes,
H3D • estrutura apresenta oseilaçSes de-
vido A interaçXo entre sua própria at i -
vidade rítmica oscilante endogena e a de
outras estruturas também endogenamente
oseilantes, tendo-se, em resumo, uma as-
sociaçKo de osciladores acoplados entre
s i .

H*3 a estrutura ap*nas segue uma ativi-
dade rítmica imposta por uma segunda es-
trutura oscilante.

HA várias formas de se investigar osci-
lador es neurais, entre elas podendo-se
citar a secçffo de conexSes neurals, a
aplicação, de drogas, a modlfieaçSo de

meios iónicos, a apllcacKo de anóxla ou
baixa temperatura, a estlmulaçKo de vias
sensitivas e a estimulaçKo elétrica ou
magnética de estruturas nervosas. Nestas
últimas duas, pode-se aplicar um único
estimulo Cbreve? ou estímulos periódi-
cos, para entKo quantificar os eventos
resultantes. Em várias circunstancias,
por exemplo em 1 nvestigaçSe* com seres
humanos, a gama de manlpuleçSe» experi-
mentais possível é reduzida, resultando
que a abordagem pela análise das
alteraçSes causadas por estlmulaçKo sen-
sor i ai Cpor exemplo. Mecânica), elétrica
ou magnética passa a ter uma importAnela
bastante grande. Portanto, deve-se ten-
tar extrair o máximo de informação deste
tipo de experimento.

Neste trabalho apresentamos alguns cui-
dados que devem ser tomados quando se
estudam osclladores neurais £embora as
conclusSes podem ser estendidas para ou-
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troc osciladoreO por m i o d* experimen-
tos em que se aplica um único «llmilo
breve Cexperimentos de perturbacio de
oscilador es). A motivaçXo para este tra-
balho proveio da observaçXo de que. por
vezes [3,41. os pesquisadores chegam a
conclusões baseadas em interpretações
inadequadas dos resultados de experimen-
tos de perturbação.

PERTURBAÇÃO DC UM OSCILADO* POR UM
PULSO

A Fig. 1 mostra uma abstraçXo de um os-
cilador em que apenas os instantes de
ocorrência de um ovonto, como o valor de
pico em uma variável. sKo representados.
O período de osdlaçXo em regime esta-
cionirio e T. Um pulso breve em alguma
variável e aplicado na fase 4 causando
uma defasagem A#« na ocorrência do
evento seguinte. No caso mais geral, o
período original de oscilaçXo nXo e re-
assumido instantaneamente, havendo va-
lores de defasagem Afi diferentes para
1=1,2.... . Quando 1*• ha a convergência
para a defasagem A#. A relaçXo A+ m + e
a denominada curva de resposta de fase
em regime estacionarIo CCRFre), ao passo
que a relaçXo à+i > ^ e a chamada

T T TfT nfTn n i.. ff

Flg. 1 - Em linha cheia indicam-se os ins-
tantes de evento de um oscilador que e
perturbado por UM t**m 0. Em linha Inter-
rompida se lndic* os instantes de evento
que ocorreriam CASO nKo ex i s t i s s e a per-
turbação.

guns ciclos para voltar ao ritmo or ig i -
nal e nestes casos a utllizacXo de Aét
pode levar a interpret*c8es errôneas, ou
a previsões erradas quando o estudo estA
relacionado com o sincronismo de osc i la -
dores. Por exemplo, supor*
célula normalmente si l ente r«
ativações sinApticas periódicas, de tal
forma que ela apresenta atividade
rítmica Chipótese H4 acimO. Um pulso de
estimulo pode causar uma variaçXo re la-
tivamente prolongada na atividade da
célula, fazendo com que e i* dispare a l -
gumas vezes for* d* fase impost*
pré-sinaptic «mente CFig. 23. Se o pes-
quisador for analisar Aét * é e l e ten-
der A a concluir que a célula apresenta
atividade rítmica endogen*. ou que faz
parte de um conjunto osci lante
Chipóteses Hl * H3>. Entretanto, o pro-
cedimento correto é o pesquisador medir
defasagens apenas quando o oscilador t i -
ver voltado *o regime, o que na prAtic*
pode ser detectado quando os valores de
intervalos entre eventos forem Caproxi-
madamente) iguais * T. N* hipótese H4. o
resultado experimental seria que * CRFre
é nula para qualquer é>. Mas. infelizmen-
te , nem tudo é tXo simples, um* vez que.
par* um caso particular de H3, também se
poderia obter uma CRFre nula: quando •
célula tem atividade rítmica própria mas
estA sincronizada em fase com outra
célula oscilante apenas por via aferente
Cisto é, a outra célula tem açXo
sinAptlc* sobre ela mas nXo vice-vers*3.

I 1 I llillH I I I I
T

Flg. a - Em linha cheia indicam-se os in s -
tantes de evento de uma estrutura que foi
perturbada no instante denotado pels set*.
Em linn* interrompida se indicam os i n s -
tantes que ocorreria» sem * existência d*
perturbaçXo.

i-esima curva de resposta de fi
glme transitório CCRFrO [5] . Para os-
ciladores de c i c l o l imite . pode-se,
eventualmente, fazer parar a oscilaçSo
através da ApllcAçXo de um pulso de per-
turbaçXo de certa intensidade e em certa
faixa de fases ^, podendo-se prever esta
possibilidade apenas pela anAllse de
curvas de resposta de fase em regime es -
tacionArlo para diferentes intensidade»
de estimulo.

Apenas para completar, neste caso oe
sincronismo entre duas células
auto-ritmicas com acoplamento unidire-
cional poderia-se também obter um* CRFre
constante por trechos. no caso d*
dinAmic* de sincronismo apresentar mais
do que uma fase de equilíbrio.

Alguns trabalhos na literatura, ce
exemplo O ) , utilizam apenas a CRFrt da
primeira defasagem t+t, sem verificar se
esta defasagem é igual a 04 para todo f.
HA casos em que o oscilador demora a l -

UN EXPERIMENTO CON SISTEMA NERVOSO

Para serv ir de paradigma, um experimento
e d e s c r i t o * seguir em q/um s e captou l n -
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diretamente a atividade e l e t r i i a de um
•otoneuronio ktravéc de disparo d* uma
unidade motora no músculo abdutor do
polegar siifa—tido a uma contrario volun-
tAria isomstrica • isotdnica de baixa
intensidade. Um pulso e létr ico breve foi
aplicado ao narvo mediano a altura do
punho. A Fig. 3a «ostra na ordenada as
durações dos intervalos entre potenciais
d% unidades motoras CMUPs) • na abscissa
a ordea d» ocorrência. As barras A e s -
querda da seta cor responda* aos valores
dos intervalos pre estimulaçSo • as A
direita aos valores apôs a es t i mui ação.
Mota-se que a perturbação fez COB que
houvesse um intervalo maior entre dois
disparos consecutivos do motonouronio- A
Tig. 3b «ostra, na part* d» baixo, o
trem d» MUPs do motoneuronio, onde a s e -
ta indica o instante de ocorrência do
estimulo breve. Este causou um intervalo
longo ate a ocorrência do próximo MUP. O
trem na parte superior «ostra uma extra-
polação do período médio da oscilação
pre estimulo para se poder determinar a
variação de fase da oscilação apôs ter
decaído o e fe i to da perturbação. Este
experimento teria que ser repetido algu-
mas vezes para a «essa rase ^ C devi do A
variabi1idade es tat í s t ica existente nos
resultados), bem como para diversas fa -
ses , obtendo-se entSo uma CRPre media.
Coao na Fig. 3b houve uma modificação na
fase do oscilador causada pela
perturbação, haveria a tendência de se
concluir que hA um oscilador a nível me-
dular Csuporemos que a repetição do ex-
perimento para esta e outras fases d>
mostrasse que a fase do oscilador e re-
almente modificada pela perturbação).

Esse tipo de conclusão, um tanto apres-
sada, pode ser encontrado na literatura
(3.41 em relação a investigações sobre a
origem de tremores e clonus Cessas alto
oscilações que ocorrem na faixa de 3 a
12 Hz. aproximadamente). Entretanto, a
hipótese de haver um oscilador cerebral
nao pode ser descartada, pois a partur-
baçSo pode estar na realidade influenci-
ando Catravea de vias adequadas) alguma
estrutura no cérebro que forneceria um
ritmo para motoneuronioe na medula. Como
verificar a viabilidade desta hipótese?
Vejamos os valores t ípicos de atraso de
tempo At de propagação de potenciais de
acfto por vias nervosas (6):
At punho-medula S 16 ms
At medula-cortex S 7 ms
At cortex-medula Ss 5 ms
At msdula-músculo S 13 w
A soma que nos interessa o da medula
Conde ostA o motoneuronio) ate o côrtex
e vice-versa, resultando em aproximada-
mente 12 ms. e como o período d»
oscilação no nosso exemplo tem um valor
médio de aproximadamente 83 ms. percebe-
se que, no caso de se ter o oscilador
cerebral, o e fe i to do estimulo pode cair
em um de dois intervalos adjacent»*.
Como a variabllldade nos intervalos en-
tre disparos do motoneuronio o maior que
o atraso na via medula-cortex-msdula,
f ica impossível s e concluir sobre a or i -
gem medular ou cerebral d» oscilação.
Uma analise, semelhante a esta fe i ta pa-
ra o caso de um motoneuronio. mostra que
algumas conclusões que tem sido relata-
das em trabalhos sobre tremor e clonus
não sfto adequadas, pois, aparentemente,
esquecem que os e fe i tos da perturbação

I I I 1 I M I I I I I
:i i

I 1 I 1 I ( 1 1 I 1 1 i I

l
Fig. 3 - Resultado de um experimento corn motoneuronio
humano onde na Fig. 3a se indicam os intervalos entre
disparo* com o comprimento das barras vertical» e a
seta indicando o intervalo que mais foi alterado pelo
estimulo. NA Flg. 3b a figura inferior «ostra os
instantes de disparo do motoneuronio que foi
perturbado na fase 0 e o desenho superior mostra *
extrapolação da oscilação nao perturbada pmrm o
futuro.
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Kate artigo aborda de forma quanti-
tativa um do* prováveis mecanismos de enve-
lhecimento do eritrocito, explicando sua
evolução desde a entrada no sistema circula-
tório até a captura final pelo sisteaa
reticuloendotelial. O modelo aqui estudado
baseia-se na perda graduei de área da msm-
brana pelo eritrocito em função de eventuais
encontros que este mantém cosi a parede
vascular. É demonstrado então que a perda de
membrana leva o eritrocito a perder, por
mecanismos fisico-qulmicos, volume interno,
embora o conteúdo intracelular de hemoglobi-
na tenda a permanecer constante. Assim, em
plena concordância com dados experimentais,
o eritrocito diminui progressivamente de
tamanho, tornando-se menos deformável e mais
denso A medida que circula pelo sistema
cardiovascular. Quando a célula atinge
dimensões que não lhe permitam mais, por
razões geométricas, passar através dos
canais esplênieos, a mesma é retirada do
sistema circulatório.

zamoouçio
0 eritrocito é uma célula anucleada

que possui a incumbência fundamental de
levar oxigênio dos pulmões aos tecidos e gás
carbônico no sentido inverso. Sua membrana
é formada basicamente por uma camada duple
de moléculas anfifilicas a qual é suportada
por um complexo de proteínas. Esta estrutura
assegura A membrana do eritrocito baixa
resistência A deformações e torções sob área
constante e alta resistência A mudanças em
sua área total quando sujeita a tensões
isotrópicas [3], Estas características
físicas permitem ao eritrocito se deformar
passivamente com área da membrana e volume
interno constantes, possibilitando-lhe
passar através de capilares de diâmetro
inferior ao diâmetro de repouso da célula.
Ho sistema reticuloendotelial, em particular
o baço, o qual possui entre outras a função
de capturar eritrocitos envelhecidos e/ou
anormais, a habilidade desta célula se
deformar é testada sob condições extremas.
Ali os eritrocitos são forçados a atravessar
os canais esplênieos que podem chegar a ter
diâmetros ám ordem de 0,5pm e comprimentos

inferiores rm 3pm [12]. Om modelo matemático
recentemente desenvolvido, permite se deter-
minar se um eritrocito de dimensões conheci-
das é ou não capas de passar através de um
poro de comprimento (L) e raio (r). Este
modelo aplicado ao sistema reticuloendote-
lial , possibilita quantificar a eficácia doe
canais esplênieos na captura de eritrocitos,
indicando que processos que cansem altera-
ções nas dimensões da célula podem corrobo-
rar decisivamente na retirada desta do
sistema circulatório. O estudo quantitativo
destes processos pode, portanto, ser rele-
vante na determinação do estado fisio-pato-
lógico desta importante célula que na sua
totalidade compõe aproximadamente 50% do
tecido sangüíneo.

O objetivo deste artigo é apresentar
um modelo quantitativo sobre um dos possí-
veis mecanismos de envelhecimento do eritro-
cito incluindo sua captura final pelo siste-
ma reticuloendotelial. O mecanismo de enve-
lhecimento celular aqui discutido é o pro-
cesso de perda gradual de área da membrana
pelo eritrocito A medida que este mentem
encontros casuais com a parede vascular. É
mostrado então que a diminuição da área da
membrana leva a uma perda de volume celular,
com uma tendência a manter a relação área da
membrana por volume interno constante.
Assim, à medida que envelhece o eritrocito
diminui de tamanho tornando-se mais denso,
pois o volume interno de hemoglobina tende
a permanecer constante. A importância da
relação área da membrana por volume para a
eficiência da troca gasosa celular, a captu-
ra do eritrocito pelos canais esplênicoe e
a correlação entre os presentes resultados
teórico e dados experimentais, também estão
discutidos no presente artigo.

BI HvnUCXMUTO

O eritrocito apresenta, em condições
normais, um tempo médio de vida de aproxima-
damente 120 dias, mostrando uma tendência a
diminuir de tamanho e aumentar soa densidade
A medida que envelhece [5). Muitos processos
podem contribuir para a perda de deformabi-
lidade pelo eritrocito, colaborando assim na
sua retirada do sistema circulatório princi-
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palmente pelo baço. Dentre estes processos
pode-se citar: 1) ação contínua de substân-
cias polimerizantes da membrana, tais coso
o Espectrin, alterando a fluidez da mesma;
2) decréscimo progressivo da atividade
•etabólica da célula levando a hemoglobina
a UM estado (pre-cristalino) mais rigido e
3) perda progressiva de área da msmbrana
devido a encontros casuais cosi a parede
vascular, o que torna a célula menos defor-
mável por razões geométricas [4][9][10).

Bste trabalho se restringe à análise
da perda progressiva de área de membrana
pelo eritócito à medida que este envelhece.
Geralmente, o eritocito não mantém contato
com as paredes vasculares nem mssmo ao
passar através dos capilares. Bestes, um
filme lubrificante formado pelo plasma
sangüíneo propicia que a célula deslize pelo
capilar facilitando sua circulação com
gradientes de pressão relativamente baixos
[ 8 ]. De fato, caso ocorresse o contato
físico direto entre o eritrócito e a parede
capilar a célula não o atravessaria, pois
filmes moleculares, tais como a membrana
celular, aderem de forma irreversível a
sólidos [1]. Entretanto, principalmente em
regiões de fluxo turbulento, parte da mem-
brana pode, eventualmente, entrar em contato
direto com a parede vascular. 0 gradiente de
pressão existente força então o eritrócito
a se desvincular da parte da membrana em
questão. Subseqüentemente, as moléculas que
compõem a membrana do eritrócito se reorga-
nizam, reconstituindo a membrana praticamen-
te sem alterar as características físico-
quimicas da mesca. Neste processo, é de se
esperar que a hemoglobina não se dilva no
meio extracelular enquanto a membrana perma-
nece aberta devido ao estado pré-cristalino
em que se encontra (2). Assim, pode-se
afirmar que após o contato com a parede
vascular o eritrócito se recompõe, preser-
vando suas características biofísicas e teor
de hemoglobina, apresentando apenas uma
menor área de membrana.

onde T é a temperatura, », o coeficiente
osmótico e t a concentração do elemento j,
com os subscritos "i" e "*" indicando os
meios intra e extracelular, respectivamente.

A lei de eletroneutralidade das solu-
ções iônicas também se aplica ao meio intra-
celular, e é dad> por

(2)

onde 2f] representa a Valencia do íon j.
Assim, por exemplo, aplicando-se (2) á hemo-
globina a qual possui um certo numero de
cargas negativas, pode-se afirmar que estas
devem ser contrabalanceadae pela presença rte
cátions, principalmente os ions sódio e
potássio [7].

Deve-se ressaltar, entretanto, que as
concentrações internas dos ions sódio e
potássio estão em equilíbrio dinâmico depen-
dendo dos fluxos (•) ativo (bomba Ma-K) e
passivo (principalmente eletrodifusão)
estabelecidos através da membrana, de tal
forma que [7]:

]i «•„ (pasaivo) -&m (ativo) <3)

•2#lt(«tivD)

Os fluxos passivos seguem basicamente
a equação de Goldmann para eletrodifusão.
Para os ions sódio e potássio estes são
dados por [7]:

CCMSBQÜfoCIM DA PERDA Dl « H M W A

O gradiente ionico, as diferenças de
concentração dos diversos elementos e a
diferente composição química de metabólitos
através da membrana do eritrócito indicam
uma continua tendência a perder volume
celular [7]. Evidentemente nas condições de
equilíbrio o volume celular se estabiliza
quando a pressão osmótica interna (1I{) se
iguala a pressão osmótica exercida pelo meio
extracelular (II,) sobre a membranas

».j<Vn.

m (passivo) «J^i/ÍA&j, Na,, T) <5>

•Klpaislvo) •ki^

onde k, e kj são constantes.

A diminuição da área da mmmm>ã.mmm,
portanto, leva inicialmente a uma redução do
fluxo passivo de sódio e potássio para
dentro e para fora do eritrócito, respecti-
vamente.
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Pore*, C O M as bombas iõnieas atua* de
maneira que a relação de troca entre os lona
aõdio e potáaaio é praticamente unitária
(6][7], aa ralações (3) e (4> mostram que
exiate U M tendência a diminuir o numero de
cátiona no meio intracelular. Entretanto, a
redução no numero de câtion» no,meio intra-
celular é incompatível com (2), poi» como
argumentado a quantidade global de hemoglo-
bina tende a permanecer constant». Além
disso, a variação na concentração iõnica
interna faz atuar aa forças osmóticas de
maneira a estabelecer um novo equilíbrio de
acordo com (1). Assim, para manter a eletro-
neutralidade interna a célula força a salda
de ânions, principalmente lona cloro, e
expele solvente (égua) até atingir um novo
equilíbrio osmõtico. A dinâmica desse pro-
cesso é complexa, porém, lembrando-se que na
condição de equilíbrio (5) e (6) devem ser
nulos, os fluxos paasivos de sódio e potás-
sio pode* ser calculados, devendo necessa-
riamente ser proporcionais aoa respectivos
fluxou ativos. As bombas Ha-K dependem da
concentração de potássio externa, a qual
praticamente não se altera, e da concentra-
ção de sódio interna, a qual tende a se
restabelecer a medida que a célula expele
água. Dessa maneira, pode-se concluir que a
atividade das bombas iõnieas não se alteram,
e que a nova condição de equilíbrio será
atingida quando a perda de áren de membrana
levar a uma perda proporcional de volume
interno:

onde k é uma constante.

Algumas conseqüências decorrentes da
tendência doa eritrocitos a preservar a
relação entre sua área de membrana e volume
interno estão discutidas nas secções subse-
quentes.

moca e u o n «o sxintóczvo
Assumindo-se que a troca gasosa no

eritrócito pode ser tratada de forma inde-
pendente, pode-se aplicar a primeira lei de
Pick para a difusão de oxigênio para o
interior da célula nos alveolos pulmonares.
Assim pode-se escrever [11}i

<•>

onde Pk representa a permeabilidade da

de concentração expressa no segundo membro
participam somente m» moléculas livres do
oxigênio tanto do maio interno ((OjMt))
quanto do maio externo ((0^],). A constância
da concentração de oxigênio noa alveolos *o
longo doa ciclos respiratórios, desde que as
condições fisiológicas não se alterem,
aliada à baixa capacidade do plasma sangüí-
neo a esta molécula, permite assumir o
oxigênio no meio externo como constante
([O,].-const» [11]. 0 oxigênio que penetra
na célula ae liga rapidamente à hemoglobina
[7]. Dessa forma, a quantidade interna de
oxigênio dissolvido praticamente não se
altera ( [Oj|,(t)-const.), enquanto que a
quantidade de hemoglobina ligada a oxigênio
cresce proporcionalmente ao número de molé-
culas de oxigênio que penetram na célula
(lOil(t)-[HbOjj(t)), ao menoe durante o
período inicial de difusão enquanto a hemo-
globina não se encontra saturada.

Levando-se em conta aa observações
supracitadas, pode-se integrar (•) obtendo-

IO,] (t)* Mboj (t) «J»j,.£ ([o,].- [o,] t) t

Bata equação mostra que na medida que
o eritrócito preserva a relação A/V *•?*£•**
tic* preservada a sua eficiência de troca
gasosa.

SISTKMA KKTICOLUmKHKLIaX

Um modelo matemático recentemente
desenvolvido permite calcular se um eritró-
cito de área de membrana A e volume interno
V é ou não capaz de passar através de um
poro de comprimento í e raio r. A equação
básica deste modelo é dada por

-i] +2)
(10)

brana ao oxigênio. 0 primeiro membro
desta equação representa a variação da
quantidade total de oxigênio interno com o
tempo. Observe-se, porém, que na diferença

Aplicando-se (10) a um eritrócito com
A/V-1,5 [5], verifica-se que ela nio poderia
passar através de ur canal esplênico médio
(L*3pm, r-ljjm) caso sua área da membrana
fosse reduzida a um valor igual ou menor que
lllpar. Assumindo-se que este eritrócito
entra no sistema circulatório com uma área
de membrana de 150pm , uma perda linear de
membrana de apenas 0,325 par ao dia (0,22%
do valor inicial ao dia) corresponde um
tempo médio de vida de 120 dias, quando
então o mesmo é capturado no sistema reticu-
loendotelial.
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CONCLUSÃO

Um modelo quantitativo explicando o
processo de perda gradual de área de membra-
na COK: fator de envelhecimento do eritróei-
to foi apresentado. Foi demonstrado ent&o
que a célula perde proporcionalmente volume
interno, preservando a relação A/V, mantendo
porém, o conteúdo básico de hemoglobina
praticamente constante. Assim, em acordo com
levantamentos experimentais, foi mostrado
que o .-itrócito diminui de tamanho e aumen-
ta sua densidade à medida que envelhece.

Outrossim, a preservação da relação
A/V foi mostrada ser relevante para que o
eritrócito conserve a eficiência na troca
gasosa durante sua vida. Além disso, a
captura dos eritrócitoa por canais esplê-
nicos .nédios (L*3um, r-lum) foi demonstrado
ser compatível com um tempo médio de vida
celular de 120 dias, se a mesma apresentar
uma perda linear de membrana de apenas
0,325pm ao dia.

Entretanto, futuros estudos se fazem
necessários para verificar (quantificar) se
os outros processos de envelhecimento celu-
lar mencionados são plausíveis com os dados
experimentais. É possível que mais de um
fator contribua para a captura final do
eritrócito pelo sistema reticuloendotelial.
Sob este ponto de vista, o presente trabalho
pode ser encarado como um primeiro passo
para se desenvolver um modelo completo sobre
este importante fator biofísico.
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RESUMO

O ultra-son pulsado de baixa intensidade ten demons
trado um efeito notável na consolidação de fraturas
em animais de laboratório e pacientes humanos. A
resposta celular as ultra-som pode ser devida a um
efeito elétrico ou a um efeito mecânico» ou ainda a
uma sinergia de ambos. Para testar a relevãnica da
interação via campo elétrico, células ósseas em cul
tura foram submetidas à ação de campos elétricos com
a mesma freqüência e a mesma amplitude daqueles re-
lacionados com o campo acústico utilizado pare reg£
neração óssea. A exposição ao campo elétrico resul-
tou em Incrementos significativos tanto nos valores
transientes quanto nos valores médios da concentra-
ção intracelular de Ca+2. Conclui-se que o campo e-
létrico deve ser considerado no estudo de mecanismos
associados com o efeito osteogênico do ultra-som.

INTRODUÇÃO

A estimulação de crescimento ósseo por agentes físl
cos tem sido Investigada por vários anos. Entre os
processos propostos o ultra-som pulsado de baixa in
tensidade ten mostrado um efeito importante na taxa
de reparo de fraturas ósseas em animais de laboratõ
rio e pacientes humanos. 0 método de estimulação ul
tra-sõnica de crescimento ósseo consiste na aplica-
ção de um campo acústico pulsado de baixa intensida
de em uo segmento do esqueleto humano onde exista
uma fratura, uma pseudartrose ou um retardo de con-
solidação óssea. 0 sítio sob tratamento recebe ul-
tra-som, que consiste de pulsos de ondas senoidais
de freqUência 1,5MHz con duração de 200useg que se
repetem com freqUência de lkHi, fornecendo uma in-
tensidade SATÃ (spatial average time average) de
20nW/cm2 [2].

A resposta celular ã perturbação ultra-sônlca pensa
nece pouco conhecida. Postula-se que o mecanismo de
ação do ultra-som pode aer devido a uma Interação e
létrlca ou a um efeito mecânico direto. Segundo Sll
va e Duarte [5J, a tensão mecânica associada com a
onda ultra-sônlca estabelece na região sob estimula
çâo, através do efeito piezoelétrico do osso, um cam
po elétrico do tipo dlpolo com Intensidade da ordem
de 10mV/cm. Ryaby et alii [3] sugerem uma Interação
mecânica através de deformações da membrana celular
ou de receptores presentes na membrana. Para ambos
mecanismos o Incremento da atividade de segundo men
sagelro seria devido s uma alteração do transporte
iônlco na membrana celular.

No presente estudo a relevância de um afeito direto

do campo acústico foi investigado pela aplicação de
campos elétricos com a mesma freqUência ea mesma in
tensidade daqueles produzidos pela estimulação ul-
tra-sônica em culturas primárias de células ósseas
obtidas a partir de calotas calvárias de ratos recém
nascidos com idades entre 1 e 3 dias.

MATERIAIS E MÉTODOS

A translocação de cálcio iõnico associada com a es-
timulação por campos elétricos foi estudada em célu
Ias ósseas obtidas pela dlssecação estéril de ossos
parietals de calotas calvárias de ratos recém-nascl
dos com idades entre 1 e 3 dias. Os ossos tiveram o
tecido mole retirado, sendo lavados em solução sail
na isotônica estéril e, posteriormente, foram subme
tidos a digestão seqüencial em solução de 0,2Z de
colagenase por períodos sucessivos de 30 minutos.
Os sobrenadantes filtrados das duas primeiras digeii
toes foram descartados. Os sobrenadantes oriundos
das digestões seguintes foram filtrados e centrifu-
gados a 3400rpm por 1 minuto. As pelotas resultan-
tes foram resuspensas em meio de cultura de células
(MEM/NCTC-135) com adição de 10Z de soro de novilho
recém-nascido. A viabilidade e a densidade celular
foram determinadas utilizando-se um hemocitômetro e
azul tripano. As células foram «condicionadas es
placas de Petri dotadas de janelas ópticas na face
inferior a uma densidade de 20.000 células/cm2 e In
cubadas a 37 C em atmosfera de umidade náxlm&, 21X
de oxigênio e 5Z de dlóxido de carbono. Os experi-
mentos de fluorescêncla foram realizados con as cé-
lulas em estado préconfluente, de 2 a 5 dias após
a formação da camada de cultura.

A Incorporação Intracelular de cálcio foi medida u-
tillzando-se o marcador sensível a cálcio Fura-2. 0
espectro fluorescente do qutlante para diferentes
concentrações de cálcio é bem conhecido [1,6). A mu
dança do máximo de absorbãncia do Fura-2 de 362nn
na forma livre para cerca de 335nm quando da liga-
ção com ion cálcio permite a medida de concentração
de cálcio pela comparação da razão de fluorescêncla
do marcador com uma curva de calibração. As células
foram carregadas com Fura-2 pela lncubação em solu-
ção de 2,5pM de Fura-2/AM e pluoron.c em «elo de
Leibovitz por um período de 45 minutos a 37 C. A-
pós o carregamento com Fura-2, as células foram la-
vadas três vezes com uma solução de Hank modifica-
da. A mesma solução foi utilizada como meio «xtrace
lular para as exposições experimentais. ~

Os eletrodos de estimulação, do tipo dipolo, foram
construídos con fios de platina de 3,0cm de compri-
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mento e 0,5mm de diâmetro. Os dois fios de platina
form alojados em tubos capilares de vidro, com um
afastamento entre eletrodos de lcm. Os eletrodos fo
ram posicionados nas placas de Petri, na região da
janela óptica, com as extremidades imersas na solu-
ção salina balanceada, tendo sido excitados com um
sinal elétrico senoidal contínuo de l,5MHz de fre-
qtlência e lOmV de tensão. As células para estudo fo
ram escolhidos dentre aquelas situadas na linha re-
ta que liga os dois eletrodos.

A aquisição das imagens fluorescentes do Fura-2 e
a determinação das concentrações intracelulares de
Ca+2 foram feitas através de um microscópio inverti,
do equipado com objetiva 20X para UV opticamente li
gado a uma camera e um sistema de processamento de
Imagens. Um intercamblador de filtros forneceu luz
com comprimentos de onda 340nm e 360nm a partir de
uma lâmpada de xenônlo. Através de amostragem a in-
tervalos de 30 segundos, as Imagens fluorescentes
de slOrun emitidas pelo Fura-2 foram registradas e
posteriormente processadas. Inicialmente, uma linha
de base de 1 a 2 minutos foi obtida, com as células
sem exposição a campo elétrico e, então, o sinal e-
létrlco foi aplicado aos eletrodos, expondo-se as
células ósseas a um campo elétrico de intensidade
10mV/cm por um período de 20 minutos e, subsequente
mente, o campo elétrico foi desligado e um controle
químico positivo (0,05PM de bradlcinina) foi adlclo
nado, tendo-se registrado as imagens por um período
adicional de 7,5 minutos. Foram registrados sessen-
ta quadroB em cada experimento. 0 estudo envolveu
cerca de 300 células obtidas de 10 lsolações dife-
rentes, envolvendo cada uma cerca de 20 ratos recém
nascidos. Grupos controle receberam eletrodos, man-
tendo-se o gerador de funções desconeceado.

RESULTADOS E CONCLUSÕES

A exposição ao campo elétrico resultou em incremen-
tos significativos nos valores transientes e médios
das concentrações intracelulares da Ca+2. 0 valor
médio dos incrementos para os valores estacionáríos
de [Ca+2li foi de 180Z enquanto os pulsos de concen
tração de cálcio tiveram suas amplitudes ausentadas
na média em 140%, tendo sido observados períodos de
oscilação de 60 a 120 segundos. Nas figuras 1 e 2
são mostrados exemplos de respostas estacionaria e
transiente. A observação de células distintas mos-
trou comportamentos e tempo» de resposta diferentes.
Tais diferenças podem estar ligadas ao fato das cé-
lulas exibirem fases distintas do ciclo celular.

Os experimentos demonstraram que campos elétricos
senoidais de freqüência l,5MHz e intensidade 10mV/cm
incrementam a incorporação de cálcio intracelular
em culturas de células ósseas subconfluentes. A aná
Use dos aumentos médios na concentração intracelu-
lar de cálcio e as alterações nas oscilações de
[Ca+2)j mostra que os efeitos da exposição elétrica
são similares aos padrões exibidos pelo Ca+2 como
segundo mensageiro, que envolvem um efeito de ampll
tude com aumento da concentração intracelular de
cálcio lônlco em regime estacionário, por um efeito
de freqllêncla, com ocorrência de pulsos na concen-
tração cltosóllca, ou ainda, pela combinação dos e-
feltos [4]. Conclui-se que o campo elétrico com as
características estudadas exerce papel Importante
na estlmulação de células ósseas e deve ser con§lde_

rado na pesquisa dos mecanismos associados ã ação
osteogênica do ultra-som. Estudos futuros deverão
comparar a estimulação por campo elétrico com os
efeitos mecânicos diretos da exposição de células
ósseas em cultura ao ultra-som pulsado de baixa in
tensidade.
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Figura 1 - Incremento estacionário de [Ca+2]j esti-
mulado por campo elétrico de freqllencia
l,5HHz e Intensidade 10mV/cm. A figura
mostra 3 células distintas com respostas
diferentes.
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Figura 2 - Incremento transiente de [Ca+2]^ estimu-
lado por campo elétrico de freqüência
l,5MHz e Intensidade 10mV/cm. A figura
mostra oscilações de cálcio intracelular
em 4 células distinta*.
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ESTUDO COMPARATIVO DA RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DO PERITÕHIO DE BOVINO A FRESCO E CONSERVADO
EM GLICERINA

M. S. ABRAHAO1 , A.C.SHIMANO2, J. B. P. PAULIN2, C. R. DALECK1

1- Faculdade de Medicina Veterinária de Jaboticabal /UNESP
2- Laboratório de Bioengenharia FMRP/USP

RESUMO

Foram realizados ensaios mecânicos de
tração para analisar a influência da
glicerina nas propriedades mecânicas do
peritônio de bovino a fresco e conservado
em glicerina durante 15, 30 e 60 dias.
Utilizou-se 14 animais, de onde foram
retiradas duas amostras de cada animal de
forma padronizada da região do gradil
costal. A partir das amostras obteve-se em
média 10 corpos de provas com 20mm de
largura e comprimento útil de 125mm.
Verificou-se que houve um aumento da carga
aplicada máxima nos grupos conservados em
glicerina durante 15 e 30 dias em relação
ao grupo do peritônio a fresco. 0
alongamento máximo ocorreu aos 60 dias de
conservação.

INTRODUÇÃO

Diferentes fatores podem comprometer a
função normal de um órgão. Entre os
principais que acomentem os animais estão:
traumatismo, nódulos parasitários,
neoplasias e os abcessos. Na maioria das
vezes o restabelecimento das funções
normais é feita através do tratamento
cirúrgico. Muitas vezes estas afecções, em
virtude do longo tempo ocasionam perda
tecidual, retração muscular e fibrose, o
que dificulta a aproximação das bordas da
ferida por meio de técnicas cirúrgicas
simples. Na cirurgia veterinária estas
dificuldades são superadas com a
utilização de implantes. Existe uma grande
variedade de implantes; os sintéticos
(DACRON™ e Tela de Polipropileno) e as
membranas biológicas (pericárdio, centro
frênico, peritônio, etc), de animais de
médio e grande porte como cães, ovelhas,
bovinos e eqüinos.

Nos tratamentos cirúrgicos destes animais,
as membranas biológicas são freqüentemente
utilizadas. Isto se deve basicamente ao
baixo custo e â facilidade de obtenção
destas.

A principal finalidade das membranas
biológicas, assim como dos implantes
sintéticos, é fornecer um arcabouço para o
desenvolvimento de um novo tecido,
restabelecendo a estrutura do órgão
afetado. Estas membranas podem ser obtidas
de diferentes espécies, entre as mais
utilizadas estão as de eqüino e de bovino.
0 principal meio de conservação destas
membranas, utilizadas na medicina
veterinária, é a glicerina (do tipo P.A.).

Um estudo dos efeitos da glicerina na
conservação de dura-mater de bovino foi
realizado por PIGOSSI [5]. Os principais
resultados obtidos foram: ausência de
reações de caráter imunológico, redução da
antigenicidade e manutenção da textura,
aumento da resistência da duramater à
tração sem alterar seu grau de
elasticidade, atuação como antiséptico e
com amplo espectro de ação, exceto em
formas bacterianas esporuladas.

BARROS et alii [1], substituiram um
segmento de diafragma de cão por centro
frenico de eqüino conservado em glicerina.
Um retalho quadrado com cinco centímetros
de lado foi implantado no diafragma. Os
animais apresentaram evolução clinica
satisfatória, sem exibir qualquer tipo de
alteração clínica.

RANZANI [6], substituiu um segmento de
diafragma de cão por pericárdio de eqüino
conservado em glicerina. Observou-se
aderência do fígado e do saco pericárdio
ao enxerto. Histologicamente foi observado
uma fase de reparação com aparecimento de
neomembrana fibrosa que substituiu o
enxerto.

DALECK [2], utilizou o peritônio homólogo
conservado em glicerina e peritônio
autólogo em esofagoplastia cervical de
cão. Foi implantado na posição vertical do
terço médio do esõfago uma placa de
peritônio homólogo, enquanto outro grupo
de cães recebeu um implante de peritônio
autólogo. Em alguns animais encontrou-se
uma pequena redução do diâmetro esofágico
no local do implante. Em relação ao
aspecto macroscópico não foi observada

12-1 Fórum Nacional de Ciência e Tecnologia em Saúde "92



nenhuma diferença
com implantes de
homólogo.

nos resultados obtidos
peritõnio autólogo ou

20mm, comprimento médio de
espessura média de 0,4mm.

150mm

DALECK et alii [3], em estudo experimental
substituíram uma porção do diafragma de
cão por peritõnio de bovino conservado em
glicerina. Em exame macroscópico observou-
se em todos cães aderência do fígado ao
implante. Na cavidade torácica não foi
observada nenhuma aderência. A análise
histológica revelou um processo
inflamatório agudo, seguido de prosperação
conjuntiva que promoveu a continuidade da
parede.

Os aspectos clínicos e histolõgicos da
região onde foram substituídas por outras
membranas conservadas em glicerina,
observados pelos autores citados, foram
satisfatórios. No entato, poucos trabalhos
para determinação das propriedades
mecânicas, destas membranas foram
realizados.

OBJETIVO

Testar e analisar a influência da
glicerina nas propriedades mecânicas do
peritõnio de bovino, a fim de verificar a
sua viabilidade, em termos do seu uso como
enxerto em medicina veterinária.

MATERIAL R MÉTODO

Delineaaento Experimental

Foram utilizadas amostras de peritõnio de
14 bovinos, de ambos os sexos, mestizos,
obtidos no abatedouro municipal de
Jabotícabal. Tomou-se o cuidado de se
retirar os amostras de forma padronizada
da região do gradil costal de ambos os
lados.

As amostras forneceram em média de 10
corpos de provas (CDP). Para realização
dos ensaios foram subdivididas em 5
grupos •• a fresco e conservados em
glicerina durante 15, 30 e 60 dias, sendo
que do último grupo, um lote de CDP foi
reidratado com soro fisiológico [3|, antes
de se realizar cada teste, por um tempo
médio de 10 minutos.

Ensaio Mecânico de Tração

Os testes foram realizados em máquina
universal de ensaio do Laboratório de
Bioengenharia da FMRP/USP. Para realização
destes ensaios, foi necessário a
padronização dos corpos de provas, em
relação ã forma e a suas dimensões. As
dimensões padronizadas foram largura de

Para obtenção dos CDP foi utilizado um
sistema de guia, composta por lâminas
paralelas distanciadas na largura desejada
(figura 1). Os cortes foram realizados
(com auxílio de um bisturi) pressionando-
se o sistema sobre o segmento de peritõnio
contra uma superfície de borracha.

Figura 1- Sistema de guias para
preparação dos corpos de provas

Foram confeccionados acessórios especiais
(figura 2) para realizar a fixação dos
CDP. A distância entre as fixações foram
padronizadas para que os CDP tivessem vim
comprimento útil de 125mm. A velocidade de
aplicação da carga foi de 6 mm/min. Uma
pré-carga de 5N foi utilizada para que
houvesse acomodações do sistema
(máquina,acessórios e CDP). Foi utilizada
uma célula de carga com capacidade de até
2000N e os registros das cargas foram
feitos por um sistema modular de
extensoraetria. 0 alongamento foi medido
por uma escala milimétrica.

Figura 2- Acessórios especiais para
fixação dos corpos de provas
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RESULTADOS DISCUSSÃO B COHCLUSOES

Foram realizados um total de 140 ensaios.
Na anãliáe dos valores médios das cargas e
alongamentos máximos, verificou-se a carga
máxima no tempo de 15 dias de conservação
e para 30 e 60 dias de conservação os
valores máximos das cargas foram
equivalentes aos obtidos nos teste dos
peritõnios a fresco. 0 alongamento máximo
ocorreu aos 60 dias de conservação,
(tabela I».

TABELA I - Cargas máximas e alongamentos
máximos do peritonio de bovino a fresco e
conservados em glicerina em tempos
diferentes.

Tempo

Fresco

15 dias

30 dias

60 dias

60 dias
Reidratado

Cmax(N) Lmax(mm)

51,56 ± 4,05 16,58 ± 0,58

58,61 1 5,01 24,26 ± 1,55

53,72 í 4,46 27,81 í 1,56

52,92 i 3,91 28,93 ± 1,54

53,02 + 5,77 20,71 ± 1,33

Cmax = Carga máxima
Lmax » Alongamento máximo

OBS: Valores da média aritmética

Nos testes dos CDP conservados em
glicerina durante 60 dias (reidratado),
verificou-se que houve una melhora nos
aspectos das propriedades mecânicas,
ficando próximas ao conservado durante 15
dias (Figura 3). A figura mostra as curvas
dos valores médios obtidos nos testes.

CAMA MUCA0» (•»

a « e •
ALONGAMENTO (mm)

Poucos trabalhos de ensaios tecnológicos
de materiais biológicos "in vitro" são
realizados. Algumas pergunt&s são
formuladas: 1- Qual a influência do tempo
de conservação em glicerina, do peritonio
de bovino, nas propriedades mecânicas?; 2-
Qual o melhor tipo de membrana
(pericárdio, centro frênico, peritonio,
etc)?; 3- Para um mesmo tipo de membrana,
por exemplo o peritonio de bovino
comparado com o peritonio de eqüino, qual
terá melhores propriedades mecânicas?
Parte destas perguntas este trabalho
tentou responder. Para as demais perguntas
trabalhos futuros estão sendo propostos.

Os valores máximos da carga, para o
rompimento nos tempos de conservação em
glicerina estudados, verificou-se que
sempre foram equivalentes ou superiores ao
peritonio a fresco.

A área da secçâo transversal do peritonio
foi mantida constante em 8mm2, portanto as
curvas tensão x deformação são
proporcionais às da carga aplicada x
alongamento [7,4], apresentada na figura
3. Observando estas curvas, verifica-se
que com o aumento do tempo de conservação
em glicerina, há uma diminuição da rigidez
do peritonio, ou seja, há um aumento da
elasticidade, comprovando os achados por
DALECK [2]. No lote de CDP que foi
realizado a reidratação para simular o que
é utilizado na prática cirúrgica
veterinária, verificou-se que houve uma
melhora na rigidez do peritonio,
aumentando a energia absorvida na fase
elástica.

ENDEREÇO PARA COHTACT0

MARCOS DE SOUZA ABRAHAO
Faculdade de Medicina de Ribeirão-USP
Laboratório de Bioengenharia
Av.Bandeirantes 3900
14049-900 - Ribeirão Preto -SP

—- is eum
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Figura 3 - Gráfico da carga x alongamento
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ASSISTtMCIA CIRCULATÓRIA BI0M1CANICA:
AVALIAÇÃO DA COHTRATILIDADB DO NOSCDLO GRANDE DORSAL

I.A. CESTARI, E.F. MARQUIS, A.A. LEIRNER

DIVISÃO DE BIOENGEHHARIA - InCor - HCFMUSP

RESDHO

O Músculo Grande Dorsal (GD) pode ser
utilizado como ua dispositivo autologo de
assistência circulatória. Neste trabalho
avaliou-se a contratilidade do Músculo 6D
canino eletricaaente estiaulado em
condições isoaétricas de contração. Foraa
Medidos: Força de contração. Pressão
Intramuscular, Atividade Eletroaiográfica
e Espessaaento Regional. Os parâaetros
•edidos correlacionaram-se linearmente
(R>0.9) durante aumento de freqüência e
durante a fadiga.

INTRODUÇÃO

As técnicas terapêuticas de assistência
circulatória utilizadas nos tratamentos
cirúrgicos de pacientes cardiopatas pode*
ser classificadas de acordo COM a duraçBo
do emprego (teaporárias e peraanentes),
o regiae de fluxo (pulsátil ou continuo)
ou ainda os princípios de acionaaento
utilizados (mecânicas e biomecánicas).

Dentre os dispositivos de assistência
aecânica Mais utilizados estSo: a) o balão
intra-aórtico, que fornece uma assistência
limitada, mas auito utilizado devido a
facilidade de implantação, b) a bomba
axial de fluxo contínuo aliando a
possibilidade de assistência elevada a uma
implantação relativamente siaples e as
boabas centrífugas de fluxo continuo e c)
os dispositivos de fluxo pulsátil ligados
em paralelo com o ventrículo esquerdo,
direito ou ambos (biventricular), os quais
podem fornecer uaa assistência total por
períodos prolongados.

A assistência bioaecânica utiliza a
contraçlo de um Músculo esquelético
eletrícamente estimulado para restaurar ou
aumentar a contratilidade miocárdica.
Nesta técnica, UM músculo pode envolver
diretamente o coração, ou entSo, envolver
um dispositivo eM forma de bolsa que
atuará como bomba. Para atender as
demandas energéticas resultantes de uma
atividade contratil semelhante a
cardíaca, faz-se necessário a
transformação das vias metabólicas do

Músculo esquelético através de
estiMulação elétrica crônica, CM baixas
freqüências [4].

A figura 1 ilustra o procedimento
cirúrgico realizado ea cardioaioplastia,
que consiste na transposição do aúsculo
Grande Dorsal após a desinserção das
costas, para dentro da cavidade torácica,
onde o aesao é colocado de foraa a
envolver os ventrículos esquerdo e
direito. A transposição é feita através de
ua espaço obtido COM a ressecção de UM OU
Mais arcos costais.

Figura 1. Ilustração esqueMática do
procedimento cirúrgico realizado na
cardioaioplastia.

0 aúsculo, com seu pediculo vásculo-
nervoso mantido intacto, recebe dois
eletrodos para estimulaçâo. Estes
eletrodos são ligado* a UM MioestiMulador,
o qual também possui eletrodo e circuito
para detecção do complexo QRS de forMa a
gerar UM trem de pulsos sincronizado COM O
batimento cardíaco.

Medidas realizadas eM sistemas
hidráulicos de simulação do sisttaa
circulatório, indicaa que este Músculo é
capaz de gerar uaa potência de até 1.8 V,
sendo que o nível de potência exigido para
um sistema de assistência total de
ventrículo esquerdo e direito é de 3 W
[3]. Apesar da crescente utilização
desta forma de assistência (2], não
existem Métodos diretos para avaliação
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quant i t at iva
muscular.

da contribuí vão <!o enxerto

Os obietivos deste trabalho toram: 1) o
estudo das i-aract er í M icas eletrjca's e
mecânicas do músi ul<> Grande Dorsal canino
e 2) a aplicação de dispôsiIivos sensores
para a avaliação do miisi.-ulo durante
diferentes condições í.xper inentais.

PROCEDfNENTOS EXPERIMENTAIS

Foram utilizados cães (n=8. 12 - 15 K R ) .
anestesiados com pentobarbital sódico (25
•g/Kg iv) e subnet idos a ventilação
assistida. A artéria femoral direita foi
cateterizada para possibilitar a medição
da pressão arterial e infusão de
anestésicos. Em cada animal o músculo
Grande Dorsal (GD) esquerdo foi dissecado
e isolado dos músculos adjacentes,
preservando-se o pedfculo com suas
ramificações nervosas e vasculares. Dois
eletrodos de aço inoxidável para
estimulaçâo foram inseridos
transversalmente à direção das fibras na
região do pedículo, com uma distância
intereletrodo de aproximadamente 5 cm.

Após dissecçâo a extremidade distai do
músculo foi fixada a uma barra a ser
posteriormente conectada ao dispositivo de
medição de força, a fim de permitir a
contração do músculo em condições
isométricas. Durante os experimentos a
temperatura retal dos animais foi
mantida entre 37-39 °C com um sistema de
aquecimento controlado.

INSTRUMENTAÇÃO

Foi desenvolvido um estimulador elétrico
cuja saída fornece trens de pulsos,
podendo-se variar a amplitude, largura dos
pulsos e duração dos trens de pulsas,
freqüência dos pulsos em cada trem e o
número de trens por minuto. Foram
desenvolvidos sensores para medição da
Força de contração (F), Pressão
Intramuscular (PIT), Espessamento muscular
(ESP) e Eletromiograma (EMG) durante a
estimulaçâo elétrica do músculo (1).

0 dispositivo para medição da Força foi
construído utilizando-se dois
extensônetros (Kratos, São Paulo) colados
a estruturas de aço ligadas por fios de
aço a um sistema de alinhamento e fixação
do músculo para contrações isométricas.
Este sistema permite a medição da força
somente no plano do músculo. Para detecção
da PIT ul. i 1 izou-se um transdutor Millar
ao qual foi adaptado um pequeno balão
preenchido com solução fisiológica. 0
espessamento muscular foi medido com um
sensor de efeito Hall (Honeywell, Eli* I. A

atividade elétrica muscular foi detectada
(*ji eletrodos de Ajt-AgCl inseridos no
músculo. Os sensores fora*
r í r ur»i<:ament <• lixados na região central
do músculo.

Os sinais gerados durante a estimulaçio
foram visualizados e» osciloscópio.
<<mpl i f 11- tios e gravados em fitas
magnéticas (HP 3960).

Protocolo de Estiaulação

Para a estimulaçâo do músculo fixou-se a
largura de pulso em 0.1 ms e a duração
dos trens em 200 ms. Foram utilizados
estímulos de intensidade supramaxima de
acordo com a seguinte seqüência de
est imulaçâo : a) dez trens de pulsos nas
freqüências de 10. 20, 30 e 50 Hz, b)
teste de fadiga C O M estimulaçâo continua
gerando 70 contrações por minuto e
freqüência de 30 Hz. Após cada série de
estímulos o músculo foi mantido ea
repouso por 5 minutos para recuperação.

RESULTADOS

Para análise. os sinais previamente
gravados foram introduzidos em um sistema
de aquisição de dados via um conversor
analógico-digital de 10 bits {Lynx
Tecnologia Eletrônica. São Paulo) com uma
freqüência de amostragem de 5 Khz.

A figura 2 ilustra sinais típicos de
Força. Pressão Intramuscular, Espessamento
e Eletromiograma obtidos nas freqüências
de estimulaçâo de 20 Hz e 50 Hz.

Figura 2. Sinais digitalizados obtidos
nas freqüências de 20 e 50 Hz.

Para quantificação destes parâmetros foram
utilizados os valores de pico dos sinais
dp F, PIT e ESP, enquanto para o EMG

/ Fónm Nacional de Ciência e Tecnologia em Saúde "92 - 27



uliiizou-se
cont

a medida da are.». tie I ,i.|,i

()s valores medidos foram normalizados (•»
relação aos respectivos mã.ximos.
Para as séries de contrações com
diferentes freqüências, «ediu-si» o valor
de pico <ie cada parâmetro nas it i terfrit »ts
freqüências de «st iniulacão. enquanto nu
teste de fadiga furam medidos os valores
de pico das contrações represent amlo HIOX,
50X e 25X do valor inicial.

A Figura 3 ilustra as variações obtidas
nos diferentes parâmetros medidos durante
as fases do protocolo, com freqüências
crescentes de estimui ação e com
est mutação contínua. resultando t?m
aumento de Força e fadiga,
respectivamente. Para efeito de comparação
adotou-se como referência uma variação de
50X no valor inicial da Força medida.

zz roRC* c s PRESSÃO eza EMG ESP

Figura 3. Variação relativa entre os
parâmetros medidos durante aumento de
Força (esquerda) e durante o processo de
fadiga (direita)

Os valores do coeficiente de correlação
(R) e desvio padrão (DP) para cada
parâmetro na seqüência de estimularão com
freqüências crescentes e para o teste de
fadiga estão ilustrados na Tabela 1.

TABELA I. Coeficientes de correlaçáu e (R)
e desvios-padrão (DP).

AUMENTO DE

IP 0
RT 0
EMG 0

R
.99
.95
.97

FREQÜÊNCIA

DP
0.02
0.01
0.02

0.
0.
0.

FADIGA

R
97
98
94

0
0
0

DP
.Ot
.01
.06

CONCLUSÃO

os valores de pressão intramuscular,
"s^ssanenlo e elatromi >grama integrado
olii iiios durante aumento de Força
resultanle do aumento progressivo da
f reqüêm: ia de est ímulaçáo e também
durante diminuição da Força resultante de
fadiga muscular apresentaram variações
linearmente, relacionadas entre si.

A contrati1 idade do músculo em estudo foi
adequadamente avaliada através dos
parâmetros estudados. em condições
isnmétricas de contração. No entanto, a
aplicação dos sensores para avaliação do
enxerto muscular utilizado em
cardiomioplastia. depende também de outros
fatores, não considerados quando em
condições isométricas de contração.
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VARIABILIDADE DOS TESTES DE LAVAGEM DC Nx COM RESPIRACXO ÚNICA E
REINALAÇXO PARCIAL DE COt

C. S. Barce los . M. F. Vidal-Melo, M G. Abreu e A. Giann*lla-Neto

Programa de Engenharia Biomédica - COPPE^JFRJ

Apl i ca - se n e s t e es tudo UM» anal i s *
estatística baseada na desigualdade de
Chebyshev para estimar a repetitividade de
variáveis do Teste de Lavagem de Nitrogênio
com RespiraçSo Única (TMa-RU) e de medições
nlo lnvasivAs do debito cardíaco através de
ReinalaçXo Parcial de CO» (RP-CO*>. No
TNí-RU. para obtençXo de estieativas dentro
de 105Í do valor real em 9OX dos casos. 4
•adidas do volume de espaço morto e da
inclinaçSd do pi ato alveolar e IO medidas
do volue* de fechamento seriam neces-
sárias. Na RP-COt. S a 7 medidas, deveriam
ser realizadas. Estes resultados indicam a
que a varlabilidade das medições obtidas a
partir do TNi-RU quando o procedimento
padrXO * obedecido estSo na faixa de IO a
4OX do valor real. Quanto ao KP-CO» os
resultados sugerem a possibilidade de
obtençto de estimativas satisfatórias do
debito cardíaco de maneira nSo invasiva.

INTRODUÇÃO

O Teste de Lavagem de Nitrogênio com
Respiraçlo única CTNs-RU) e a e s t i m a t i v a do
d e b i t o cardíaco por ReinalaçXo Parcia l de
CO> CRP-COO sZo t e s t e s n l o i n v a s i v o s ú t e i s
a mediçSo de importantes v a r i á v e i s
respiratórias. Métodos baseados em
computadores vem sendo desenvolvidos para
realização dos testes e obJetlvaçSo da
mediçXo de suas variáveis Cl.91.

Um número limitado de mediçSes é
normalmente realizado nestes testes. Isto
dificulta a estimativa da variabilidade da
medida em estudo. Recentemente um método
para avaliaçlo da repetitividade de testes
com pequeno número de amostras foi proposto
(41. O presente trabalho aplica esta
abordagem estatística para avaliar a
variabilidade das mediçSes obtidas no
TNi-RU e no RP-COt.

MATERIAIS E MÉTODOS

Métodos Estatísticos:

Desigualdade de Chebyshev:

O papel do desvio-padrBo como um parâmetro
medindo a dispersSo e particularmente claro
ao analisar-se a inequaçXo de Chebyshev,
que e uma conseqüência do teor ema de
Chebyshev 12.31.

Este teorem» afirma que a probabilidade de
uma única medida, x. de desvio padrSo a. ser
maior que alguma fraçXo 6 vezes a a partir
da media p e < i/6 :

P C

Supondo-se a dlstribuiçKo como unimodal e
simétrica e que a media de n elementos (x)
é usada em lugar de uma única m«d<d> x, a
desigualdade de Chebyshev torna-se:

PC I T - M I 2 &

Substi tulndo-se
desigualdade torna

P C|TT- u\ 2 k.|

S

6.o/-/r\

C2J

por k.fi

<33

onde k * uma fraçlo entre O e 1 usada para
fixar a tolerância. Assumindo-se que o
valor de n e desconhecido e restringindo-se
a probabilidade de x > k.fj ser menor que um
valor (t, tem-se a desigualdade:

PC | T- p|2k.,/><C4/B)(Í/-(k*n>J<aI/'»itJ5/í C4)

O valor estimado para a/p usando-se apenas
2 ou 3 amostras por indivíduo conduz *
grande variabilidade. Entretanto, a partir
da nMia de um conjunto de indivíduos
pode-se estimar o valor de aSp para o grupo
como:

9

£
E s t CS)

onde p e o número de indivíduos.
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Esta estimativa foi levada a equação d»
Chebyshev. Podes». então, «st 1 mar o DOMTO
d* madldas nccKSlno a t» resultado dant.ro
dos limites d» tolerância e confiabilidade
definidos por k e /). Fora» avaliados neste
trabalho valores de k-0.05 e 0.10 e /Í=O.1O.

Teste de Lavagem de Nitrogênio
Respiração Única (TN2-RU)

O TN2-RU é um tes te para avaliação da
distribuição da ventilaçSo pulmonar e
mediçSo do .rolume de fechamento das vias
aéreas. £ utilizado para estudo da função
pulmonar em condições como tabagismo e
exposição a poluiçXo ambiental.

As variáveis obtidas no TN2-RU sXo: 1)
capacidade vital inspiratoria (CVI), 2)
capacidade vital expiratoria CCVE). 3)
volume do espaço morto (VM). 4) volume
residual (VR). 5) incllnaçXo do pi ato
alveolar ( f i l l ) . 0) volume de fechamento
(VF). 7) volume de fechamento/ capacidade
vital (VF-CV). 8) capacidade de fechamento
(CF) e 9) capacidade de fechamento/
capacidade pulmonar total (CF-CPT).

Ao final do exame em um indivíduo obtém-se
tipicamente 2 a 3 mediçSes de cada variável
citada acima.

As medidas utilizadas provem de testes
realizados em 18 indivíduos (2S.S • 4.3
anos) do pessoal do laboratório, de ambos
os sexos, fumantes e nXo fumantes, sem
doença pulmonar previamente conhecida (SI.
As normas sugeridas pelo National Heart and
Lung Institute (NHLJ) (61 foram seguidas
nos experimentos. Detalhes sXo apresentados
em publlcaçXo anterior CSJ.

Débito Cardíaco por RalnalacSo Parcial de
CO2 CRP-CO2)

O método visa a estimativa nXo invaslva do
débito cardíaco. A técnica baseia-se em uma
forma diferencial da equação de Ficfc e uma
manobra de relnalaçXo parcial. Duas
modalidades de manobras de reinalaçXo
parcial foram realizadas: 1) respiração
l ivre (RL) e 2) respiração orientada (RO)
quando o indivíduo era instruído a seguir
uma curva volume respirado versus tempo
apresentada em um osclloscopio.

Dez indiv íduos ( 2 6 . 2 • 2 . 8 anos) do pessoal
do l a b o r a t ó r i o . nXo-fumantes, sem doença
cardio-pulmonar conhecida, foram te s tados .
Cada ind iv íduo r e a l i z o u 10 t e s t e s para cada

A metodologia e s t a apresentada em deta lhes
em outra publicaçXo 111.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resu l tados do c a l c u l o para o
medidas neces sár io a obtenção de es t ima-
t i v a s das v a r i á v e i s para k=O.O5 e 0 . 10 e
fí=0.10 estXo apresentadas na Tabela 1.

TABELA 1 - Numero necessário de
para a obtenção de um resultado dentro d
e 109c do valor real am OOX das vezes par
RP-CO2 (RL e RO) e para o TK2-TU C
variáveis)

S
o

CVI
CVE
VM
VR

fill
VF
VF-CV
CF

Cr-cPT
RL
RO

1OX
1
1
4
2
4
I O
3 1
2
3
7
9

9 X
3
2
I O
7
1 3
4 2

122
e
IO
2 B
1 8

As tabelas 2 e 3 apresentam as diferenças
percentuais entre os valores estimado e
real em 2 e 3 medidas (TNi-RU) e 4. O. 8 e
IO medidas (RP-COs) para 1X3.10.

TABELA 2 - Diferença percentual maxima
entre a estimativa da variável baseada em &
e 3 medidas e seu valor médio verdadeiro em
90X dos casos para o TN2-RU.

No. de medidas
cvk
CVE
VM
VR
fill
VF
VF-CV
CF
LV~ Lrf

2
3 , 1
4 , 1

13,8
B . O

12.O
es. 8
39.1

8 . 1
11,1

3
4 . 1
3 . 3

11,2
7 . 2

IO.3
18.0
31.9

O.O
B . l
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TABELA 3 - Diferença percentual maxima CONCLUSÕES

No. de Medidas
RL
RO

4
ia.a
IO.4

S
10.4
a.s

a
9 . 1
7 . 4

1 0
8 . 1
6 . 6

\T^^l Conclui— cue variáveis importantes
•» gordos casos para o RP-CC. obtidas a partir do TN,-RU quando realizado

de acordo c « as normas do NHLI apresenta*
vari abi 1 idade na faixa de 10-4OX. Novos
critérios e Metodologias para realizaçSo do
teste, como a automatizaçXo da obtençXb das
variáveis e a utilizacXo de equlpi—ntos
mais exatos e precisos. devem ser
desenvolvidos para reduçXo destes valores.

Anal1sando-se a tabela 1 observa-se que.
para o TN*-RU. para a obtenção de um Quanto a técnica de reinalaçXo parcial de
resultado dentro de 105C do valor real. Cctt. o número de medidas necessárias Í3-7)
poucas variáveis apresentam um número de p,,.^ a obtençXo de resultados acurados
medidas necessárias inferior a 3. Variáveis indica a possibilidade de uso deste teste
importantes como VF. necessitam de um ^j^, i n v a s i v o em laboratório para estimar o
número multo grande de mediçSes para a debito cardíaco.
obtençXo um resultado acurado. Apenas CVI e
CVE sío medidas dentro de St do valor real AGRADECIMENTOS
para fHO.lO. quando 3 t e s t e » sXo
r e a l i z a d o s . E n t r e t a n t o , e s t a s v a r i á v e i s sXo 05 a u t o r e s agradecem ao CNPq. CAPES e UFRJ
também obtidas com testes como a pelo apoio financeiro ao projeto,
espirometria. de muito mais fácil
realizaçXo. Portanto. variáveis REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
importantes, e s p e c i f i c a s do TN»-RU. como
f i l l e VF. possuem grande variabi l idade t ABREU. M. F. ; "AvallaçXo da Técnica de
quando real izadas de acordo com as normas MediçSo do Debito Cardíaco por ReinalaçXc
propostas pelo MHLJ. Para o RP-CO» Parcial de CO» em Vent i laç lo Espontânea e
v e r i f i c a - s e que as mediçSes real izadas com Orientada". Tese de Mestrado. COPPE/UFRJ.
a manobra RO tem menor variabil idade que R i o ̂  j a n e i r o , 1991.
com a RL. Z. BREIMAM. L. ; " S t a t i s t i c s : With a View

toward Applications", Boston: Houghton
Na tabela Z. v e r i f i c a - s e que a diferença Mifflir. Company. 1973.
percentual maxima para 0=0.10 entre a 3 FISZ. M. ; "Probability Theory and
estimativa da variável baseada em 2 ou 3 Mathematical S t a t i s t i c s " . 3. ed. . New York:
medicSes e seu valor verdadeiro e a l t a . J o h n Wiley ft Sons. 1963.
atingindo por vezes valores i n s a t i s f a t ó r i o s 4 JENSEN. R.L. . Crapo. R.O.. Mason. J.D. .
ao seu uso na rot ina c l i n i c a . Tais a n d Yanowitz. F.G. ; "Small-sample
resultados s*o caapat lve is com estudos reproducibi l i ty estimates: an example using
anteriores da variabi l idade do TNt-RU IS ] . r«breathing measurements". J. Appl.

fVkysiol.,6B<4): 1717-21, 1990.
Os resultados obtidos para o método RP-CO» g. MELO, M. F. V. . and Giannella-Neto. A.;
(tab. 1 e 3J sSo pouco superiores aos "Automatisation of the single-breath
relatados na literatura para mediçSes nZo nitrogen washout test". Med. and Biol.
invasivas com uso de acetileno C41. Este é Cn«.« Comfi. . 27:137-46, 1989.
considerado como a melhor técnica nlo e NATIONAL HEART ft LUNG INSTITUTE;
invasiva para medições em trocas gasosas "Sugested Standardized Procedures for
£71. A RP-COi dispensa uso de gAs especial Closing Volume Determinations CNitrogen
e instrumentação para sua mediçSo. Alem Method)". Division of Lung Diseases,
disso. capnografos vem se tornando Bethesda. Maryland, 1973.
progressivamente disponíveis em hospitais. 7. SACKNER,. M. A. ; "Measurement of cardiac
Assim, os resultados sugerem a output by alveolar gas exchange", em
possibilidade de obtençlo de estimativas Handbook of Physiology. A. P. Fishman,
razoáveis de forma nlo invasiva com urn section 3. 233-35, AMÊT, Physiol. Society.
método de mais simples realizaçXo. Bethesda. Maryland.1987.
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MÉTODO DOS ELEMENTOS FINITOS APLICADO AO PROJETO
DE BIOPRÔTESBS VALVAKES CARDÍACAS

M. Drummond, M.S. Oshiro, A.A. Leirner

DIVISÃO ÜE BÍOENGENHARiA, InCor - HCFMUSP

RBSUMO

Este trabalho apresenta una modelagem de
duas biopróteses valvares cardíacas de
pericárdio bovino utilizando-se o Método
dos Elementos Finitos IMEF). Os resultados
da modelagem feita por computador foram
comparados aos obtidos experimentalmente
com válvulas semelhantes submetidas à
ensaios de fadiga mecânica.

INTRODUÇÃO

A pesquisa e desenvolvimento de
biopróteses valvares iniciada há mais de
30 anos [4], ainda encontra um grande
problema : a durabilidade das bioprrtteses
valvares.

0 objetivo deste trabalho é buscar um
método que simplifique a fase de
desenvolvimento de biopróteses valvares.

0 método que estamos estudando, MEF, é uma
técnica baseada em computação para
determinar tensões e deflex&es em uma
estrutura divida em pequenos elementos
(Fig.1).

F I G . 1 - K O D E l t t l l l DA V Á L V U L A C O M C A R G A
Dl I T ! 1 I U I 0 A N O P K I I C A I D I O

Além de considerar as condições estáticas
podemos, com o "software", através do
Módulo de Freqüências Naturais, calcular
as freqüências naturais de vibração e seus
modos próprios. Esta análise nos permite
prever condiçSes de operação crítica de
funcionamento das biopróteses valvares.

MATERIAIS t MÉTODOS

Foram utilizadas dois tipos de biopróteses
valvares cardíacas de pericárdio bovino:
a) um modelo convencional com suporte de
Poliacetal e b) um modelo de forma nto
convencional ( reníforme) com suporte de
aço inox 316L.

As duas biopróteses valvares foram
modeladas no microcomputador, de acordo
com as (*imensfios reais, usando-se o
"software' de análise de elementos
finitos NISA da ERMC, USA. As condições
de contorno (Fig.2) impostas na modelagem
foram:
1. Engastamento de toda a base da válvula,
onde ocorre a fixação cirúrgica.
2. Engastamento dos pontos de uniSo das
lacíneas de pericárdio bovino no suporte
da válvula.
3. Engastamento da linha de intersecçSo
das lacíneas.
4. Engastamento parcial de cada nó da
superfície do pericárdio, dando-se um grau
de liberdade máximo de 0,5 mm na direção
"Z- .
5. Válvula modelada com as lacíneas na
posição fechada e submetida a um diferença
de pressão de 120 imnHg.

Os módulos de elasticidade e de Poisson
dos materiais dos suportes foram obtidos
de catálogos técnicos fornecidos pelos
fabricantes. Para o pericárdio bovino o
módulo de elasticidade foi obtido da
literatura [1,2,5,6], 0 módulo de Poisson
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foi considerado semelhante ao de um
material termoplástico flexível, vide
Tabela 1.

T A B E L A t . c o i r i c i i H T t i D Í E L A S T I C I D A D E E
roí s sou

POLIACETAL
AÇO INOX
PERICARDIO
BOVINO

E <N/mm2)
320.000
200.000

110,05

POISSON
0.5
0.3

0.5

A malha de elementos finitos foi gerada
pelo próprio "software" a partir de dados
da geometria da prótese fornecida pelo
analista.

, 2 - COUDIÇSEI DE COKTOKNO PAIA
riXAÇIO 001 HO*

Para cada bioprótese estudada as regiões
de «aior concentração de tensões foram
comparadas com as regiões de ruptura
observadas nas válvulas testadas em una
máquina de fadiga ( SHELHIGH 300, Shelhigh
Inc., USA).

Para avaliação quantitativa do método foi
feita una montagem utilizando-se o anel de
uma bioprótese valvar renifome
confeccionada em aço inox.

Nesta montagem foram consideradas as
seguintas condições:
1. Colocação de uma carga aplicada no
extremo de uma das hastes do anel da
válvula.
2. Engastamento de um ponto no anel da
válvula situado no lado oposto á haste
escolhida.

Para medida da tensão foi colocado um
"strain gauge" (tipo MA-09-045AL-350) na
posição de máxima tensão, determinada
pela modelagem no computador. Este ensaio
está ilustrado na figura 4. Os valores

medidos foram comparados com os valores
obtidos na modelagem.

Resultados

A visualização das biopróteses valvares
no teste de fadiga nos mostra que os
pontos de ruptura ocorrem na extremidade
superior das hastes ou no raio de
curvatura próxima à haste. A análise dos
resultados obtidos na simulação nos
indica que os pontos de concentração de
tensão se localizam exatamente nos pontos
de ruptura (Figura 3).

Os valores de tensão máxima medidos foram
4,9 N/mm2 no anel de aço inox e 1,69 N/i
no pericárdio bovino. tntu coaraw

MÚ.IM MTAVlM M WU/MÃ HV H

tmuio imcAM NO micüioia *•<> oom «•»/«•«
, 3 - DISTIIIUIVXO Dl IIKIttl

rOMTOf Dl I V M U I I

Considerando-se os valores de tensão
obtidos no anel da válvula, para o
poliacetal e aço inox, verificamos através
da curva de fadiga (Graf.1) destes
materiais um número de ciclos maior que
10*. Isto é equivalente a uma vida útil
de 10 anos [5).

OÍAfICO .- CUIVA Pt r»DIOâ FOlIACITAl I
AÇO INOX

MO

RESISTÊNCIA A FLEXdES
POLHCITAL ( «CO

ALTERNADAS

1

• Kuietrw.
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Os dados referentes ao pericárdio bovino
dcverào ser levantados em estudos
posteriores, uma vez que na literatura só
foram encontrados os dados relativos à
resistência a flexSes alternadas da
duramater humana tratada [3].

F I G . 4 - • ( • • • > O » l ) G l C O I O C 1 D O K4 I I C I 1 O DE
D 1 F 0 I N 4 Ç 1 0 M I I C I I 1 1 ( M A X . T ( K I I O )

GRAFICO 2 . ' t s u L T A D 0 ( * • • » • D í T I M I O

TENSÃO MÁXMA
Anet Aço Inox

<**

y*

oao 1 * 0 300

FOIÇA

0 gráfico 2 mostra os resultados das
tencOes medidas experimentalmente e as
obtidas na modelagem com diferentes cargas
aplicadas na haste.

DISCUSSÃO

Os pontos de maior concentração de tensões
obtidos na modelagem foram coincidentes
com os pontos de ruptura das laclneas
obtidos experimentalmente. As condições de
contorno e o valor aproximado do
coeficiente de Poisson não comprometeram
os resultados obtidos.

Com a utilização do MEF será possível
dimensionar o anel da prótese aumentando
sua flexibilidade e reduzindo os pontos de
concentração de tensões. Esta redução irá
aliviar as cargas suportadas pelas
lacíneas.

Estudos posteriores sarão realizados para
caracterizar a curva de fadiga do
pericárdio bovino para a determinação da
tensão máxima suportada nas laclneas.

Os resultados obtidos demonstram a
viabilidade do método utilizada apesar do
desvio ocorrido entre os resultados
experimentais e teóricos (Graf. 2). As
dimensões físicas do "strain gauge" para a
fixaçSo e a colagem foram fatores que
influenciaram as medidas.

Com o uso do MEF poderemos eliminar todo o
processo inicial de construção de
protótipos e seus testes iniciais nos
equipamentos de fadiga e duplicadores da
pulso, reduzindo o tempo de
desenvolvimento.
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COMPUTER FLOW SIMULATION ON THE
PERFORMANCE OF PARALLEL COROTATING

DISKS AS A HEART ASSIST DEVICE

Marcos Pinotti

Eugênio Spano Rosa

Departamento de Energia - FEM/UNICAMP

A B S T R A C T

The throughflow between parallel corotating disks is studied
to determine the performance of multiple disks, shear for-
ce, valveless pump used as a blood flow device. The steady
laminar flow pattern of a blood-like newtonian fluid is ob-
tained from numerical simulation using a pressure-velocity
finite volume code (SIMPLE). A parametric study of disk
spacing, disk diameter and rotational speed is conducted to
analyze the influence of these variables on the flow rate and
pressure head at characteristic levels of the blood pressure
and cardiac output of a normal human - 120 mmHg and 5.0
1/min.

I N T R O D U C T I O N

The use of vaneless rotor pumps have proved to offer the
advantages of typical centrifugal operation (large flow, easy
control, electric power) while limiting the typical drawbacks
such as blood damage [5]. The less traumatic characteris-
tic is because the momentum is imparted on the fluid due
to shear forces introduced by rotating disks rather than by
lifting surfaces. Preliminary theoretical and design studies
on parallel corotating disks pump were conducted by Ri-
ce [9]. Dorman [2] studied the utilization of multiple disks
configuration as a heart assist device. As pointed by Adams
[1], further progress in these studies would require the use
of more complex mathematical modeling avoiding the o-
mission of terms in the Navier-Stokes equations and large
amounts of parametric computation to have an overview of
the influence of the geometric and operational parameters
on the pump's performance. The purpose of this study is to
reveal the influence of the disk diameter, disk spacing and
rotational speed on the physiological pressure heads and
flow rates through computer simulation of the full Navier-
Stokes equations.

MATHEMATICAL MODELING

The geometry studied is shown in Fig. 1. The disk spacing

and rotational speed are, respectively, S and ÍÍ. The inner
and outer radii are represented by Ri and R3. The radially
outward flow is considered to be laminar and azimuthally
symmetric of a Newtonian fluid.

»i« •—

Fig.l Geometry of the parallel corotating disks

Without body forces, the fluid motion is described by the
mass conservation equation

and by the Navier-Stokes equation

pdii/dt + pS.Vv = - Vp + /iV'tl,

(1)

(2)

where u is the velocity vector with radial, axial and azi-
muthal components as u, w, v; V is the "del" operator in
cylindrical coordinates and p and fi tie the constant den-
sity and viscosity of 1,090 [kg/cm3] and 4.0 . 10"3 [kg/ms]
respectively, values considered as representative of blood
transport properties.

The boundary conditions employed are as follow: upstream
of the disks, r = (2/3)R), an uniform radial velocity profile
is used to simulate the flow toward a cascade of infinite
parallel disks [8], at the outlet section, r = R2, the flow
is assumed to be locally parabolic with d(ru)/dr = 0 and
dw/dr = dv/dr = 0. At the disks planes, z = ± S/2, for
(2/3)Ri < T < R,, w = 0, du/dz = dv/dz = 0 and for
Ri < r < Rj, u - w = 0 and v = Or.

Equations (1) and (2) were discretized by the method of
the unites volumes and implemented numerically using the
SIMPLE algorithm [6]. The computational work was per-
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formed in a SUN workstation using a FORTH.AN compiler
with double precision arithmetics. The program was stop-
ped when the velocity field converged to a solution such
that the maximum relative error in the mass conservation
equation, for each control volume, was less than 10"9.

To validate the program, the numerical outputs were com-
pared against as analytical solution for low Ri-ynolds num-
ber, typically a Stokes flow regime, and against experimen-
tal data [10] for moderate Reynolds number regime. Square
and retangular numerical grids, with sizes spanning from 19
x 19 to 91 x 91 nodes, were used for the tests. The numeri-
cal results exhibited convergence as the grid size increased.
Against the analytical solution, the realtive error of the to-
tal pressure difference in the channel was of 4.8 % for a
square grid of 19 x 19 and of 0.25 % for square grid of 91 x
91 nodes. Against the experimental data, the relative error
of the total pressure difference in the channel ranged from
+3.9 % for a square grid of 19 x 19 nodes to -3.9 % for
a square grid of 91 x 91 nodes. The concordance of the
numerical results with the analytical solution and with the
experimental data was considered satisfactory. Furthermo-
re, it should be pointed that the [10) does not bring any
uncertainty analysis to support the experimental data.

The CPU time depended mainly on the grid size adopted
and on the throughflow and rotational Reynolds numbers.
Usually for a 19 x 19 grid it took about 30 minutes and for a
55 x 55 grid, 200 minutes. Further details on the numerical
method and validation procedures can be found in Pinotti
|7J-

NUMERICAL RESULTS

The disk's configuration studied was the one used by Miller
[3]: disk spacing S = 0.0004 m, and inner and outer radii
of Ri = 0.019 m and R2 = 0.038 m. The numerical results
apply to a single pair of disks. The dimensionless total
pressure difference, AP = A P/f^Riíl)*], generated within
the disks is presented in figures 2 to 4 as a function of four
dimensionless parameters,

AP (3)

where ReQ and ReR are, respectevely, the throughflow and
rotational Reynolds number defined as ReQ = (Qp)/(2irSfi)
and ReR = (S3fJ/»//i). The laminar flow regime is assured
when ReQ < 42750 and ReR < 20, [4]. Due to the large
parametric computation required to generate these figure» -
approximately 150 runs - a numerical grid of 19 x 19 nodes
was adopted limiting the numerical accuracy within 5.0 %.

Figure 2 exhibits the constant lines of the dimensioless to-
tal pressure difference, AP, when ReQ and ReR2 change,
respectevely, from 500 to 2200 and from 30 to 300, while
R?/Ri and Ri/S are kept constant at values of 2 and 47.5.

Accordingly to the admensionalization used, the plot shows
that the dimensional total pressure difference, A P, increa-
ses when ReR2 increases and ReQ decreases. The changes
in AP are roughly quadratic with fl and are nearly linear
with Q. The isobars' curvatures, at the beginning of ReR2

scale, are due to a shift in the balance between the rotati-
onal and transversal fluid inertia.

Figure 3 exhibits the AP isobars when the disk spacing ra-
tio, (Ri/S)2 , and ReR2 change, respectevely, from 500 to
2500 and from 30 to 300, while ReQ and R,/R, are kept
constant at values of 963 and 2. For fixed ReR2, AP incre-
ases as (Ri/S)2 increases. Figure 4 exhibit the AP isobars
when the radii ratio (R2 /Ri)2 and ReR2 chauge, respecte-
vely, from 2.25 to 9.0 and from 30 to 210, while ReQ and
R,/S are kept constant at values of 963 and 47.5. The
isobars' horizontal behaviour shows that AP changes qua-
dracticaly with R J / R J and with ReR. This enect is caused
by growth of the centrifugal forces imparted by larger radii
ratio.

CONCLUSIONS

Within the physiological range of interest, the dimensioless
form of the numerical results in figures 2 to 4 allow multiple
choices of geometric and operational parameters. For each
choise is possible to obtain the head-discharge curve and
the required prime volume. Operational conditions, ReQ >
42750 and/or ReR > 20, are conductive to flow turbulence
and should be avoided to reduce blood damage. The in-
fluence of the dimensionless parameters on the dimensional
total pressure difference, AP can be summarized as follow:
AP grows as ReR2, (R3 /R,)2 , (Ri/S)2 increases and ReQ
decreases. For fixed ReR and ReQ, AP is more sensible to
changes in the radii ratio ( R J / R I ) rather than in the disk
space ratio (Ri/S). On the other hand, for fixed (Rj/Ri)
and (Ri/S), AP changes with the square of fi while is ne-
arly constant for Q. The numerical tecnique has proved to
be an efficient tool to the analysis; it also has potential use
for future studies in pulsatile flow regime and optimizati-
on of geometrical and operational parameters to minimize
hemolysis.
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DESENVOLVIMENTO DE UM SENSOR ÓPTICO DE pH

A. V. da Siva a M. M. Wamack

Programa da Engenharia Btornédka COPPE
Laboratório da instrumentação

UFRJ

RESUMO

Está sendo desenvolvido um sensor óptico para
monitoração, in mo, do pH sangüíneo. Este sensor
utiliza dispositivos optoeletrónicos (LED b*cc4or e
fotodiodo PIN) e está montado em uma secção de agulha
hípodérmica tipo 40 x 12 (nome comercial de uma agulha
hipodérrnica com 40 mm de comprimento com 1,2 mm de
diâmetro) e apresenta a desejável vantagem de ser
descartável. Seu funcionamento está baseado na
absorbancia do vermelho de fenol (corante indicador de
pH), imobilizado em microesferas de uma resina de troca
ioníca, baseada em estireno-divinilbenzeno. Neste
trabalho sflo mostrados detalhes de sua construção, bem
como da eletrônica usada na aquisição do sinal.

INTRODUÇÃO

No diagnóstico e tratamento de distúrbios da função
pulmonar, é fundamental o conhecimento dos níveis de
pO2, pCO2 e pH do sangue do paciente em tratamento.
A técnica atualmente empregada para a determinação de
tais parâmetros consiste em coletar periodicamente
amostras do sangue do paciente e encaminhá-las ao
laboratório, onde estes parâmetros serão avaliados in
vitro. Na maioria dos hospitais, o laboratório fica distante
do paciente, o que causa um atraso na intervenção
terapêutica como conseqüência do intervalo entre a
coleta da amostra a o resultado do exame. Intervalos
entre coletas da sangue muito curtos podem causar um
grande desconforto ao paciente, e por outro lado,
intervalos muito longos, podem constituir numa grande
fonte de erro. Face a estes problemas, surgiu a
necessidade da monitoração contínua dos gases do
sangue, bem como de seu pH pois não só distúrbios na
função pulmonar, mas também distúrbios na função renal
ou alteraçOes na taxa metabólica, tendem a deslocar o
pH sangüíneo de seu valor normal [10]

Durante as últimas décadas, partiu-se para o
desenvolvimento de sensores de gases e pH sangüíneos
miniaturizados capazes de solucionar o problema acima
exposto. Primeiro, partiu-se para a miniaturizaçao dos
tradicionais eletrodos de vidro, especialmente os

eletrodos de pH, porém estes são bastante frágeis a
possuem fios elétricos ojue, além de inconvenientes,
levavam riscos ao paciente sob tratamento (micro-
craque por exempto;. ooroanw no inicio oa OBCSJOB
passada [9J, encontrou-se uma solução verdadeiramente
0ftG0Z POTS OSI0 QUQSvfliOl OS ChflflftOOOft 9CO9QP06

químicos por fibra óptica [1J. p j . PI . [41 [5], [6], [71 [8] e
[91-

O tracei» aqui apresentado consiste na construção da
um sensor óptico para monitoração continua do pH
sangüíneo, tendo as vantagens de possuir ponta
descartável, total wolacso elétrica, além de não possuir
"eletrodo de referência" a oferecer total imunidade
eletromagnética.

TEORIA

O sensor óptico aqui tratado está baseado nas
propriedades de um corante indicador de pH, o vermsffw
de fenol [5J. Este corante possui um pico de absorbancia,
cuja intensidade varia com o pH, no comprimento de
onda de 558 nm, enquanto que a partir de 630 nm a
absorbancia independa d o p H e é praticamente nula
conforme mostra a figura 1.
10

a

6

4 -

2

400 500 800BOO 700

wavelength - rim

Q . AbaofMncfa do vMiMirto d# fenol (em unid. siMtrsrte) eni
funçto do comprimento de onda por* diversos valores d* pH, A-6.5,
B-7.0, C-7.S, D-7.8, E-8.0, F-9.0.

Com base nesta propriedade, imobiliza-se o corante em
um suporto inerte e através de fibras ópticas ilumina-** o
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mesmo ora com luz no comprimento de onda de 558nm
(máximo de absorbância). ora com luz no comprimento
de onda de 635nm que serve de referência óptica, para
compensar as variações instrumentais, por exemplo as
variações da intensidade luminosa da fonte que seriam
interpretados como variações de pH)

PARTE EXPERIMENTAL

Foi construído um feixe de fibras ópticas formado por 17
fibras ópticas de vidro. muKimodo de índice gradual tipo
62.5 x 125 M>n. Cada fibra teve o revestimento de acrHato
retirado na extremidade. As fibras foram então inseridas
no interior de uma agulha hipodèrmica tipo 30 x 7. que
teve sua ponta cortada em angulo reto. As fibras foram
cotadas com cola tipo epoxi no interior da agulha e. após
a colagem, foram cortadas e polidas Próximo à
extremidade de uma agulha hipodèrmica. tipo 40 x 12,
foram feitas duas feridas laterais com 300 um de
largura, espaçadas õe 500 um e em oposição (através
da técnica de eletro-erosão). conforme mostra a figura 2.

Fioura-2. Vista da agulha hipodérmica d« 40 x 1,2 mm, mostrando
as tend» laterais (as linhas verticais delimitam a microcâmm).

A primeira agulha é 1 mm menor em comprimento que a
segunda cujo diâmetro interno é da ordem do diâmetro
externo da primeira. A primeira agulha, que contém o
feixe de fibras ópticas, é inserida na segunda, formando
uma só peça, em cuja extremidade formou-se uma micro-
cãmara, conforme mostra a figura 3

agulhas hipodérmicas
câmara

FigiKa-3- .Vista ampliada do sensor,
principais

lenda

mostrando suas partas

Vermelho de fenol imobilizado em resina de troca iônica,
baseada» em estireno-divinilbenzeno na forma de
microesferas transparentes (na faixa de 80 -100 mesh),
forma o elemento sensor. Estas microesferas são

adicionadas a uma solução de agarose a 40 °C. A
extremidade do sensor é mergulhada à soluçio de
agarose que, por capilaridade, preenche a mcroctmara,
levando consigo as microesferas, recheando o gel
Ndrofihco formado que permite uma rápida troca iorica
entre o meio externo, cujo pH se deseja determinar, a o
corante indicador de pH imobilizado nas microesferas.

O orifício frontal da agutia externa foi tapado com uma
vareta de aço inox, cuja ponta fora cortada em angulo
reto e polida, de modo a formar um espelho, que Iam a
finalidade de refletir a luz não absorvida pelo corante às
fibras receptoras. A outra ponta da vareta foi cortada
conforme mostra a figura 3.
Com este corante indicador imobilizado, o sensor assim
construído poderá medir pH na faixa de 7,0 a 7.5. que
corresponda a faixa de pH sangüíneo Vale a pana
ressaltar que este sensor possui ponta descartável (o
conjunto formado pelo elemento sensor, agulha <
e espettm de aço inox).

Como fonte tumionosa foi usado um LEO bicotor. que
possui os seguintes comprimentos de onda de emissão:
560 nm e 635 nm, ou seja, coincidem exatamente com
aqueles requeridos pelo sensor baseado em vermelho
de fenol. Esta LED foi usinado, tendo seu topo cortado e
polido a cerca de 1mm das pastilhas de forma a caber
num receptácuto padrão SMA

Como detetor, foi usado um fotodiodo PIN tipo NSL530,
que apresenta uma área relativamente grande, além de
possuir uma boa sensibilidade na faixa de comprimento
de onda na qual o sensor opera. O ampHficador
operacional usado é do tipo LF357, que possui alia
impedância de entrada, baixa tensão de "offset" e é do
tipo baixo ruído. Tais componentes, montados na
configuração de amplificador de transimpedáncia,
formam o receptor.

O feixe de fibras ópticas acima descrito possui uma
brfurcaçâo, sendo que um dos ramos possui 10 fibras
que foram montadas num conector padrão SMA
adaptado para receber as 10 fibras (este conector vai ao
fotodiodo). O outro ramo, com 7 fibras, também montado
em conector SMA adaptado, é responsável
iluminação do elemento sensor pelo LEO verde.

Eletrônica

O diagrama de blocos da figura 4 mostra o sistema de
aquisição do sinal usado neste sensor.
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Figura-4. Diagrama de blocos do sistema de aquisição de sinais do
sensor

Os LEDs são pulsados em uma freqüência próxima de 1
kHz (mas não um múltiplo da rede) Há apenas um
receptor e os sinais referentes aos comprimentos de
onda de referência (635 nm) e de medida (560 nm) são
discriminados em duas chaves analógicas, acionadas
smeronamente com as fontes e a partir dai, sofrem
amplificação e fi'tragem passa faixa estreita (Q = 50),
retificação sincrona e filtragem passa baixa O sinal DC
referente à medida é dividido pelo sinal de referência em
um divisor analógico e através da equação 1, consegue-
se determinar o pH da amostra [6]

pH = niveí DC + ganho x R, (D

Nesta equação, R representa a razão entre íntensidades
de medida e de referência, o nível DC e o ganho são
pararãmetros para a calibração do sistema de medida.

Teste da difusão da água através do gel de agarose

A partir da medida da absorbâncía do vermelho de fenol,
testou-se a difusão da água através do gel de agarose,
que foi verificada mergulhando-se o sensor (apenas com
o gel) ora em uma solução de vermelho de fenol, ora em
água destilada. Na saída do sistema de aquisição de
sinais foi ligado um registrador XY da marca Hewlett
Packard mod. 7015 B, onde foi possível registrar a curva
de variação da absorbâncía do vermelho de fenol em
função do tempo de difusão Va'e a pena ressaltar que o
tempo de resposta do sensor, está ligado à capacidade
de troca do gel entre o meio externo e o corante
indicador de pH imobilizado

A solução de vermelho de fenol foi preparada
dissolvendo-se 0,1 g do corante em 28,2 ml de NaOH a
0.01 N, em seguida o volume foi completado até 250 ml
com água destilada. 0 gel de agarose foi preparado
dissolvendo-se 0,2 g do produto em 50 ml de água
destilada, aquecida a 40°C A rigidez do gel foi ajustada
evaporando-se a água. Ao final deste processo, obtem-
se um gel bem transparente

RESULTADOS

A figura 5 motra a curva da absorbâncía do vermelho de
fenol em função do tempo, que retrata a difusão através
do gel de agarose. Nota-se que ê uma função do tipo:

A = B exp (-at) (2)

Onde t é o tempo, A 6 a absorbâncía (indiretamente a
difusão), B é o vator máximo e o é a constante de tempo
de difusão que foi avaliada como sendo o tempo quando
a curva atinge 63 % de seu valor máximo, ou seja,

o = 0,63. B

Devido ao fato do projeto estar ainda em fase de
conclusão, não foi possível ainda obter a curva do pH em
função da absorbâncía do vermelho de fenol imobilizado,
em tempo hábil para apresentação neste trabalho.

A
B
S
O
R
B
A
N
C
I
A

mf

TEMPO (Segundos)

Figura-5. Medida da absorbftncia do vermelho de fenol difundido
•traves do gel de agarose em função do tempo. Maxima tensão,
representa mínima aosorDtncia e mínima tensão, representa
maxima aHorUnda (eixo vertical: 0.5 V/Cm; eixo horizontal: 90
s/Cm).

A partir da figura 5, calculou-se a = 20 segundos
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SENSOR DE PRESSÃO PARA APLICAÇÕES BWMÉWCAS, UTILIZANDO
EFEITO REFLEXIVO DE MEMBRANA E FIBRA ÓPTICA.

R C Dutra e M M Wemeck

Programa de Engenharia Biomédica - COPPEAJFRJ.

RESUMO

Este projeto tem a finalidade de desenvolver um sistema
medidor de pressão para aplicações bkxnédicas (na
faixa de 0 a 300 mmHg) com tecnologia óptica utilizando
o principio de modulação de amplitude óptica por meio
de membrana reflexiva em substituição ao modelo
utilizado tradicionalmente que utiliza sensores
eletrônicos ("strain gauges", indutores, capaátores)
Esta membrana se desloca paralelamente à Fibra Óptica
não havendo deformação na sua superfície Desta
maneira, o princípio de medida se baseia em uma
variação de amplitude do feixe refletido por causa,
exclusivamente, do seu afastamento da fibra óptica. O
espelho a esta associado reflete a luz. sendo muito
pequeno o fenômeno da dispersão. A metodologia
empregada utilizará como referência prática e teórica os
modelos desenvolvidos recentemente, sendo a
originalidade do trabalho a verificação da possibilidade
de se utilizar apenas uma Fibra Óptica como meio
transmissor / receptor da variação de pressão, que, com
os resultados obtidos, foi confirmada.

INTRODUÇÃO

É muito importante a medida da pressão para
diagnóstico, cirurgia e procedimentos de
restabelecimento do paciente. Em especial, numa
cirurgia arterial, a medida contínua ou intermitente das
pressões sistóhca e diastólica é de vital importância para
monitoração dos resultados obtidos, possibilitando uma
ação imediata quando necessária. Além disso, nos
trabalhos de diagnóstico as medidas das pressões
arterial, venosa, intraocular e intracranial formam uma
parte vital do processo de investigação [2].

A utilização de Fibra Óptica vem substituir as tecnologias
já existentes que utilizam um sistema hidráulico
transmitindo a pressão de uma agulha hipodérmica até
uma membrana (o trabalho se deterá nos transdutores
de pressão que utilizam o deslocamento de uma
membrana ou diafragma como transdutor primário que
converte a pressão hidráulica em deslocamento)

A pressão provoca um deslocamento que pode ser
transduzido pela variação na capacttància (transdutor
capadttvo), em "strain gauges" acoplados à membrana
(transdutor resistivo) ou no núcleo de uma bobina
(transdutor indutivo) dentre outros [2], [5], [6]. Existam
dois grandes problemas destes sistemas o primeiro
quanto ao isolamento elétrico do circuito analisada- para
o paciente, que pode estar sofrendo uma cirurgia
delicada durante a medida, ou devido a haver
necessidade de medições no cérebro o que inviabiliza
medidores eletrônicos devido ao ambiente
eletromagneticamente ruidoso. O segundo quanto ao
circuito hidráulico que não pode permitir a existência de
bolhas de ar (ou microbolhas) no circuito, devido a estas
atenuarem muito o sinal [2], [6]

Lindstrõm (4] tratando de um transdutor de pressão
utilizando um feixe de Fibra Óptica fez um estudo bem
interessante do problema, analisando teoricamente e
confeccionando um protótipo com faixa dinâmica de
-50 mmHg a +200 mmHg com linearidade de 2,5% da
escala completa. Culs>.aw [3] propõe em vez de um feixe
de Fibra óptica duas Fibras onde uma emite e outra
recebe o sinal luminoso que é convertido em pressão e,
analisando o sistema, chega a uma precisão teórica da
variação de membrana na ordem de nanometre. Culshaw
[3] argumenta ainda da necessidade de se usar um LED
como emissor e não um diodo "LASER" devido aos
efeitos da coerência, principalmente o ruído modal, que
poderia distorcer o sinal. Até 1988 haviam 12 empresas
no exterior que desenvolviam transdutores de pressão
utilizando várias técnicas ópticas ainda em fase de
testes [1]. Há uma tendência mundial em se utilizar
tecnologia óptica para o desenvolvimento de
transdutores / sensores devido à sua grande resposta
em freqüência, a sua alta imunidade à interferência
eletromagnética, o isolamento do paciente com relação a
choques [7], [6], Wolhslein [9] comenta sobre as
aplicações médicas de transdutores à Fibra óptica na
análise de órgãos críticos como o cérebro, onde é
indesejável a presença de campos elétricos e por isso, o
uso de Fibra Óptica para monitorar pressão e
temperatura. O êxito no desenvolvimento deste
equipamento será de interesse, devido a não existir no
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pais. transdutores de pressão utilizando tecnologia
óptica com este método de membrana reflexiva

MATERIAIS E MÉTODOS

No caso deste projeto será usada uma Fibra Óptica
muRimodo. índice gradual com janela em 810 nm e um
diodo LASER na região de LED emitindo 0.1 mW de
potência óptica, com a possibilidade de usa-lo como
LASER Como detetor será usado um fotodetetor P M
com sensibilidade óptica de 0.5 uA/pW acoplado a um
amplificador de transimpedância (substituindo o detetor
APD proposto por Cüshaw). A vantagem de se utWzar
um PIN se baseia no seu baixo custo e na baixa
voltagem de alimentação exigida Para caübracão do
detetor óptico será utilizado um detetor calibrado [8J. e
para a calibração do sistema óptico irá ser utilizado um
medidor de pressão. O sistema está utilizando um

2X2 que irá separar o sinal recebido do

de relibraçio deste transdutor e. possivelmente obter
curvas de correção

emitido e o guiará ao detetor (apesar do acoplador ser
relativamente caro. o uso de uma Fibra Óptica somente
e da utilização do PIN tomará o projeto compensador).

O projeto se dividirá em duas fases, a primeira terá por
atividade principal desenvolver o sistema opto-etetronico
e utilizá-lo em uma membrana comercial retirada do
equipamento de pressão marca Statham Instruments,
Inc. e o sistema hidráulico, que consistirá de um
esfigmomanometro para simular a pressão na membrana
e para servir de referência e um rracroposicionador que
posicionará a Fibra Óptica em três dimensões em
relação â membrana, permitindo a variação da distancia
e, consequentemente, da curva distancia fi (mm) x
Amplitude do sinal § (mV). Após esta medida o
esfigmomanometro s»fà conectado â membrana e,
variando-se a pressão, ter-se-á um deslocamento
proporcional à esta variação. A Fibra óptica acoplada ao
micropostcionador e posicionada em frente á membrana
(espelhada com polimento em etapas) no ponto de
máxima amplitude (fornecida pelo detetor que estará
acoplado a um osdloscópio), permitirá o levantamento
da curva Variação de Pressão (mmHg) x Amplitude (mV)
(o diagrama esquemático do sistema ó mostrado na
Figura 1).

Com esta montagem poderá ser feita a medida da
posição ótima (com relação á membrana} em que a Fibra
óptica deve ser colocada, a rnedida da sensibilidade e
da faixa de trabalho do sistema à Fibra Óptica. A
segunda etapa, ainda não realizada até o momento,
será o desenvolvimento de uma micromembrana que
possibilite a miniaturizaçáo do sistema numa agulha
hipodérmica retirando, assim, o sistema hidráulico e a
membrana comercial, tomando o transdutor totalmente
óptico e capaz de ser implantado ou ser utilizado para
medir pressões em vasos de calibre micrometrico Além
disso, será necessário também, determinar o* métodos

CurvaDxS

Figura 1 - Esquema de montagem para obtenção d
curva Distancia (mm) x Amplitude do Sinal (mv).

O método de me
outros métodos

foi o escoando dentre
mcrodeformação ouóticos (como

cavidade Fabry-Perot [1]) por sua simplicidade quanto á
f^tf^tf^^fettffe ^fo^^^fh B̂k v^^a^tai ^^B ^at^a^p^tf^Ãeft 4^^e^ ^frtt^v^^e^eeî ^^^e^ tfw^a^ftoe^^0^^^^tf^^e}

óticos, que exigem precisão muito acurada, ou de filtros
óticos caros, inviabilizando o desenvolvimento de um
protótipo comercial.

RESULTADOS

Foram feitas as medidas da curva Distancia (mm) x
Amplitude do Sinal (mV) pkrtaoas na Figura 2.

Dsttnoa (mm) x Ampfitude do sinal (mV).

38,5

3B

38,5

J37.5

1 36,5

0 1000 2000 3000 4000 5000

AmpHtude do sinal (mV)

Figura 2. Distancia (mm) x Amplitude (mV)
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E as medidas da Amplitude (mV) x Variação de
Pressão (mmHg) são apresentadas na Figura 3

A curva apresentada na Figura 3 tem um valor inicial
com amplitude de 3,019 volts (aos valores encontrados
no eixo y acrescenta-se 3 volts). Além disso, foi notado
um sinal de 171 mV sem o espelho, significando que há
uma reflexão na ponta da fibra (devido ao descasamento
de índice de retração vidro / ar).

Amplitude (mV) x Variação de Pressão (mmHg).
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Figura 3. Amplitude (mV) x Variação de
Pressão (mmHg).

DISCUSSÃO

Este projeto se encontra em fase preliminar, estando
atualmente com o sistema ótico em fase de teste. Pelos
resultados obtidos nas Figuras 2 e 3, pode-se notar que
o sistema funciona com uma variação de pressão de 300
mmHg com uma variação de voltagem de 420 mV de
amplitude de sinal fornecendo uma sensibilidade de
1,4 mV/1 mmHg. É de se notar que este sinal pode ser
amplificado, retirando-se o nível DC, permitindo uma
faixa de trabalho maior. Pela Figura 3, nota-se ainda
uma quase linearidade do sistema na faixa especificada
(sendo necessárias mais medidas para verificar a
necessidade do uso de curvas de correção) devido a
membrana comercial não sofrer deformação, tendo uma
variação linear. Estes resultados corroboram e vem
acrescentar dados aos estudos teóricos desenvolvidos
por Culshaw [3] pois este autor realizou seus cálculos
utilizando duas Fibras Ópticas ao invés de uma Fibra
somente.

Pela literatura e resultados, obteve-se indícios de que o
projeto tem validade, sendo importante o seu
prosseguimento devido às vantagens da tecnologia

óptica em relação à eletrônica. Pode-se ver, ainda, que a
área de Engenharia Biomédica pode ter alguns dos seus
problemas solucionados pelo uso desta tecnologia.

Apesar da pesquisa no exterior em transdutores de
pressão por deslocamento de membrana ser bastante
antiga [4], apenas recentemente [1] foram desenvolvidos
protótipos comerciais com técnicas ópticas devido aos
esforços das empresas em utilizar esta tecnologia e ao
fato da Fibra óptica perder o estigma de "componente
de laboratório" sendo usada em campo. Estes protótipos
comerciais usando tecnologia óptica tém competido de
igual para igual com as técnicas eletrônicas [1]. No pais,
tem-se notícia de um transdutor de pressão, utilizando
membrana reflexiva, para aplicações em dutos de
petróleo. A perspectiva é de que o uso contínuo de
tecnologia óptica propiciará avanços em áreas
conhecidas da Engenharia Biomédica e criará novos
desafios em termos de precisão e faixa de trabalho dos
aparelhos, diminuindo o risco aos pacientes.
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RESUMO

COB o objetivo de contribuir para a coapreençio da

físiopatoloaia das alterações anais e

gastrointestinais es pacientes cos Diabete Mélito

Tipo I (Insul ino-Dependente) foi desenvolvido USJ

equipaaento para manoaetrie retal que peraite a

deterainaclo siaultlnca das pressões no reto e nos

esfíncteres anais interno e externo durante a

slaulaçlo do processo defecator 10. Neste trabalho

apresentaaos uaa descriçlo detalhada deste

equipaaento.

INTRODUÇÃO

Raeenteaente. estudos de fisiologia anal (3.4.51. tea

chaaado ã atençlo para tia sintoaa que h^tattualaente

acoapanha as diarréia» ea pacientes portadores de

Diabete Melito Tipo I: a incontinência fecal, t de

interesse particular a identificado dos componentes

do accanisao evolutdrio e suas relações COB as

neuropatias periféricas e «utonOsicas e as

alternativas terapêuticas. Entre as técnicas novas

que tea sido acrescentadas ao araaaentário

diagnóstico está a técnica de aanoaetria retal 11,21.

Para a avaliaçlo da funclo esfincterlana

deaenvolveaos m equipaaento de aanoaetria retal flue

passaaos a descrever.

Dttciticfto TtemcA DO lovitjwurro PMA MMMMRBIA

o equipaaanto destinado a aanosetria ratai,

conatitul-ae de uaa ponts da prova da ua polfaaro

aeal-flexlvel ao longo da qual estlo dispostos

balonetes. que aaoatraa a preaaio doa adaculos do

reto e dos esffncteres (figura 1).

Cata ponta de prova consiste de ua bastlo cilíndrico

coa aproxiaadaaente 10 aa de diaaetro externo •

extreaidade superior arredondada. Na porclo anterior

da peca esta posicionado uai balonete coa

aproxidaaente 60 aa de coapriaento. qua no aoaento da

introduçlo esta relaxado, ou seja, totalaente aea

liquido no aeu interior. Eate baloneta deatina-se a

•ediclo do voluae e preasao retais. Apds ua

interlddio de aproxiaadaaente 10 aa eatá localizado

UB segundo baloneta COB 23 aa de coapriaento a

preenchido coa líquido ea circuito fachado. A sua

funclo é aedir a presslo exercida pelo esflncter

interno. Deslocando-se S sã exista outro balonete de

aproxiaadaaente 10 aa de coapriaento que coao o

anterior eat* conatanteaente preenchido por liquido

e que destina-se a aediçlo da prasslo do eafíneter

externo.

Oa balonetes coaunicaa-se coa o aundo externo de

foraa independente através de duto* (tubos)

localizados no inter-or do cilindro. 0 balonete

retal possui dois tubos, ua delea dastina-sa a

entrada de líquido para a infii-lo.

Este líquido é injetado por uaa boaba de infusio. que

garante uaa taxa constante da entrada. o segundo

tubo destina-sa * aaoatragea da presslo no interior

do bailo, (ata tubo cenaeta-aa a ua tranadutor da

presslo diferencial, qua convarta a praaalo ea> sinal

elétrico.
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Figura 2

Oa outros doía balonetea nlo preciaaa ser inflados

pois poasuea líquido ea circuito fechado. Tubos

corteiàm cada ua doa balonatca a tranadutorea da

pressão externoa.

Oa transdutores de prcsalo diferencial oaraa ua alnal

elétrico proporcional a preaalo, que é tratado por

circuitos condicionadores de sinal.

0 ainal resultante e aaoatrado por uaa placa A/D qua

fornsct ua sinal interpretável por ua

atcrocoaputador. Assis as leituras aiaultlneaa doa

trts transdutorea alo araaxsnadaa e processadas pelo

coaputador, peraitlndo a aeraclo de uaa aafda «ráfica

no video, lapreesora ou ploter e a eaisslo de uaa

ltsteaea coa oa dados aedidoa. Tudo isto durante o

exaae.

oa dados arnaxenados peraitaa taabéa uaa análise

posterior, per exeaplo a execuclo de ua trabalho

estatístico ea ctaa doa resultados.

A figura 2 aostra ua diaoraaa ca blocoa coapleto do

equlpaaento desenvolvido para aanoaatrla ratai.

Aoradeceaos a Adalnlstraçio do Hospital da Clinicas

da Porto Aleare qua forneceu oa recuraoa neceaaarios

ao daaanvolvtaanto deste trabalho e aos coleoas vu*

coa suaa auaeatSes a Incentivos auito contribuiraa

para atingiraoa oa objetivoa propoatoa.
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ELETRODO-AGULHA MULTIPOLAR PARA ESTUDO DA ATICAÇAO

ELÉTRICA DO CORAÇÃO

MsC. Aron J. P. de Andrade. Dr. Dalmo A. R. Moreira, Dra. Eiisabele C. Leone e Dr. J. Eduardo M. R. Smna

lastitato -Dulr runaese'

RESUMO

Foi desenvolvido um Eletrodo-Agulha multipolar para es-
tudo de potenciais elétricos intramiocárdicos, montado no
interior de uma agulha de "intracath".

O processo de fabricação deste eletrodo é simples, e de baixo
custo de fabricação. São mostradas todas as etapas na
confecção do eletrodo.

Foram realizados testes "in vivo", com o eletrodo introduzido
a cerca de 10mm abaixo da ligadura arterial, na região
anterior do ventrículo esquerdo, perpendicular à superfície
epicárdica em coração de cão submetido a isquemia
miocárdica. As figuras mostram a evolução temporal da mor-
fologia dos eletrogramas intramuraís.

INTRODUÇÃO

O estudo da atividade elétrica do coração requer o emprego
de eletrodos multipolares, que podem ser aplicados dentro
das câmaras cardíacas na superfície epicárdica, bem como,
através da parede miocárdica (intramural).Muitas vezes o uso
de tais eletrodos é limitado pelo custo ou durabilidade dos
mesmos. É apresentado nette trabalho, um sistema multi-
polar de eletrodos, montado no interior de uma agulha de
"intracath" especialmente desenhado para estudo de poten-
ciais elétricos intramiocárdicos. Os eletrogramas locais
podem ser do tipo uni ou bipolares. Dependendo da
combinação de eletrodos escolhida para registro, os efeito,
da isquemia ou de drogas podem ser observados em diferen-
tes níveis da espessura miocárdica, do endocárdio ao
epicárdio, já que a agulha é introduzida perpendicularmente
à superfície cardíaca. Cem cuidados especiais na sua
confecção, o eleirodo-agulha não provoca lesões musculares
importante.̂  e, além de ser de fácil preparo, não requer
material sofisticado na sua produção, facilitando assim, as
pesquisas em eletiofisiologia experimental.

MÉTODOS

O processo de confecção do eletrodo-agulha foi simplificado
ao máximo, com a finalidade de se conseguir um custo baixo
aliado à possibilidade de qualquer oficina experimental
confeccioná-lo, sem maiores dificuldades tecnológicas, ou a
necessidade de equipamentos especializados.

A primeira etapa na confecção do eletrodo-agulha é o des-
baste da extremidade de um agulha de "intracath" de diâmetro
de 2,3mm e comprimento de 50mm, como é mostrado na
figura 1. Com este desbaste, o bisel da agulha é alongado para
se ter acesso ao interior do eletrodo, facilitando a passagem
dos fios pela agulha, e também porque o bisel alongado e
suave, ao ser introduzido na parede miocárdica, causa
menores danos ao tecido vivo do que um bisel normal deste
tipo de agulha.

Figura 1 • Alongamento do bisel de uma agulha de
02,3mm x 50mm.

A seguir, foram feitos as furacões laterais na agulha na
superfície posterior ao bisel, com diâmetro de 0,5mm.

Foram confeccionados dois tipos de eletrodos, um com a
distancia entre os furos de lmm e o outro com distância de
1,5mm, sendo que primeiro ficou com um comprimento total
de 9mm para os 9 furos efetuados, e o segundo com 13,5mm
também para os 9 furos efetuados, conforme a figura 2.
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Esta diferença nas distâncias das furacões teve como
finalidade possibilitar o estudo dos sinais elétricos de paredes
miocárdica de diferentes espessuras.

A

B

1
mm

9
mm

1.5
mm
15.5
mm

Figura 2- Furacão para distanciamento dos contatos.

A terceira etapa foi a introdução , nas furacões laterais da
agulha, dos fios elétricos isolados unifilamentados com
diâmetro do condutor de 0,3mm e diâmetro externo de
0,5mm (figura 3). Deve-se tomar cuidado para que os con-
dutores náo entrem em contato com o material metálico da
agulha.

Figura 3 • Introdução dos fios isolados.

Após a colocação dos fios no interior da agulha, todos os
espaços vazios foram preenchidos com resina epoxi, con-
seguindo-se uma completa fixação dos fios na agulha, como é
mostrado na figura 4.

Figura 4 • Enchimento com resina epoxi.

A última etapa na produção de cada eletrodo-agulha, foi a
realização do desbaste das extremidades dos fios elétricos
isolados , de forma que os contatos ficassem rentes a
superfície externa do corpo da agulha, como é mostrado na
figura 5.

Figura 5 • Desbaste dos contatos

A foto a seguir (foto 1) mostra um eletrodo agulha montado,
já com o conector de silicone confeccionado nas extremidades
dos fios de cada contato elétrico do eletrodo-agulha, num
total de 9 contatos elétricos. Este co-nector tem a finalidade
de separar as extremidades dos fios elétricos.

Foto 1 • Eletrodo-Agulha montado.
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RESULTADOS CONCLUSÃO

A figura 6 mostra a evolução temporal da morfologia dos
eletrogramas intramurais, registrados em coração de cão,
submetido a isquemia miocárdica (ligadura da artéria
coronária descendente anterior). O eletrodo-agulha (com 9
contatos) foi introduzida cerca de 10mm abaixo da ligadura
arterial, na região anterior do ventrículo esquerdo, perpen-
dicular à superfície epicárdica. A disposição dos eletrogramas
é a mesma em todos os traçados, ou seja: Canal 1 - derivação
do ECG; Canal 2 - Elettograma bipolar (eletrodos 1-2) do
endocárdio; Canais 3.4,5 - eletrogramas bipolares (eletrodos
3-4, 5-6, 7-8); Canal 6 - cietrograma unipolar (eletrodo 9 e
outro indiferente conectado à pata do animal).

Os registros foram feitos em polígrafo Electronics for
Medicine, modelo VR 12, a velocidade de 100mm/s, com
filtros variando entre 30 a 500 Hz.

O eletrodo-agulha utilizado em um laboratório de
elet rofisiologia experimental, demonstrou-se útil. durável, de
fácil preparo e manuseio, e ainda com baixo custo de
produção O seu formato pode variar com relação ao tamanho
do bisel, o que permite menores graus de lesão muscular, e
com relação ao número de eletrodos na dependência da
espessura miocárdica. Pode ser empregada para analise de
vários fatores, tais como: influencia de isquemia ou
medicamentos sobre a atividade elétrica cardíaca.
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Figura 6 - Eletrogramas

Em A, observa-se a calibracâo de lmV.

Em B, situação controle, antes da ligadura arterial.

Em C, 1 min. após a ligadura arterial. Nota-se discreta
diminuição da amplitude dos eletrogramas intramurais.

Em D, 5 min. de isquemia. Nota-se diminuição acentuada da
amplitude dos eletrogramas e aumento de sua duração.

Em E, 2 min. após ter sido desfeita a ligadura arterial. Os
eletrogramas apresentam morfologia, amplitude e duração
semelhantes a situação controle.

Nestes registros, aplicando-se os efeitos conhecidos da
isquemia miocárdica sobre a atividade elétrica do coraâo, fica
demonstrado que o eletrodo- agulha desenvolvido reproduz
os resultados obtidos com outros eletrodos convencionais.
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MODELOS DE PROPAGAÇÃO ULTRA-SÕNICA EM MEIOS HULTICAMADAS
PARA DETERMIHAÇÂO DA ESPESSURA E VELOCIDADE DA ONDA

H. c. A. Pereira e J. C. Machado

Programa de Engenharia Biomédica COPPE/UFRJ

RESUMO

A quantificação de imagens médicas por
ultra-som (U.S.) ainda não atingiu um
estágio de aplicação clinica. As imagens
qualitativas, entretanto, se tornaram
difundidas na prática médica, nos
últimos 25 anos. A quantificação dessas
imagens é complexa porque a propagação
do U.S. nos tecidos biológicos é rica em
fenômenos como difraçào, atenuação e
reflexão. A aplicação de metodologias
complexas como as de tomografias por
raios-X teve sucesso limitado. Métodos
mais simples onde se possa controlar
melhor as variáveis vêem sendo
pesquisados. Neste trabalho são
propostos 3 modelos simples de acústica
geométrica, que permitem estimar a
espessura e a velocidade do U.S. em
meios multicamadas. Apresenta-se o
resultado de um experimento simples por
pulso-eco, que estima a espessura de uma
camada de água e a velocidade do U.S. na
mesma. A adequação de cada modelo também
é discutida.

INTRODUÇÃO

Embora as imagens médicas por ultra-som
tenham grande aceitação como auxiliares
ao diagnóstico médico, a quantificação
das mesmas ainda não permite aplicação
clinica. Os métodos de quantificação
podem ser divididos em dois grupos: 1)
Os baseados em acústica geométrica, que
utilizam técnicas de reconstrução no
domínio do espaço e no domínio da
freqüência e são aplicados tanto a dados
obtidos por transmissão (2,5] como por
reflexão [9,10]. 2) Os baseados em
difraçào, que resolvem a equação de onda
para o campo ultra-sfinico, de forma
aproximada [1,6,12], 0 sucesso limitado
desses métodos se deve aos fenômenos de
propagação do U.S. nos tecidos

biológicos (retração, reflexão, difracâo
e atenuação). Métodos mais simples onde
se possa observar melhor a propagação da
onda têm sido explorados [3,4,7,11].

Neste trabalho são apresentados 3
modelos simples de acústica geométrica,
para mapear a variação da velocidade
longitudinal do U.S. em meios
multicamadas, com a técnica de pulso-
eco. A velocidade e a espessura das
camadas são estimadas por equações
recursivas. Assim, cada camada é
estimada utilizando os valores das
camadas anteriores.

TEORIA

Modelo 1

Na figura 1 vê-se uma fonte de U.S. (Tx)
emitindo perpendicularmente um feixe
contra um alvo plano, tendo ao seu lado
2 receptores pontuais (Rxl e Rx2).

2

Tx Kxl Kx2

62!

FIGURA 1: Direção dos raios no modelo 1.

Fazendo-se considerações geométricas
sobre os dois raios da figura, e
utilizando os tempos de propagação do
U.S., TI e T2, que parte de Tx e atinge
respectivamente, Rxl e Rx2, pode-se
escrever:

T2

onde,
Z - espessura da camada
XI - distância entre Tx-Rxi

(1)
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X2 - distância entre Tx-Rx2
C - velocidade do U.S. no meio

Voltando á figura 1, uma equação para a
velocidade de «/ropagaçâo, C, pode ser
obtida:

C =
ri

(4)

c = n
(2)

Numa montagem experimental, as
distâncias XI e X2 são conhecidas e os
tempos TI e T2 podem ser medidos. A
espessura da camada, Z, pode então ser
determinada pela equação 1 e, após, a
velocidade C pode ser obtida pela
equação 2. Equações recursivas similares
podem ser deduzidas para meios
muiticamadas.

Modelo 2

Na figura 2 vê-se novamente, uma
fonte de U.S. irradiando contra um alvo
plano. Desta vez o feixe de U.S. atinge
o alvo a meio caminho da distância Tx-
receptor (Xl/2 e X2/2, respectivamente).

Rx2

Como no modelo 1, os valores de XI, X2,
TI e T2 podem ser medidos e substituídos
na equação 3, para se obter a espessura
Z. Aplicando-se, então, a equação 4,
obtém-se a velocidade C. Equações
recursivas similares também podem ser
deduzidas para N camadas.

Modelo 3

Na figura 3, outra fonte de U.S. irradia
contra um alvo plano. Neste modelo, o
feixe de U.S. tem um foco pontual.

Z

T
F

-Ll-

FIGURA 3: Direção dos raios no modelo 3,

Pela geometria da figura e incluindo os
tempos de propagação TI e T2 do U.S. até
Rxl e Rx2, pode-se escrever:

FIGURA 2: Direção dos raios no modelo 2. T2 _ F + [(2 • Z - Ff+X22]ln

TI
Considerações geométricas sobre a
figura, resultam na equação 3 que inclui
os tempos, TI e T2, de propagação do
U.S. até Rxl e Rx2, respectivamente.

(5)

, _ [(T2IT\f»{XM2f-{X2l2yf
(3)

onde, Z, XI, X2 e C são os mesmos da
figura 1. Pela geometria da figura 2
também extrai-se a equação 4 que contém
a velocidade C de propagação no meio.

onde Z, XI, X2 e C são os mesmos da
figura 1 e F é a posição do foco. Os
valores de XI, X2, TI e T2 podem ser
obtidos experimentalRiente. 0 valor de F
pode ser obtido pelo método de erro
mínimo quadrático em duas dimensões
(2D), detalhado em [8]. A espessura Z
pode ser, então, obtida pela equação 5.
A velocidade C pode ser obtida
deduzindo-se a equação 6, a partir da
mesma figura 3:

F + [(!• Z-F)2+Xl7f
TI (6)
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Da mesma forma que para os modelos
anteriores, equações recursivas podem
ser obtidas para meio^ multicamada-s.

MATERIAIS E MÉTODOS

Foi montado um esquema experimental
similar aos das figuras 1, 2 e 3. 0 Tx é
um transdutor KB-AEROTECH (U.S.A.)
plano-circuiar, código CT19E1, de 19 mm
de diâmetro de face, freqüência 1,9 MHz
e região focai entre 60-120 mm da face.
Rx è um mini-hidrofone de Di-Fluoreto de
Poli-Vinilideno (PVDF) de 0,6 ram de
diâmetro de face (MEDICOTEKNISK INSTITUT
OF DENMARK) . 0 alvo plano é um cilindro
de alumínio com 120 mm de diâmetro e de
espessura 60 mm. Tx, Rx e o alvo estão
imersos em um tanque com água. Tx é
excitado por pacotes de senoides de 100
Volts de amplitude, 2,5 us de duração e
taxa de repetição de 1 kHz. Rx é
colocado na posição XI para capturar o
primeiro eco e, depois, é deslocado por
um braço mecânico, para a posição X2
para capturar o segundo eco. Os ecos
recebidos passam por amplificação e são
amostrados em um osciloscópio digital
(TEKTRONIX-TEK2220), à taxa de 512 MHz.
0 eco amostrado é enviado (interface
GPIB) a um microcomputador 386-IBM/PC
compatível, onde os modelos estão
implementados em FORTRAN 77. As
estimativas de atrasos temporais, TI e
T2 são obtidas via correlação cruzada.

RESULTADOS

No experimento, a distância Z entre Tx-
alvo é de 150,00 mm (Z é a espessura da
camada de água). A distância XI ertre
Tx-Rxl é de 1,00 mm. Para X2 f drain
utilizadas 10 distâncias diferentes,
separadas entre si de 2,25 mm (TABELA
I) . A posição do foco (modelo 3) foi
obtida separadamente, com dados de
transmissão direta Tx-Rx, aplicados ao
método de erro mínimo quadrático em 2D
18]. Seu valor é (-2,15 mm ; 79,28 mm) e
cai dentro da faixa nominal do foco de
Tx. cada par (X1,X2), com seus
respectivos valores de atraso temporal
(T1,T2), gera uma estimativa de Z e C
para cada modelo, como há 10 valores de

X2, obtiveram-se 10 estimativas de Z e C
para cada modelo.

Na tabela I véem-se as estimativas de Z,
para cada par (XI,X2), sua média, desvio
padrão, coeficiente de variação e o erro
percentual da média em relação à
espessura real, 150 mm.

TABELA. I
ESTIMATIVA DA ESPESSURA

Xl= l,00mm
em par com
X2= 3,25mm
X2= 5,50mm
X2= 7,2Smm
X2= 10,00mm
X2= 12,25nm
X2= 14,50mm
X2= 16,75mm
X2= 19,00mm
X2= 21,25mm
X2« 23,50nm
média

desv. padr.
C. var.(%)
erro (%)

Espessura Z (mm)
modelo 1
128,24
140,90
151,90
158,17
153,48
154,39
157,22
160,79
165,44
167,91
153,84
11,12
7,23
2,56

modelo 2
90,68
99,64
107,43
111,87
108,57
109,23
111,25
113,80
117,10
118,88
108,85
7,90
7,26
27,43

modelo 3
150,02
149,82
152,54
153,26
146,35
144,85
145,37
146,79
149,23
150,18
148,84
2,75
1,85
0,77

Na tabela II estão as estimativas de
velocidade do U.S. na água, para cada
par (X1,X2). A velocidade de referência
é 1.488,32 m/s (obtida por transmissão
direta Tx-Rx).

TABELA II
ESTIMATIVA DA VELOCIDADE

Xl= i,00mm
em par COM
X2= 3,25mm
X2= 5,50mm
X2= 7,25mm
X2« 10,00mm
X2= 12,25mm
X2= 14,50mm
X2= 16,75mm
X2= 19,00mm
X2= 21,25mm
X2« 23,50mm

média
desv. padr.
C. var. (%)
erro («)

Velocidade C (m/s)
modelo 1
1272,40
1398,00
1507,20
1569,40
1522,90
1531,90
1560,00
1595,40
1641,50
1666,00
1526,50
116,37
7,62
2,56

modelo 2
899,70
988,70
1065,90
1110,00
1077,30
1083,80
1103,80
1129,10
1161,90
1179,50
1080,00
82,70
7,66

27,43

modelo 3
1488,60
1486,60
1513,60
1520,80
1452,20
1437,30
1442,50
1456,60
1480,80
1490,20
1476,90
28,81
1,95
0,77
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As tabelas I e II mostram resultados
semelhantes- Em ambas, as estimativas do
modelo 3 apresentam maior acurácia e
maior precisão, seguidas das estimativas
dos modelos- 1 e 2.

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO

Os resultados mostram que a modelagem
por acústica geométrica tem potencial
para explicar a propagação do U.S.
investigada. 0 melhor desempenho do
modelo 3 ( erro = 0,77%) pode ser
explicado pelo fato do Tx ser
focalizado. 0 modelo 1 tev« um
desempenho um pouco pior (2,56%) pois
prevê a propagação perpendicular do U.S.
até atingir o alvo. Na realidade, o
feixe de U.S. diverge após o foco. Com o
alvo sobre o foco, seria de se esperar,
em principio, que o ir. n de Io 1
apresentasse menor erro percentual. 0
modelo 2 teve o pior desempenho
(27,42%), pois prevê a divergência do
feixe a partir da face do Tx e parece
mais adequado a um Tx não-focalizado.
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UTILIZAÇÃO DE XEMIES PARA POCALIZAÇAO DE TRAKSDUTOftES
ULTRA.-SÕNICO6

R. M. Ichinose e J. C. Machado

Programa de Engenharia Biomédica COPPE/UFRJ

RESUMO

Este trabalho destina-se ao estudo,
desenvolvimento e implementação de lentes
acústicas destinadas à transdutores ultra-
sônicos. Pretende-se con isso dominar a
tecnologia de projeto e construção das
mesmas. Para isso foi implementado um
programa de simulação que fornece una
previsão de como serão as características
do feixe ultra-sônico gerado por
diferentes tipos de lentes, possibilitando
assim, a escolha da que melhor atenda às
exigências do usuário. No caso especifico
deste trabalho foram projetadas e
construídas uma lente esférica e una
cônica para 2,7MHz. Os resultados
experimentais e práticos indicas clara
vantagem da lente efinica em relação a
esférica. A primeira apresenta no foco ua
feixe tão estreito quanto a esférica, nas
com a vantagem de apresentar divergência
menor, mantendo o feixe estreito sobre uma
região maior.

INTRODUÇÃO

Sistemas ultra-sônicos, na maioria das
vezes, necessitam fornecer informações
quantitativas sobre o tamanho, forma e
localização de pequenas estruturas
situadas no interior do objeto examinado.
Para isso é necessário um feixe ultra-
sônico estreito na região de interesse.

*Jm problema associado aos transdutores
jltra-sônicos normalmente utilizados (de
face plana) é a grande largura dos feixes
emitidos pelos mesmos, determinando assim,
uma resolução lateral pobre. Uma forma de
se contornar esse problema é a utilização
de le.ites acústicas acopladas à face do
mesmo. Zstas atuam focalizando o feixe
ultira-sonico, dando origem a feixes mais
estreitos e com campos próximos reduzidos,
melhorando de forma acentuada a resolução
lateral e, consequentemente, a capacidade
de identificar pequenas estruturas.

Muitos tipos de lentes acústicas com
formas diversas foram sugeridas por vários
autores [1,3,4). Uma das primeiras lentes

que surgiram foram as chamadas lentes
esféricas [3,4]. Depois destas, surgiram
as lentes cônicas [1,3,4] e as lentes
toroidais [3,4] nesta ordem.

TEORIA.

O campo acústico irradiado por um
transdutor excitado por onda continua pode
ser calculado através da integral de
superfície de Rayleigh [6] representada
pela equação (1)

é(r)-(l/2it)vjw- (1)

onde k-2xf/c; k'-2xf/c'; c-velocidade de
propagação da onda acústica no meio;
c'«velocidade de propagação da onda
acústica na lente; v-amplitude de
velocidade de vibração; z*espessura da
lente no ponto de integração considerado;
w-termo dependente da reflexão e refração
das ondas acústicas na interface entre a
lente e o meio de propagação [6];
R-distáncia do pon*"> no qual se deseja
saber a pressão ac. tica até o ponto de
integração na superfície da lente e
dS»elemento de área na superfície da
lente. A equação (X) é válida para lentes
com pouca curvatura.

MATERIAIS E MÉTODOS

Program d* Siiaulaçfto

0 programa de simulação denominado SILENT
(simulação de lentes) aqui desenvolvido,
calcula a integral da equação (1) e gera
como salda, gráficos com a distribuição de
pressfto ao longo do eixo de simetria do
transdutor, assim como a distribuição de
pressão lateral e do feixe acústico.
Existe ainda a opção de exportar os dados
calculados para o ambiente MATLAB (PC-
MAUAB, MathWorks Inc.), que dispõe de
melhores recursos gráficos. Alguns
exemplos de saldas gráficas são
apresentados nas figuras 1 e 2. A figura
Ia representa o gráfico da distribuição de
pressão em 3-D para um plano xy
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perpendicular à face de um transdutor
focalizado por uma lente cônica onde o
eixo z representa a pressão em unidades
arbitrárias. Este plano passa pelo eixo de
simetria do transdutor cuja face está no
plano xz. A figura lb mostra o perfil do
feixe acústico onde se pode visualizar a
divergência do mesmo e a figura lc é o
diagrama de contorno das curvas de niveis
que dão uma idéia da profundidade focai.

Na figura 2a pode-se ver a distribuição de
pressão em 3-D do plano focai do
transdutor. A figura 2b representa as
curvas de r.iveis do mesmo dando uma idéia
da largura do faixe no foco. Os dados
utilizados nesses gráficos são resultados
qerados pelo programa de simulação.

(a)

(a)

(b)

FIGURA 1 - Feixe ultra-sônico de um
transdutor focalizado por uma lente
cônica. (?) Representação em 3-D da
distribuição de pressão, (b)Perfil de -3dB
e -6dB do feixe acústico, (c)Diagrama de
contorno de pressão de -3dB a -9dB.

10

x
(mm)

y(nun)
(b)

10

FIGURA 2 - Feixe ultrâ-sônico no plano
focai de um transdutor com lente cônica.
(a)Representação em 3-D da distribuição de
pressão. (b) Diagrama de contorno de
pressão de -3dB (curva mais interna) a
-12dB (curva mais externa).

Todo o programa de simulação de lentes
acústicas/ inclusive a rotina de
integração numérica por quadratura
gaussiana, foi implementado utilizando a
linguagem de programação FORTRAN-77 para
microcomputador da linha PC. Esta
linguagem foi escolhida, principalmente,
pela facilidade com que trabalha com
números complexos.

Projeto • Conitruçao das Lentas Acústica»

No projeto das lentes acústicas foram
utilizados dois programas de simulação
distintos. 0 primeiro programa denominado
TRANDF, desenvolvido como trabalho de tese
de mestrado por Freire \2], foi utilizado
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para se escolher o material a ser
empregado na confecção das lentes
acústicas. Dentre os materiais disponíveis
escolheu-se o " Araldite" CY428, uma vez
que a utilização deste resultou em um
melhor casamento de impedância acústica
entre a cerâmica e o meio de propagação em
questão.

Uma vez escolhido o material das lentes,
utilizou-se o programa de simulação de
lentes acústicas (SILENT), desenvolvido
neste trabalho, para se projetar a lente
esférica e cônica com o mesmo fator de
focalização N/F, onde N é a posição do
último máximo de pressão no eixo de
simetria de um transdutor plano não
focalizado ou a posição da região de
transição de campo próximo e campo
distante do mesmo, e F é a posição dessa
mesma região de transição para um
transdutor focalizado. As lentes foram
projetadas para um transdutor plano de
12,7mm de diâmetro e freqüência de
operação f= 2,7 MHz.

0 propósito de se confeccionar os dois
tipos de lentes acústicas para a mesma
relação N/F é o de possibilitar a
comparação do desempenho das mesmas entre
si.

Com a definição do projeto das lentes
acústicas e do material a ser utilizado,
partiu-se para a construção das mesmas que
foi realizada com o auxilio de moldes para
possibilitar a reprodução caso fosse
necessário. Construiu-se a lente esférica
com raio igual a 1,43cm e a cônica com um
ângulo de lente igual a 18,25 graus.

Mapeamanto do Campo Acústico

0 mapeamento do campo acústico gerado
pelas diversas lentes foi realizado
utilizando-se um tanque acústico com um
sistema de varredura de eixos xyz
controlado por motores de passo e
assistido por um computador tipo PC.

0 transdutor focalizado foi colocado em
uma posição fixa no tanque acústico e um
miníhidrofone de PVDF de 0,6mm de diâmetro
(Medicoteknisk Institut da Dinamarca) fez
a varredura do campo acústico gerado pelo
mesmo. Para se excitar o transdutor foi
utilizada uma salva de senoides de 2,7MHz
cem duração de lOus (27 ciclos) e
freqüência de repetição de ikHz. O sinal
captado pelo hidrofone foi multiplicado
com um sinal de freqüência próxima a
2,7MHz e do sinal resultante detectou-se a
envoltória, transformada posteriormente
em um sinal digital por um conversor A/D.

Esse sinal digital foi armazenado em um
arquivo para posterior processamento.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A tabela I mostra os resultados
experimentais e teóricos para distância
focai (d.f.), profundidade de foco (p.f.),
largura de foco (l.f.) e divergência do
feixe (div.); decorrentes da simulação e
do mapeamento do campo ultra-sônico gerado
por lentes, ambas com fator de focalização
N/F próximo de 2,5.

Os valores de N/F não são idênticos porque
as lentes foram projetadas e
confeccionadas para um transdutor plano de
12,7mm de diâmetro (D). Após sua
construção verificou-se que o campo gerado
pelo transdutor plano, na realidade,
eqüivalia ao de um transdutor plano com um
diâmetro efetivo (D') de ll,98mm
(D'=0,94.D).

TABELA I - Características teóricas e
experimentais do transdutor ultra-sônico
com e sem focalização

d.f
(mm)
p.f.
(mm)
I.Í.
(mm)
div.

(pau»)
N/F

Sem
Lente

teor.
64,8

87,0

3,0

1.53

1,00

exp.
64,8

82,0

2,8

1,58

1,00

Lente
Esférica

teor.
28,1

20,0

1.0

1,84

2.31

exp.
27,0

21.3

1.1

1,78

2.40

Lente
Cônica

teor.
25,7

16,6

1,0

1,30

2.52

exp.
25,1

18,5

1,1

1,09

2.58

Analisando a tabela I pode-se verificar
que a lente cônica apresenta um desempenho
claramente superior ao da lente esférica.
Os resultados quanto a divergência são
semelhantes aos obtidos por Turner [5],
isto é, a lante cônica apresenta uma
divergência muito menor do que a da lente
esférica. Pode-se notar que os valores
teóricos e experimentais da distância
focai sâo bastantes próximos do calculado/
com diferenças inferiores à 4%. Quanto a
profundidade de foco, as duas lentes
tiveram seus valores experimentais maiores
que os teóricos, com a maior diferença em
torno de 11% pa.a o caso da lente cônica.
Os valores experimentais das divergências
dos feixes diferirem dos valores teóricos
de 3,39 para os casos do transdutor
nâo focalizado e focalizado pela lente
esférica, já a lente cônica apresenta uma
divergência menor que a esperada pela
simulação. As larguras de foco apresentam
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valores experimentais que diferem, em
média, dos valores teóricos de 9%. As
diferenças entre os valores experimentais
e teóricos podem ser atribuídas, em parte,
aos erros gerados pelo método de
mapeamento do campo acústico e às
limitações do modelo teórico. Outro fator
que tem grande influência nos resultados é
a nào simetria do feixe ultra-sônico
gerado pelo transdutor.

CONCLUSÃO

Os resultados obtidos neste trabalho
mostram que o programa SILENT ê de grande
utilidade no projeto de lentes acústicas,
uma vez que os resultados experimentais
são coerentes com os resultados teóricos.
Pode-se concluir também que a lente conica
apresenta características de feixe
superiores às da lente esférica e do
transdutor não focalizado.

A título de observação, recomenda-se a
verificação do diâmetro efetivo do
transdutor plano antes de se projetar e
construir as lentes, para se evitarem
erros no projeto das mesmas.
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BIDROfOHE VARA MEDIÇÃO DE CAMPO ACÚSTICO OLTRA-SÔNICO

H. A. von KrUger

Programa de Engenharia Biomédica

COPPE/UFRJ

Ê apresentado aqui o registro do estágio atual do
desenvolvimento de hidrofones no PEB/COPPE.
Construiu-se um hidrofone de PVDF, tipo agulha, de
face circular plana, com diâmetro de 0,5 na.
Empregou-se uma metodologia de fabricação onde se
buscou padroniiaçio e reprodutibilidade. Comparado
a um hidrofone comercial, o protótipo apresentou
um desempenho equivalente em termos de
sensibilidade e resposta de freqüência na faixa de
l-3MHz. Ensaios mais completos visando
caracterização e calibraçâo estão em andamento.

INTRODUÇÃO

0 hidrofone é atualmente o instrumento mais
utilizado para avaliação da distribuição espaço-
temporal do campo acústico. Este dispositivo é um
transdutor calibrado apresentando características
construtivas que o capacitam a exercer a função de
medição com um mínimo de distorção, a saber:
resposta em freqüência o mais plana possível
abrangendo a faixa de freqüência de interesse,
superfície de medição com dimensões
suficientemente pequenas para captação das
variações espaciais do campo onde estiver inserido
e interferência minima com o mesmo.[16].

Dentre os materiais piezo elétricos hoje
disponíveis, o PVDF (que é um polímero ferro-
elétrico polarizado) é o mais empregado dada a sua
ampla resposta de freqüência [3]. Com ele têm sido
contruidos hidrofones tipo membrana e tipo agulha
[2,111.

O hidrofone de membrana é construído com um filme
de PVDF esticado em um bastidor, tendo apenas uma
pequena Area central polarizada e recoberta por
eletrodos de ambos os lados. Desde que este filme
tenha espessura muito pequena (« V4, sendo A. -
comprimento de onda) será quase totalmente
transparente às ondas acústicas, pouco
interferindo com o campo na região de medição.

O hidrofone tipo agulha, que busca minimizar sua
interferência no campo de medição pelas suas
diminutas dinensSes, tem o formato de uma haste,
tendo, no topo, sua superfície sensível. Apresenta
a vantagem de também poder trabalhar em volumes
reduzidos e poder ser inserido em pequenas
cavidades. A superfície sensível dos primeiros
hidrofones deste tipo era construída com cerâmica
piezo elétrica sendo que, nos modelos mais
recentes, esta foi substituída pelo PVDF com a
vantagem da melhoria na resposta em freqüência.

No Laboratório de Ultra-Som do Programa de
Engenharia Biomédica da Coppe o trabalho de
desenvolvimento e construção de transdutores
ultra-sonicos vem de longa data, [14,15,T) tendo
sido abordados nesta atividade desde o estudo dos
materiais empregados na contrução destes
dispositivos, [12,9,6] até o desenvolvimento de
infra extrutura de avaliação dos mesmos,
11,4,10,131.

A necessidade do emprego de hidrofones dai
decorrente implicou na importação de uma unidade
comercial (MINIATURE PVDF HIDROPHONE PROBE, MEDICO
TEXNICK INSTITUT, DENMARK),que mostrando-se muito
útil tem sido intensamente utilizada.

Acontece porém que um único hidrofone nio é capaz
de atender a todas as solicitações impostas pela
pesquisa, surgiram assim situações em que aquela
unidade teve que trabalhar no limite de sua
sensibilidade com uma pobre relação sinal ruido.
Alem do mais, por ser frágil, um hidrofone pode
ser facilmente danificado. Um eventual acidente,
além do prejuízo da perda do hidrofone,
acarretaria também o pre)uiso interrupção de uma
série de pesquisas.

Estes fatores aliados ao fato destes dispositivos
terem um custo elevado estimulou decisão de se
desenvolver a tecnologia de fabricação de
hidrofones no LU3/PEB que uma vez dominada
possibilitaria em primeira instâcia a reprodução
doa mesmos a custo bem menor para uso interno e,
em segunda instância a capacitação do LUS/PEB â
oferta destes dispositivos a outros grupos de
pesquisa ou na forma de colaboração ou em bases
comerciais.
Ê de se notar que a mera construção de hidrofones
não apresenta novidades em termos científicos.
Entretanto, se esta atividade torna-los acessíveis
a um maior numero de pesquisadores, estarão sendo
criados subsídios á pesquisa cientifica. Do ponto
de vista tecnológico este trabalho envolve várias
linhas de Investigação que vão desde a pesquisa em
materiais até o desenvolvimento de sensores
miniaturizados.

z comiROçÀo

Foi feita a opção de se desenvolver um hidrofone
tipo agulha devido ao fato deste modelo ser
aplicável tanto á medição de campo am espaços
abertos como em compartimentos reduzidos.
Uma vez que a impedância de sau elemento sensor,
devida ás suas pequenas dimensões, é cerca de 200
vazes superior ã do cabo, sua simples ligação a
este acarreta problemas de ruido e perda de
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sensibilidade. Decidiu-se contornar este problema
pela introdução entre sensor e cabo, de um
amplificador capaz de promover o casamento de
impedàncias, proporcionando ao mesmo tempo una
pre-amplificacào, melhorando assim a relação sinal
ruido.
O protótipo de hidrofone construído é descrito a
seguir (fig 1):
A superfície captadora de PVC projetada para ser
circular, plana, de diâmetro igual i 0,5 mi foi
cortada de uma folha de PVDF metalizada de ambos
os lados com niquel, tendo a espessura de 25|un.
Este disco foi colado com epoxi condutora na
extremidade previamente polida de um fio de cobre
de mesmo diâmetro, que tem a funçio de fazer
contrto elétrico com o eletrodo inferior do disco
e atuar também como suporte e retaguarda.
Este fio de cobre è contido em um tubo de vidro de
40 mm de comprimento e mesmo diâmetro interno
tendo suas paredes cerca de 0,5 mm espessura. A
extremidade do fie. onde está colado o disco de
PVDF, projeta-se cerca de 0,5 mm para fora do tubo
no topo do qual é depositada uma pequena
quantidade de epoxi nio condutora em quantidade
apenas o suficiente envolver a superficie lateral
do fio e a borda lateral do disco de PVDF,
formando assim uma capa conica. Esta capa, alem de
auxiliar a fixação do disco, promove, o isolamento
elétrico da sua face em contato com o fio e
auxilia no selamento da ponta do hidrofone.
O tubo de vidro por sua vez está coi.-ido bem justo
em um tubo de aço de 40 mm de comprimento,
diâmetro interno de 1,50 mm e paredes cerca de 0,1
ran de espessura. Ele avança além do topo do tubo
de vidro até pouco abaixo da altura do disco de
PVDF de forma a criar una cavidade em torno da
capa conica de epoxi nio condutora. Esta cavidade
é preenchida com epoxi condutora que alcança até e
apenas a borda lateral da metalízaçio superior do
disco, fazendo contato elétrico entre esta e o
tubo de aço e selando a ponta do hidrofone.

Esta ponta constitui fundamentalmente o hidrofone:
0 disco de PVDF que é o elemento sensor, está
fixado e orientado segundo o plano perpendicular
ao seu eixo. seu eletrodo interno está
elétricamente acessível atravez do fio de cobre,
seu eletrodo externo está elétricamente ligado ao
tubo de aço.

Conforme acima explicado a ligação entre esta
ponta e o cabo será feita através de um
amplificador, este ficará contido em um
compartimento metálico á prova de água onde a
ponta e um cabo coaxial se inserem. Promovendo-fe,
através das paredes deste compartimento, a
continuidade elétrica entre o tubo de aço e o
condutor externo do cabo é garantida a blindagem
completa do hidrofone. As dimensões deste
compartimento são determinadas pelas dimensões do
amplificador e o seu formato pelo propósito de
interferir o mínimo possível com o campo acústico
que se quer medir.

Uma vez que até o presente momento, o amplificador
ainda nio foi concluído, nio foi também construído
o conpartimento metálico definitivo. O atual
compartimento tem formato cilíndrico com 100 mm de
comprimento e 25 mm de diâmetro, dimensões
consideradas suficientes para conter um pequeno
amplificador. Sua extremidade onde se insere a
ponta tem o formato cônico para evitar reflexões.
Na ausência do amplificador ele apenas promove a
conexio elétrica entre a ponta e o cabo.

7
1: Diagrama esquemático do hidrofone

protótipo. Observar que o compartimento metálico
nio está representado em escal». Observar cambem a
ponta captadora ampliada em corte lor ..itudinal de
forma a exibir os detalhes construtivos, o
diâmetro do elemento ativo (disco de PVDF) é de *
0,5 mm.

Ha construção do hidrofone, uma série de técnicas
tem sido experimentadas no corte, ajuste,
alinhamento, limpeza, polimento, colagem e
ligações elétricas. Tem-se buscado selecionar
aquelas que proporcionem maior reprodutibilidade e
desta forma aperfeiçoar constantemente o processo
de fabricaçlo.

nuuos

O protótipo produzido foi, até o momento,
simplesmente comparado a um hidrofone comercial
(MINIATURE PVDF HIDROPHOME PRCBE, MEDICO TZXNICX
INSTITUI, DENMARK), tendo apresentado um
desempenho equivalente em termos de sensibilidade
e resposta de freqüência (Fig. 2, Fig, 3 e Pig.
4), quando a excitaçio ocorre con um pulso gerado
por um transdutor AEROTECH de 1,9 KHz de
freqüência de ressonância, 19 mm de diâmetro e
região focai entre 60-120 um da face.
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F1GUKA 2: Sinal recebido pelo protótipo, gerado
pelo AEROTECH 1,9 MHi / 19 ms. Pulso emitido de
duração a 3,0 us. Distância Tx - Rx é de 90 un
(regiio foca i ) .

Sinal Caytarfo p*l* NMMT. C m n l i ]

-1
•.M

rXQORA 3: Sinal recebido pelo hidroíone comercial,
gerado pelo AEROTECH 1,9 MHz / 19 um. Pulso
emitido de duração « 3 , 0 us. Distância Tx - Rx ê
de 90 mm (região focai).

DISCUSSÃO

Este é um trabalho era andamento, portanto os
resultados apresentados sâo preliminares.

O hidrofone aqui apresentado é apenas o primeiro
protótipo construido de acordo com uma metodologia
Je fabricação onde se buscou a padronização e a
reprodutibilidade.

As dimensões de seu elemento sensor sào
comparáveis àquelas descritas na literatura
(5,8,111 sendo que foi sentida a possibilidade de,
utilizando-se a mesma técnica, faze-lo ainda menor
antes disto porem será importante a determinçio de
seu diâmetro efetivo (5,8]

A montagem experimental no momento disponível
adequada para avaliação de transdutores [1] e
análise de campos acústicos [4,10] permitiu apenas
a coociaraçio entre o protór.ipo e um hidrofone
comercial assumido como padrão. Na í»ie atual,
esta montagem está sofrendo uma adaptação que
consiste na contruçâo de um suporte que permite
quaisquer dois hidrofones se substituírem de forma
a amostrar alternadamente exatamente os mesmos
pontos do espaço dentro do tanque acústico. Desta
forma, usando a uniiade comercial calibrada como
padrlo, um gerador de freqüência com potência de
saida e trandutores de diversas freqüências será
possivel levantar a resposta em frequêcia de um
protótipo.
Planeja-se também em estagio posterior implentar
ensaios em concordância com os adotados em
intituições internacionais de referência como o
Physykalische Technisehe Bundestalt [8].

SO

r

4: Espectros de amplitude do sinal captado
pelo Protótipo (linha continua) e pelo Kidrofone
comercial (linha tracejada) para a excitaçio
pulsatil, emitida pelo AEROTECH 1,9 MHz / 19 mu.
Distância Tx - Rx é de 90 mm (região focai).
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SIMULAÇÃO PELO MÉTODO DB ELBMBNTO8 NMIT08 DO CAMPO ELÉTRICO
DE POLARI2AÇAO DB CERÂMICA PIB2OBLSTRICA PM» TRANSDUTORB8

DLTRA-SÔHICO8

V. L. S. N. Button e E. T. Costa

Depto. de Engenharia Bionédica da Faculdade de Eng.
Elétrica e Centro de Engenharia Biomédica da UNICAMP

RESUMO

Buscando obter um transdutor piezoslétrico
para imagens médicas e ensaios
náo-destrutivos em que o efeito da difraçâo
seja mínimo.várias técnicas de apodizaçSo
têm sido estudadas. Nenhuma ainda é
definitiva. A proposta deste trabalho é
estudar a formatação do campo elétrico de
polarização nSo-uniforme de cerâmicas
piezoelétricas que produza una polarização
tal que a contribuição das ondas geradas na
periferia do transdutor, e que causam a
d .fração do campo acústico, seja quase ou
totalmente eliminada. Foi utilizado um
programa de simulação de campo elétrico
desenvolvido com o método de elementos
finitos.

INTRODUÇÃO

Uma variedade grande de instrumentação tem
sido desenvolvida para aplicação em Medicina
e em ensaios nao-destrutivos de materiais nos
últimos anos. Os circuitos eletrônicos
incorporados a esses instrumentos são ainda
beneficiados com o que há de mais moderno na
indústria de microprocessadores o que permite
grande flexibilidade e confiabilidade nos
resultados obtidos. Todavia, os transdutores
a eles associados tém requerido constante
desenvolvimento para atender as
especificações de cada aplicação.

A produção de imagens médicas por ultra-som
e a caracterização de tecidos e materiais em
geral, requerem transdutores que sejam
bastante sensíveis e que tenham ampla faixa
de resposta em freqüência.

0 campo ultra-sônico gerado pelos rr.ais
diversos tipos de transdutores tem sido
estudado com modelos físicos e matemáticos
com grande simplificações, mas que permitem
visualizá-lo e comprovar sua natureza
intrInsecanente difrativa, principalmente no
campo próximo [10] [12] [13]. A difração
acústica normalmente não é levada em
consideração na prática médica, uma vez que
tenta-se, através de recursos computacionais,
corrigir os seus efeitos nas medidas
realizadas. Esta correção é normalmente
baseada em modelos físicos que nem sempre

refletem a realidade [2] [5].

Para se evitar os efeitos de difraçâo
acústica nas medidas com ultra-som, nota-se
entre as soluções propostas na literatura
três divisões: 1) métodos computacionais
para correção dos efeitos de difraçâo, que
exigem o conhecimento do campo gerado pelo
transdutor, em água, e posterior extrapolação
da sua propagação em tecidos [3] [4]; 2) uso
de transdutores receptores
com ãrea ativa larga (hidrofones de PVDF)
especialmente construídos para serem
insensíveis à natureza difrativa do campo
ultra-sónico [2] [8]; e 3) construção de
transdutores especialmente projetados para
gerar campo ultra-sônico sem difraçâo [1] [6]
[9]. 0 trabalho aqui apresentado diz respeito
à terceira classificação, que trata
principalmente de transdutores com apodização
de campo.

O objetivo da apodização ("apodization") é
obter transdutores que tenham resolução
lateral similar à dos transdutores
focalizadore» e que não apresentem as
características dos campos proximo e distante
dos transdutores planos, o campo ideal tem
•ido aproximado pela função de Gauss ou pela
função de Bessel [5].

Os métodos que tém sido utilizados na
apodização consistem basicamente em utilizar
um disco cerâmico convencional, já polarizado
e com eletrodos depositados em suas faces, e
produzir diferentes padrões de eletrodos em
una das faces através da técnica de
"etching". Um dos padrões mais utilizados é
o de anéis concêntricos excitados ao mesmo
tempo por diferentes valores de tensão, ou
pelo mesmo valor de tensão de excitaçâo, mas
com defasagem temporal [11].

Outro método que tem sido empregado é a
polarização da cerâmica piezoelétrica por
campos elétricos variáveis ou polarização
não-unifonne [2] [6] [9]. Apesar dos diversos
métodos citados na literatura, muitos dos
quais utilizados na construção experimental
de transdutores, não se tem conhecimento de
nenhum método definitivo. Dal, a necessidade
de contínuos estudos e pesquisas buscando
obter um transdutor piezoelétrico que gere um
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campo acústico com efeitos mínimos de
difraçSo.

METODOLOGIA

Neste trabalho procura-se entender a
contribuição do campo elétrico de polarização
da cerâmica piezoelétrica no campo acústico
gerado, de modo a definir a melhor forma de
polarizar uma pastilha de PZT-4 de 30 mm de
diâmetro e 2 mm de espessura, com uma face
livre e uma face com eletrodo depositado. Ao
final da polarização os dipolos da região
central do disco de PZT-4 devem estar
massivamente alinhados com o campo elétrico
aplicado durante a polarização; na região
periférica da pastilha, o alinhamento deve
ser mínimo de maneira que a contribuição
dessa região durante geração do campo
acústico seja quase nula. Espera-se assim,
obter um campo acústico colimado, composto de
frentes de ondas planas, sem a interferência
das ondas periféricas, responsáveis pelo
efeito da difraçâo.

Com o auxilio de um programa de simulação de
campo elétrico baseado no método de elementos
f initos - EFCAD - desenvolvido pelo GRUCAD do
Depto. de Engenharia Elétrica da Universidade
Federal de Santa catarina, pode-se variar,
entre outros parâmetros: 1) a forma do
eletrodo de polarização; 2) a intensidade da
diferença de tensão aplicada à cerâmica; e 3)
a distância entre o eletrodo de polarização
e a cerâmica. Os resultados coletados foram:
1) a distribuição das equipotenciais no
domínio ou ambiente da polarização durante a
mesma; 2) a disposição dos dipolos na
cerâmica após a polarização; e 3) a
intensidade do canpo elétrico ao longo da
cerâmica, devido & polarização, o formato do
eletrodo foi fixado como esférico. Na
simulação considera-se os valores de cl e c2
constantes para qualquer temperatura.

Na figura 1 é apresentado o domínio
axisimétrico de estudo. É composto por dois
meios dielétricos de permissividades
relativas ei (óleo) e <2 (cerâmica), o
eletrodo esférico define a equipotencial El,
conectada ao eletrodo de referência ou terra
(VI). A face da cerâmica con eletrodo
depositado é conectada à equipotencial E2,
cujo valor é 3000 V (tensão de polarização
V2). Vi e V2 são as duas condições de
Dirichlet inpostas. Ao longo dos segnentos A,
B, e C, temos a condição de Neumann, onde
nada é especificado. Em potencial escalar,
cono aqui, as condições de Dirichlet
significam também que o campo elétrico será
perpendicular a elas, ao passo que nas
outras, A, B e C o campo será paralelo âs
nessas. O equacionamento deste domínio e
outras possibilidades de utilização do EFCAD
podem ser encontradas no manual de utilização
do programa [14].

RXS0LTADOS

Foram realizadas várias simulações com
diversas combinações dos parâmetros
envolvidos na polarização. Dois casos
selecionados, CASOl e CASO2, são apresentados
nas figuras 2 a 7. Nas duas simulações
apresentadas o diâmetro do eletrodo de
polarização é 4 mm; no CASOl tal eletrodo
está a 2 ma da cerâmica, e no CASO2 o
eletrodo de polarização e a cerâmica estão
encostados em suas regiões centrais. A partir
destas estruturas o EFCAD gera as malhas de
discretização que são utilizadas no cálculo
por elementos finitos. As figuras 2 e 5
apresentam 18 curvas equipotenciais entre as
equipotenciais definidas por VI (terra) e V2
(3000 V ) .

As figuras 3 e 6 apresentam a disposição dos
dipolos na cerâmica após a polarização;
nota-se um alinhamento preferencial dos
dipolos na região central da cerâmica,
evidenciado pela presença de dipolos maiores
que na região periférica do disco.

Finalmente nas figuras 4 e 7 são apresentadas
as curvas de intensidade do campo elétrico
dentro da cerâmica, desde a região central
até a borda. Nota-se que a intensidade é
maior quando a cerâmica está encostada no
eletrodo de polarização.

DISCUSSÃO B COMCUWiO

O diâmetro do eletrodo de polarização é
mantido pequeno em relação ao tia cerâmica,
pois diâmetros maiores levam a uma
distribuição dos dipolos similar a da
polarização uniforme. Para o diâmetro
testado, 4 mm, quanto menor a distância entre
o eletrodo esférico e a cerâmica, mais
intenso é o campo elétrico atuando na
cerâmica (portanto a polarização é mais
eficiente) e também a distribuição do campo
na cerâmica aproxima-se melhor do resultado
esperado, o canpo intenso concentrado no
centro, vai diminuindo em direção à borda,
praticamente anulando-se a 10 mm de distância
do centro, cono pode-se observar na figura 8,
obtidas com eletrodo e cerâmica encostados.
O programa EFCAD mostrou-se bastante útil e
versátil no estudo do campo elétrico de
polarização de ceránicas piezoelétricas. Na
próxima etapa deste trabalho, os resultados
obtidos serão aplicados na polarização de
pastilhas de P Z T - 4 , que serão usadas na
construção de transdutores para gerar campos
acústicos pré-definidos.
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FIGURA 1. Domínio de estudo.
ei = 10; e = 1700
VI - 0 V; V2 = 3000 V
BI e 82 sSo aa equipotenciais
definidas por VI e V2
S - eixo de simetria cilíndrica

FIGURA 2. Eguipotenciais no domínio do GAS01.
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FIGURA 3. Disposição doa dipolos na cerâmica após a polarização (CASO1).
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FIGURA 4. Intensidade do
caapo dentro da ceraatica.
Ordenada em V/m
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FIGURA 5. Bguipotenciais no domínio do CASO 2.

FIGURA 6. Disposição dos dipolos na cerasdca após a polarização (CAS02).
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FIGURA 7. Intensidade do
caapo na certoica.
Ordenada em V/m
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RESUMO

Transdutores piezoelétricoa pol íaero-cerã-

•ica coa conectividade 1-3, foras prapare-

doa coa diferant«a concentraçóaa d* aate-

rial carâaiico. Coapósitos piazo-alátricos

coai fator d« acoplaaento «le-troaeceaico

kt iguais • iaipedância acústica Z uai terço

daquala do transdutor cerâaico foraai obti-

dos quando o volnae fracionário da PZT

atinge 30%.

INTRODUÇÃO

Técnicas da ultra-aoa tea sido largaaente

utilizadas para diagnóstico tanto na iras

•sádica coso da ansaios não destrutivos

(6,3]. A tácsica do Pulso-Eco, s aeis uti-

lizada, baseia-se fundaaentelaente na

••ieaío a recepçio de ua> pulso ultra-sôni-

co por us) eleaento piszoelátrico [31.

acústica Z. Estas duas características

são podea, até o ao—ato. ser obtidas ea

ua único aaterisl piezo-elátrico. Carãai-

cas piezoelétricas, coao o PZT, possuaa

alto fstor de jcoplaaeato aletroaecâaico

kt e sita iapedincia acús-tica Z. Por ou-

tro lado, políaeros piezo-elétricos coao

o PVDF possuea baixo fator de acoplaaento

k, s baixa iapedância acúatica Z.

Coapósitos pol íaaro-carãaica, entretanto,

podea ser confeccionados de tsl foras a

favorecer a co-existência dessas proprie-

dades (sito kt • baixa Z ) . Estes coapósi-

tos podea sar class ificsdos de acordo coa

a teoria de conectividade de Njwnhaa (4).

A conectividade dnscreve o núaero de dire-

ções ea que cada fase, políasro ou cerâai-

ca, é interligada. Na Fig.l aío apresenta-

das propriedades das csriaicas, políaeros

e dos coapósitos políaero-cerâaica, con-

trolados pslss conectividades.

Cabeçotes ultra-sônicos coa sita sensibi-

lidade e largura de banda •ufician-

teaente grands, pars utiliztçio saaedici-

na, devea possuir alto fator ds acoplaaen-

to eletroaecânico kt s baixa iapedincia

EXPERUCNTAL

Ua disco (3aa d« espessura, 27aa de dii-

astro) de cerâaica piezoelétries (PZT-

Al-fSr) foi preparado atravás de prenssgaa
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PCZOCLtTRKOS
•CERAMCA/PCXMCROI

-AR» drrwd»4r
-Art» «^^dr-cü «ciAtic»

-B*>-» d»"»—»
-Ba**» *•»>•*•*<«> Ac ^ . t o

-F».t . .J»*

Fig. 1 - Diagrtaa oaquaaático d«s propria-

d«d«* fiaicas que poda* »er controlada*

pola conactividad* •• coapóaitos poi!••-

ro-caríaica.

iaicialaanta uniaxial • poatarioaaat* hi-

droatática • ainterizado por 3,5 horas a

1250 "C, Fi».2(«).

Após sinterização fora* faitos cortas (va-

las) transversais «• am sentido e depois

perpendicularaiente de Modo o obter pali-

tos quadrndoa Usa, ! • • ) , Fig-2(b),

Fis,.2(c). Controlando a largura dos cor-

tas e a distância entre os BIIIOI, pode-

reaios controlar tanto a percentage* de

cerâsuca final no cotapósito COSJO a razio

W/T (largura/espessura) do palito eeriai-

co. A porcentagem •• voluae de PZT foi

variada de 5% a 30*.

poliacro. FiB-2(d), dentro de um reci-

piente onde é feito vácuo, evitando assia

o apareciaranto de bolhas. Através do poli-

•ento das faces retirou-se • base de ceri-

•ica e excessos de poliMro-

Fig. 2 - Seqüência de preparação das saos-

tras dos compôsitos piszoettricos políae-

ro-carâsiica com conectividade 1-3.

CARACTERIZAÇÃO M S AMOSTRAS

As densidades (p) do polímero, da cerâmica

piezoelétrica e compôsíto foram medidas

utilizando o método por «mpuxo. Eletrodos

de prata (Ticon-120 " O foram depositados

em uma amostra de polímero, nas amostras

de compôsitos e em uma de PZT puro.

A caracterização da constsnte dielétries

dss amostras foi feita usando uma ponte

universal (HP - 4260 A) em 1 kHz.

Os espaçoa vazios foram preenchidos com A impedineia acústica do polímero foi ob-
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tida da valocidada do aoa a travas do po-

líaaro (v,) aadida paio aátodo do PULSO-

ECO, uaaado a aaguiata axpraaaio:

Z(Rayl)- v, . f (1)

Utilizando ua analiaador da aspactro HP

dataraina-aa a fraquãncia da raaaoníncit

(fr) a da anti-raasonãncia (f»). O fator

da tcoplaaanto alatro-aacânico k» a iapa-

dincia acúatiea Z ralacionaa-aa cos as

fraquânciaa da raaaaonãncia • anti-rssso-

nância da aaguiata foraa:

m m nucmAw m ctnli»wnu

Fig. 3 - laipadãncia acústica • danai dada

aa fnnçio do volxuw fracionário da PZT

nos conipósitos pol íaaro-carâaic*.

Z ( R a y l ) * 2.Tr.i.p

t - aapaaaura da eaoatra.

( 2 )

( 3 )

RESULTADOS E DISCUSSÕES

A Fit-3 awatra o coaportaaanto da danaida-

da (p) a iapadincia acúatiea (Z) a* fun-

ção do voluaa fracionário da carâaiica. 0

coaportaaanto linaar tanto para danaidada

coao para lapadincia acúatiea fora* obaar-

vadoa.

Cálculos taórlcoa (1,5) fora*: uaadoa para

comparar coa oa raaultadoa axpariaiantaia

obtidoa para a danaidada, iapadlncia

aeúatica a fator d* aeoplaaanto alatroaia-

cinico.

0 fator da acoplaaMSto alatroawcãnico, pa-

ra o Modo da aapaaaura, aa funçio do volu-

aa fracionário da PZT auaanta com o auaan-

to da coneaataçio da PZT (P ig .4 ) .

•e

i
1 1

—cuava TI
• tãtot ã»

• i

l

MiC*

MMtwuAM K

Fig. 4 - Pator da acoplaaanto alatroaaci-

nico para o aodo da aapaasura (k,) para os

transdutoras piazoalátricot pelíaaro-carãaica. Oa

valora* kM a k,( indicados aa abciaaa, eorraapoadaai aos

valoras aislaoa que poda* asr obtidoa ao tranadutor

cariaico.
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Obeerva-se qu« para urn valor de 30% • •

volua* de PZT , kt a t inge i«u valor máximo

• • praticaaianta igual ao kM do tranadu

tor c e r i a i c o (F ig . 4 ) . Ea g e r a l , para p i e -

z o e l é t r i c o s cerâmicos taaoa qua kM > kt (2).

A Fig.4 aoatra ainda qua para ua valor próximo à 20%

• • voluae d« PZT o coapóaito já apresenta UM k,

igual aquela que apresenta o traradutor cerâaico.
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RUOMO

As aplicações atuais do ultra-som de po-
tência, sejam elas biomédicas ou indus-
triais, necessitam transdutores piezoelé-
tricos cada vez mais eficientes na conversfto
eletro-acústica. As limitações mecânicas,
elétricas e térmicas exigem do projetista
materiais cada vez mais especializados e
modelos mais precisos. Este artigo apresen-
ta e discute alguns aspectos dessas limi-
tações das cerâmicas piezoelétricas quando
empregadas em transdutores ultra-sonicos de
potência, particularmente no que se refere
à composição química, A geometria e ao
efeito de campos exteriores. Essas conside-
rações sáo relevantes em todo projeto de
transdutor ultra-sfinico.

XMTRODUÇftO

Em virtude da crescente utilização do ultra-
som em potências elevadas, na medicina, as
particularidades do projeto do transdutor
ganham especial interesse. Os transdutores
utilizados produzem potências em uma faixa
que vai de 3 até centenas de W/cm2, valores
em que o comportamento eletro-acústico perde
a linearidade.

No projeto de transdutores ultra-sonicos de
potência, aspectos relevantes envolvem a
escolha dos materiais das partes passivas do
transdutor (amortecedores e concentradores)
[10]. Neste trabalho, no entanto, serão
analisados somente problemas relacionados ao
comportamento das cerâmicas piezoelétricas
no que tange à escolha do material consti-
tuinte, & seleção da geometria mais adequada
e aos efeitos relativos â aplicação de
campos externos (o sinal de excitaçáo e o
pré-tensionamento do transdutor).

BIHÓRXCO

Apesar da descoberta do efeito piezoelétrico
ter ocorrido em 1880 pelos irmãos J. e P.
Curie, foi somente em 1947 que esta efeito
foi constatado em cerâmicas de titanato de
bârio polarizadas. Essas cerâmicas apresen-
taram fatores de conversão bem maiores que
os materiais até então conhecidos (cristais

naturais). Desde então pesquisadores de todo
o mundo vem se preocupando em obter compo-
sições químicas cada vez mais adequadas para
o enorme horizonte de aplicações que se
abriu para as cerâmicas piezoelétricas.

Atualmente as pesquisas se desenvolvem em
torno de estequiometrias próximas a do
Titanato Zirconato de Chumbo (PZT), cuja
descoberta na década de 50 representou outro
marco na história da piezoeletricidade, uma
vez que estas cerâmicas conservam sua pola-
rização até temperaturas mais elevadas, e
com isso a faixa de aplicações em potência
foi sensivelmente alargada.

08 MBCAMZI Dl COMVBMftO

A estequiometria é um aspecto critico no
comportamento piezoelétrico [3] da cerâmica,
visto que diminutas alterações na compo-
sição, assim como no processo de aanufatura
das cerâmicas, se traduzem em profundas
modificações comportamentais.

Quando uma cerâmica é polarizada ocorre a
reorientaçâo de diversos domínios (regimes
onde os dipolos estio na mesma orientação),
que sfio separados pelas chamadas paredes de
domínio [9]. Isto ocorre devido ao apareci-
mento de tensões mecânicas e elétricas no
interior da cerâmica, que fazem com que os
dipolos ocupem posições de equilíbrio sob
forças constantes. A ação de fatores exter
nos (solicitações mecânicas ou elétricas)
provoca alterações nas forças de equilíbrio
, conseqüentemente, podem produzir defor-
mações ou polarizações no material, reversí-
veis ou nio.

0 comportamento eletromecânico da cerâmica
é resultado da somatória dos efeitos de
onversão de energia nos diversos domínios
presentes, assim a composição química e a
distribuição de forças nos mesmos são
aspectos determinantes na conversão ele-
tro-acústica. 0 caso ideal consistiria em
uma cerâmica que apresentasse um único
domínio, entretanto no caso real vários
domínios se reorientaa em várias direções,
o que provoca efeitos de interação (com
perdas) entre eles durante a conversão
eletro-acústica.
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Quando a transdução é sob regime de potência
elevada, além do efeito citado, outros
fatores passam a interferir, como o compor-
tamento das paredes de domínio, a porcen-
tagem 4e concentração de fases (trigonal e
tetragonal) e da sua coexistência [7), a
presença de dopantes e a porosidade do
material. Estes fatores fazem com que o
comportamento da cerâmica abandone a linea-
ridade com decorrente produção de calor e
aparecimento de perdas. Outro problema
inerente às cerâmicas piezoelétricas é o de
perda de polarização elétrica com o tempo.
Esse envelhecimento ocorre naturalmente, mas
pode ser acelerado com um regime de trabalho
sob potências elevadas e altas temperaturas.

Até o momento, os modelos teóricos existen-
tes para explicar o efeito piezoelétrico
[1,11] estão baseados no efeito médio das
propriedades físicas do cristal. Mais do que
isso, o caso real apresenta uma série de
contribuiçfies orientacionais que sâo depen-
dentes de um grande número de variáveis,
dificultando consideravelmente a concepção
de um modelo teórico que vise a otimização
da composição química das cerâmicas piezoe-
létricas.

Um projeto rigoroso de transdutor envolve o
conhecimento dos coeficientes das equações
eletromecanicas e una caracterização tridi-
mensional do problema [2]. Entretanto, sob
potências elevadas esses coeficientes reve-
lam-se funçSes dos campos elétricos e mecâ-
nicos e da temperatura. 0 projeto deve então
ficar restrito a faixas de potências onde é
possível conhecer, pelo menos aproximadamen-
te, os valores desses coeficientes. A carac-
terização da cerâmica envolve um trabalho
experimental de medida desses coeficientes
para cada tipo de composição.

Ao se propor um modelo elétrico de transdu-
tor operando sob potências elevadas, deve-se
descartar as aproximações feitas para o
modelo de Mason, devido ao seu caráter
linear, e os sistemas unidimensionais, que
fazem sucumbir coeficientes influentes nos
modos de vibração, tais como as razoes de
Poisson. Um modelo tri-dimensional de cálcu-
lo, mesmo para sistemas lineares, teria
solução analítica de excessiva complexidade
e portanto os recursos computacionais são
imprescindíveis. Atualmente existem progra-
mas que utilizam a técnica dos elementos
finitos para resolver, via principio varia-
cional de Hamilton, as equaçSes que descre-
vem o transdutor linear em três dimensões em
conjunto com as condições de contorno [6].

X.XKX1AÇÔM 01 FOTtHCIA

As limitações de potência em um transdutor
piezoelétrico podem ter três origens: elé-
trica, mecânica e térmica.

As duas primeiras são atribuídas respectiva-

a falhas dielétricas e & fricção
interna da cerâmica, e dependem fortemente
d* composição do material. As perdas nas
cerâmicas estáo associadas ao movimento das
paredes de domínio e a coexistência de
fases. Isso significa que o mecanismo de
conversão de energia esta relacionado *
estrutura interna do cristal.

As perdas elétricas aumentam com o campo
elétrico aplicado pelo crescente deslocamen-
to de cargas resultante da aplicação da
tensão. Como esse deslocamento não consegue
acompanhar as variações do campo elétrico
alternado, devido * inércia na mobilidade
das cargas, decorre o aparecimento de uma
histerese mecânica proporcional As perdas.
Como o movimento das cargas determina a
deformação do material, pode-se dizer que as
perdas mecânicas são proporcionais às elé-
tricas [4].

Caracter isticamente, as cerâmicas não supor-
tam trações fortes, o que limita a trans-
dução de potências elevadas. Entretanto,
suportam muito bem compressões de elevadas
amplitudes [8]. Usindo-se um parafuso de
compressão estática na montagem do transdu-
tor é possível conter seu alongamento dentro
dos limites das forças de coesão evitando
com isso as fraturas e aumentando a amplitu-
de dinâmica das vibrações do conjunto.

Como todos esses efeitos estão relacionados
aos domínios, pode-se dizer que os campos
elétricos ou mecânicos (estáticos ou dinâmi-
cos) alteram as constantes eletroelásticas
das cerâmicas, a saber os módulos de com-
pressibilidade, as constantes dielétricas,
as freqüências de ressonância e os fatores
de acoplamento, dependendo de como a estru-
tura cristalina reage àqueles campos. Dessa
forma a determinação das características não
deve ser generalizada, mas sim especificada
para um dado tipo de cerâmica e suas con-
dições de operação.

A limitação térmica surge em decorrência das
duas primeiras, porém com conseqüências mais
funestas uma vez que os danos podem ser
irreversíveis. O atrito interno na cerâmica
provoca aumento de temperatura, acarretando
o aparecimento de tensões termomecânicas
variáveis com o tempo, dilataçõea e defor-
mações até a descaracterização total da
forma geométrica e das propriedades físicas
originais.

As variações de temperatura contribuem para
a perda da polarização elétrica das cerâ-
micas, reduzindo sua vida útil. Geralmente,
há necessidade de um sistema de resfriamento
como forma de evitar que a temperatura de
operação se aproxime 4a temperatura de
curie.

76 - / Fórum Nacional de Ciência e Tecnologia em Saúde V2



TRAH8DtrrCAB8 OB POTBHCX»

A forma mais freqüente dos transdutores
ultra-sfinicos de potência é a cilíndrica.
Este cilindro é compo.V-o por una parte ativa
(cerâmicas) e una parte passiva (amortecedo-
res, acopladores e concentradores) que deves
totalizar a dimensão de meio comprimento de
onda. Com esta dimensão o transdutor vibra
somente na direção axial (como um pistão) e
co» máximo rendimento. Os modos de vibraçSo
de uma cerâmica na forma de disco ou cilin-
dro podem ser radiais ou axiais dependendo
de suas dimensões [5]. Cálculos que empre-
gam o principio variacional de Hamilton
mostram que os coeficientes de conversão
eletromecânica õe energia para os modos
radiais e axiais dependem das dimensões da
cerâmica e da orientação da polarização.
Dessa forma vemos que o aproveitamento da
energia em um modo natural de vibraçSo está
relacionado com as dimensões do transdutor.
Por exemplo, um transdutor cilíndrico de
comprimento i, diâmetro d e polarizado
axialmente alimentado com campo elétrico na
direção axial converte mais energia no modo
radial se a relaçáo l/d é menor que 0,1; o
modo paralelo (axial) predomina quando
l/d for maior que 0,4. Pode-se então con-
cluir que para um transdutor vibrar na forma
de pistào, deve ser o mais longo possível.

O emprego de uma cerâmica com 1 elevado
torna-se no entanto inadequado, por sua
fragilidade e seu baixo fator Q, razão pela
qual sâo construidos transdutores compostos
de cerâmicas e ligas metálicas de Q mais
elevado, resultando em um transdutor «ais
robusto e com menor perda mecânica [12].

Do ponto de vista elétrico, o emprego de
cerâmicas longas também é inadequado, pois
isso exigiria uma fonte de excitacâo elétri-
ca com tensões extremamente elevadas e
inconvenientes para que o campo elétrico na
cerâmica pudesse ser consistente. Essa
dificuldade é contornada com o empilhamento
de discos cerâmicos conectados eletricamente
em paralelo e mecanicamente em série (o
efeito das deformações dos discos se somam).
A tensão elétrica aplicada pode então ser
proporcionalmente reduzida. Deve-se no
entanto evitar discos muito delgados sob
risco de ruptura dielétrica, principalmente
na eventualidade de uma imperfeição no
material (bolha de ar, por exemplo).

camchVêko

o projeto de transdutores operando em potên-
cias elevadas é dificultado pela grand*
quantidade de parâmetros envolvidos nos
cálculos.

A potência acústica produzida por um trans-
dutor depende da velocidade do deslocamento
que ocorrerá na interface transdutor-meio.

a potência elétrica que será entregue ao
transdutor pois, para uma mesma ddp a cor-
rente elétrica que irá circular ê proporcio-
nal a área da cerâmica.

o diâmetro d do transdutor deve ser limitado
por dois fatores: o modo de vibração e a
corrente elétrica máxima. No modo de vi-
bração em pistâo, d deve ser menor que 2,52.
Como i vale meio comprimento de onda, d deve
ser inferior a 1,251 para que a energia
acústica se concentre predominantemente no
modo paralelo de vibração.
A corrente elétrica que atravessa a cerâmi-
ca, como já visto, cresce com o diâmetro. A
corrente máxima suportada pelo circuito
alimentador limita portanto o diâmetro
máximo do transdutor.

Alem dessas considerações geométricas, o
desempenho de um transdutor é ainda condi-
cionado pela intensidade de polarização das
cerâmicas, que altera o coeficiente de
acoplamento e a resposta em freqüência, e
pela rigidez dielétrica, que limita a tensão
elétrica máxima a ser aplicada.

Na montagem do transdutor, o pré-tensiona-
mento mecânico pode levar a fratura da
cerâmica, ficando também condicionado pela
espessura e características elastoestáticas
do material cerâmico. Este trabalho apresen-
tou uma discussão dos principais parâmetros
que influenciam o rendimento de um transdu-
tor cerâmico piezoelétrico. O estudo quanti-
tativo e o interrelacionamento desses parâ-
mentros está longe de se esgotar, e repre-
senta o desafio de todos os grupos empenha-
dos no projeto otimizado de transdutores de
ultra-s
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Este trabalho descreve um método de modela-
mento de concentradores acoplados aos trans-
dutores de ultra-som de potência, empregados
em terapia médica, objetivando otimizar sua
geometria no sentido de reduzir as perdas
internas.

INTRODUÇÃO

A utilização de ultra-som em medicina, tanto
em terapia como em diagnostico, tea vivido
um grande crescimento devido à relativa
facilidade e baixo custo na geração das
ondas ultra-sdnicas, aos bons resultados
oferecidos e a inocuidade em níveis de
potência relativamente altos. No entanto, o
rendimento dos transdutores d* ultra-som
continua sendo objeto de otimização, no
intuito de melhorar a conversão eletro-acfis-
tica e o acoplamento com o meio biológico.

Os transdutores ultra-sónicos de potência
são geralmente constituídos por uma porção
de cerâmica piezoelétrica, ou parte ativa,
acoplada a uma ou mais partes metálicas
(concentrador, "backing"), chamadas partes
passivas. A cerâmica piezoelétrica sofre
mudanças nas suas dimensSes quando submetida
a uma diferença de potencial, convertendo
energia elétrica em mecânica. O efeito
inverso também é possível e útil em alguns
casos.

A utilização da energia mecânica vibratória
depende de um bom acoplamento entre a cerâ-
mica e o meio biológico, que é conseguido
através do concentrador ou amplificador
acústico. Excitando-se a cerâmica com uma
corrente alternada de freqüência superior a
20 kHz, obtém-se vibrações ultra-sônicas. A
amplitude vibratória na extremidade do
concentrador deve ser máxima, o que resulta
nun maior rendimento do transdutor, quando
o conjunto estiver em ressonância.

MtoccDXMnrro TEÓRICO

Tendo como objetivo a otimização da geome-
tria da parte passiva dos transdutores, é
necessário conhecer, em qualquer ponto do

concentrador, as tensões mecânicas • os
deslocamentos (amplitudes). Essas infor-
mações, em conjunto com as características
do material utilizado para sua construção,
definirão a melhor freqüência de excitação.

Para se chegar a este resultado são necessá-
rios conhecimentos de elasticidade linear
[3]. Para facilidade de entendimento, divi-
de-se o estudo da elasticidade linear em
duas áreas: a elastoestática [1] e a elasto-
dinãmica [X, 5].

Neste caso, o modelamento das condições de
operação do concentrador é resolvido dentro
da elastodinámica, pois como a excitação da
cerâmica é uma corrente alternada, o esforço
sofrido pelo concentrador será variável no
tempo (dinâmico). Entretanto, grande parte
dos conhecimentos aqui utilizados, sáo
introduzidos no estudo da elastoestática,
cujos princípios serão descritos abaixo.

EQUAÇÕES DA ELASTOESTÁTICA (equação 1):
-escritas em notação indicial-

i • / - 1,2,3

Oy « tensões

bí » forças de corpo

EQUAÇÕES DA ELASTODINÂMICA (equação 2):
-escritas em notação indicial-

*„+,•(*, (2)

/ • / • 1,2,3

a,j • tensões

b, » forças de corpo

ü, « aceleração

p - densidade de massa

0 modelamento, que é o objeto desse traba-
lho, pode ser descrito como um problema da
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viscoelastodinâaica estacionaria, ou seja,
o estude da elasticidade linear COB aaorte-
cimento devido ao atrito interno, carrega-
mento variável periodicaBente no teapo e
agindo num dos modos da freqüência de resso-
nância do Baterial.

A solução exata das equações da elastodiná-
mica representa dificuldade de tal ordeB na
solução analítica que deve-se escolher uaa
aprox inação da função que é solução do
problema. PoréB, COBO isso resulta ea uaa
solução aproximada, quando aplicada ao
problema produz UB erro.

Os Bétodos nuséricos usados em engenharia
tentam reduzir esses erros ao ainiao, atra-
vés de diferentes técnicas. Esta redução
força os erros a seres zero ea certos pontos
ou regiões. Esta operação pode ser geralaen-
te interpretada COBO a distribuição dos
erros. O modo pelo qual esta distribuição é
conduzida, em geral força as integrais dos
resíduos, ponderadas por usa certa função,
a serem iguais a zero. Por esse aotivo sâo
chamadas "técnicas do resíduo ponderado".

A formulação das equações integrais da
elastodinamica no método dos elementos de
contorno é feita usando a técnica aciaa
citada.

Descrição «o aétodo utilisadoi

O aétodo dos elementos de contorno é baseado
na seguinte idéia:

0 contorno ou superfície da estrutura é
dividido em duas partes onde ea uaa delas
conhecem-se os deslocamentos e na outra as
tensões, ou de forma geral, no priaeiro
sub-contorno conhece-se uaa variável e no
outro a sua derivada em relação à normal.

Esquenaticamente tem-se (figura 1):

r , — • n

^ ^

I

(

r

onde;

a « doainio

r « contorno da estrutura (r, + r2 » r)

u • u' " deslocaaentos conhecidos ca r

p » p' - tensões conhecidas ea r

O contorno é dividido ea eleaentos, que
neste caso slo constantes, significando que
os deslocaaentos e tensões assuaea valores
constantes ea cada eleaento. As duas grande-
zas aciaa citadas slo calculadas a partir de
UB no colocado no ponto aédio de cada UB
deles (figura 2).

riram* 2: DISCRETIIAÇAO DE DM CORVO BIDIMMSIOMAL m

O que se faz é aplicar o aétodo dos resíduos
ponderados às equações da elastodinftaica,
ponderada por uaa funçfto chaaada "solução
fundaaental" que satisfaz as equações e que
representa o caapo gerado por uaa carga
unitária concentraJa atuando ea UB nô. o
efeito desta carga é propagado desde o nô ao
infinito sea quaisquer considerações Ias
condições de contorno.

A operação aateaática descrita no parágrafo
anterior pode ser representada COB a seguin-
te equação integral (equação 3):

(3)

onde u' é a solução fundamental, sendo

M l i DfPIHIÇfiCS CtOKÉTRlCAS PAR* APLICAÇÃO DO
HETODO DOS ELEMENTOS DE CONTORNO.
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com

Cp>

r-f-«V2 <«r

"V*
onde

•

3 : SBÇftO MOUDIOSM. DK OH CILINDRO, MDOZIR-
DO O ntOSUMt DB i m DXMBSlO HUM O CASO AXISIltf-
TMCO

Integrando-se a superfície da figura 3 de o
a 2», obtém-se um solido de revolução cosi
simetria axial.

< - delta de Kronecker

r « vetor raio (particularidade geométrica
do problema)

CJ • Velocidade da onda transversal

Cp » Velocidade da onda longitudinal

X e p » constantes de Lamé

Relacionando o no do ponto de aplicaçfto da
solução fundamental com todos os outros nós
dos outros elementos e fazendo o ponto de
aplicação agir em todos os nos, calculam-se
os deslocamentos e tensSes dos elemento* da
estrutura. Vale lembrar que estes elementos
estão no contorno, assim tem-se os desloca-
mentos e tensões apenas no contorno.

Em seguida faz-se o mesmo procedimento para
pontos internos (no domínio) e tem-se também
como resultado os deslocamentos e tensões
nesses pontos.

Como neste caso os concentradores ultra-sô-
nicos possuem simetria axial, o problema é
reduzido de 3 para 2 dimensões [2], [4],
[6], [7J.

para isto, faz-se orna mudança de coordenadas
retangulares (x,y,z) para cilíndricas
(p,z,8), o que facilitará o manuseio matemá-
tico do problema. Desta maneira os dados de
entrada serio apenas em p e z (figura 3), e
obtém-se as respostas em x,y,z.

Os passos abaixo descrevem como o método
será aplicado para o estudo do concentrador.

Passo 1 : chamada das principais sub-rotinas
e criaçlo dos arquivos de entrada e salda.

Passo 2 : leitura dos dados de entrada, que
são:
* características do material:
- modulo de cisalhamento,
- coeficiente de Poisson,
- densidade de massa,
- coeficiente de amortecimento;

* características geométricas:
- numero de elementos,
- coordenadas dos pontos extremos
dos elementos,

- coordenadas dos pontos internos,
- condições do contorno;

* freqüência de trabalho.

Passo 3 : montagem de um sistema matricial
(HU-GP), onde os elementos das matrizes H e
6 sSo calculados a partir da solução funda-
mental. Também são colocados nas matrizes u
(deslocamentos) e P (tensões) os valores
conhecidos dos seus elementos.

Passo 4 : rearranjo das colunas das matrizes
H e 6 a fim de se montar um sistema matri-
cial do tipo Ax - B, onda os valores desco-
nhecidos estão no vetor x e são deslocamen-
tos e tensões.

Passo 5 : cálculo dos deslocamentos e tensõ-
es em pontos internos.

Passo 6 : formação do arquivo de salda já
criado no inicio, com os valores calculados
nos pontos escolhidos no passo 2.

Convém ressaltar que uma das vantagens da
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utilização deste método é a facilidade de
acoplamento posterior com um estudo similar
sobre o campo acústico gerado, o que também
se pretende fazer, além do fato de só traba-
lhar co« a discretis^çAo do contorno da
estrutura.

O trabalho se encontra atualmente na fase
final da implementação computacional que
simula o modelamento dos concentradores,
onde se encontrarão todos os resultados que
são pretendidos.

aa •xmx.xoaairxcM
l.BREBBIA, C. A.; DOMINGUEZ, J.; "Boundary
Elements An Introdutory Course". Computa-
tional Mechanics Publications, 1989.

2.EMPEROR, J. M.; DOMINGUEZ, J.; "Dynamic
Response of Axisymmetric Embedded Founda-
tions", Earthquake Engineering and Structu-
ral Dynamics, 18: 1105-1117, 1989.

3.FUNG, Y. C ; "A First Course in Continuum
Mechanics". Prentice Hall, 1977.

4.GOMEZ-LERA, M. S.; DOMINGUEZ, J.; ALARCON,
E.; "On the Use of a 3-D Fundamental Solu-
tion for Axisymmetric Steady-State Dynamic
Problems", Boundary Elements VII,6-127-6-
136, 1985.

5.MANOLIS, G. D.; BESKOS, D. E.; "Boundary
Element Methods in Elastodynamics", Unwin
Hyman, 1988.

6.RIZZO, F. J.; SHIPPY, D. J.; "A Boundary
Element Method for Axisymmetric Elastic
Bodies", Developments in Boundary Elements
Method, 67-90.

7.YOSHIKAHA, F.; TANAKA, M.; "Boundary Ele-
ments in Axisymmetric Potencial Problema",
Boundary Element Methods in Engineering,
101-111, 1982.

HDBMÇ0 M M C0RMO

Ronaldo Carrion / Sérgio Santos MOhlen
Departamento de Engenharia Biomédica -
UNICAMP
Caixa Postal 6040
CEP 13081-970 - Campinas - SP - Brasil
Fone : 39-8245

82 - / Fórum Nacional de Ciência e Tecnologia em Saúde "92
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B MEDIÇto DB FLUXO SMK0ÍBBO
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Pedroso, P.A. & Calil, S.J.
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A avaliação qualitativa e quantitativa,
assim como a detecção da presença de bolhas
de ar de forma não invasiva, mm fluxos
líquidos, é necessária ea usa vasta gama de
aplicações tanto na área industrial, como na
área de saúde. Tendo como base um detector
de bolhas que utiliza o principio
ultra-sônico, desenvolvido anteriormente por
um dos autores, este trabalho propõe a
ampliação deste equipamento para a avaliação
de fluxos líquidos, para utilização na
indústria e para estudo da taxa de
descompressão em mergulhadores de alta
profundidade.

XMTBODOÇAO

Em vários estudos anteriores [4,5,6], foi
demonstrada a eficácia dos dispositivos
ultra-sônicos na detecçáo de bolhas de ar em
mergulhadores de águas profundas, quando
submetidos às técnicas de descompressão de
ar; sendo possível, inclusive, acompanhar a
trajetória das bolhas no organismo. Foi
comprovada assim, a relação que existe entre
o aparecimento de bolhas de ar com a "doença
da descompressão".

Além disso, dispositivos de detecção de
bolhas de ar, baseados no principio Doppler
ultra-sônico, têm sido bastante utilizados
em sistemas de circulação extracorpõrea em
substituição aos detectores ópticos
empregados até então [2].

A utilização de um mesmo dispositivo para a
medição do fluxo sangüíneo, concomitante a
detecção de bolhas pode, em muitos casos,
ser de grande valia para as aplicações
mencionadas acima, principalmente sendo de
forma não invasiva.

OBJETIVOS

0 objetivo deste trabalho é desenvolver um
dispositivo com dupla função, ou seja,
medição de fluxo líquido e detecção de
eventuais bolhas de ar existentes neste
fluxo, não invasivamente, para ser utilizado
em diversas aplicações médicas (em câmaras

hiperbáricas, máquinas de hemodiálise
circulação extra-corporea) e industriais.

MATBBIAL B MÉTODO»

O desenvolvimento do detector de bolhas será
baseado em um protótipo já desenvolvido
(trabalho não publicado) em projeto
anterior. Basicamente este protótipo era
constituído de um circuito de transmissão e
recepção continua a uma freqüência de 2,2
MHz. Embora os testes primários
demonstrasse* uma boa sensibilidade a bolhas
com dimensões menores que 0,5 mm (medição
visual), o sistema não foi testado exaus-
tivamente para sua otimização. Utilizando o
mesmo transdutor, será desenvolvido o sis-
tema medidor de fluxo líquido para
funcionamento simultâneo com o detector de
bolhas.

O dispositivo consiste de um transdutor e um
circuito que transmitem e recebem uma fre-
qüência ultra-sonica, a qual, através de
circuitos de processamento para extração do
sinal, traz consigo as informações desejadas
sobre o fluxo e a passagem de bolhas de ar
na linha com sangue.

Assim, para o desenvolvimento deste dispo-
sitivo, o projeto será dividido em três
partes:

- projeto e construção do transdutor;
- projeto e construção do circuito eletrô-
nico;

- projeto e construção de um simulador de
bolhas para a realização dos testes.

- Transdutort

Para o tranodutor deste projeto deverão ser
testados vários ângulos entre os cristais de
transmissão e recepção, assim como entre
estes e o fluxo longitudinal. Para isto
deverão ser construídos suportes de cristais
("Backings") com diferentes angulações onde
os mesmos serão fixados. As cerâmicas
utilizadas terão sempre freqüência de 2,0
MHz (PZT - Thorton) de formato
semi-circular.

O modelo da primeira peça será concebido de
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forma a se obter um perfeito acoplamento com
as tubulações de PVC dos equipamentos de
circulação axtra-corpórca, onde o dis-
positivo será testado primeiramente. Deverá
ser desenvolvido um tipo de fechamento da
peça que permita o englobamento total do
tubo com uma leve pressão sobre este, para
que haja um perfeito contato entre as
superfícies tubo/transdutor, nao havendo a
necessidade do uso de gel.

Será confeccionado um transdutor especifico
para cada diâmetro de tubo usado normalmente
em circulação extra-corpora (inclusive
hemodiálise), nas linhas adulto e infantil.
Sendo assim, existirão pelo menos três
transdutores neste caso, para tubos de 1/4,
3/8 e 1/2".

A partir do funcionamento adequado destes
transdutores, serio projetados outros,
visando diversas aplicações. Entre eles, um
será feito especialmente para o acoplamento
direto, transcutaneamente, em mergulhadores
de alta profundidade. Este dispositivo
devera ser bem posicionado sobre as artérias
maiores e mais profundas (carótida e
femural), levando e* consideração as inter-
ferências provenientes dos tecidos na reqilo
de colocação do transdutor, tornando-se
necessária neste caso a colocação de filtros
eletrônicos específicos.

- circuito Eletrônico:

Conforme mencionado anteriormente, o cir-
cuito eletrônico proposto aqui deverá
atender ambas as funções: a detecção de
bolhas de ar e a medição de fluxo.

Para a captação de bolhas, será utilizada a
variação da amplitude do sinal ultra-sônico
refletido. A partir de uma determinada
amplitude (pré-ajustada), deverá ser
disparado um sistema de alarme. Neste mesmo
trabalho deverá ser verificada a possi-
bilidade de se relacionar o nível e o tempo
dos sinais de maior amplitude com as dimen-
sões das bolhas,

O dispositivo medidor de fluxo será baseado
no principio Doppler, sendo o circuito
projetado para a obtenção da velocidade
média instantânea [1,10].

Os sinais de resposta tanto do circuito de
detecção de bolhas como do fluxômetro de-
verão ser â principio analisados através da
utilização de um osciloscópio digital (T4K
2030). Circuitos posteriores para apresen-
tação definitiva dos sinais seráo objetos de
outros desenvolvimentos.

o diagrama de blocos da figura l apresenta
os circuitos principais que deverão compor
o sistema detector/fluxômetro.

"«D-•une.
I.F.

•KlfIC.

I.F.
mm
Í.F.

JdMHM

mcam

• cnom

(D t ' i

Figura 1 - Diagrama de blocos

O oscilador transmissor, único para os dois
sistemas, será projetado a partir d* cir-
cuitos clássicos [9,10], sem grandes
modificações.

O sistema receptor será único para as duas
funções (detector/fluxo) até certo ponto,
utilizando circuitos elássicoe até este
ponto [1,9,10]. O sinal recebido do cristal
receptor será amplificado e multiplicado
pelo sinal proveniente do oscilador, sendo
então mais uma vez amplificado e filtrado.
Este sinal passará então para um c >mparador
que irá separar o sinal de fluxo sangüíneo
daquele gerado pela passagem de bolhas. A
partir de um nivel limite de amplitude, o
que exceder este limiar irá para o circuito
detector de bolhas e os sinais inferiores a
ele irão para o processamento para obtenção
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da resposta da velocidade média instantânea
do sangue.

No detector, os sinais serão convertidos em
pulsos variáveis em amplitude - indicativos
da passagem de bolhas - passando para um
comparador que irá acionar o sistema de
alarme.

0 sinal de fluxo, ao sair do comparador 1,
irá para um circuito cruzador de zeros cuja
salda será visualizada no osciloscópio.

Como pode-se observar, o dispositivo é
simples e básico, sendo o maior problema a
possível saturação do circuito inicial com
a passagem das bolhas, o que deverá ser bem
estudado.

A inovação aqui proposta é justamente a
união de duas funções com um sõ transdutor
e circuito, possibilitando maior versati-
lidade e fácil manuseio do dispositivo nas
aplicações a que se destina.

- Simulador de Bolhas:

Para a análise do desempenho e mesmo cali-
braçâo do detector de bolhas, será neces-
sária a construção de um simulador que possa
injetar bolhas no sistema de diversos taman-
hos e a intervalos de tempo estáveis.

Além disso, este simulador deverá fornecer
fluxo de liquido estável e possibilitar a
medição das dimensões das bolhas, permitindo
a avaliação do mínimo tamanho de bolha única
dttectável.

Para a simulação do fluxo será usado um
sistema utilizando bomba de fluxo continuo
já desenvolvido em trabalho anterior [3].

CONSIDERAÇÕES 0ERAI8

Para a avaliação do desempenho deste dis-
positivo detector/fluxônetro para as apli-
cações médicas, deverão ser feitos diversos
testes, visando analisar:

- performance de transdutor e circuitos.
- confiabilidade do sistema.
- repetibilidade.
- precisão.

Durante estes testes, alguns itens deverão
ser considerados:

- 0 tamanho mínimo de bolhas a serem de-
tectadas, apesar de difícil definição, será
considerando partindo d* 50 um de diâmetro,
brseando-se em literaturas segundo as quais,
uma bolha a partir deste tamanho pode se
tornar perigosa se estiver no fluxo sangüí-
neo [8].

- A faixa de 1'uxos de líquidos utilizada
deverá ir de 50 ml/min a 6 l/min, abrangendo

os fluxos normais do organismo adulto e
infantil e os maiores tluxos usados na
circulação ettra-corpórea.

- O fluxo de bolhas deverá ser controlável,
tendo uma valor mínimo suficiente para a
perfeita análise da resposta do circuito em
tempo hábil.

- Todos os testes deverão ser primeiro
concluídos "in vitro" para depois de com-
provada a eficácia do 3istema, serem feitos
os testes com os transdutores para mergu-
lhadores .

- Os testes "in vitro" deverão empregar
líquidos que simulem o sangue, com partí-
culas inferiores a 10 Mm. Para isto, pode-se
empregar maisena na água, além de adicionar
glicose para simular a viscosidade sangüí-
nea.

- Deve-se levar em conta nos testes de
detecção de bolhas "in vitro" a possibi-
lidade de ocorrer um fluxo turbulento em
alguns pontos do sistema, o que pode pro-
vocar a "quebra" das bolhas injetadas em
outras ainda menores, alterando a resposta
esperada do circuito.

- O dispositivo deverá ser estável - apre-
sentando sempre a mesma resposta para o
mesmo fluxo e bolhas captados - e repetitivo
- sendo mantido o mesmo desempenho por
vários dispositivos montados.

- Deverão ser feitas várias avaliações entre
o dispositivo em teste (detector e
fluxometro) em comparação com outros bons
aparelhos existentes (mesmo que estes sejam
independentes).

- Todos estes itens foram verificados e
levados em consideração no detector desen-
volvido anteriormente e são bastante im-
portantes para uma análise perfeita do
projeto.

conuaniMioB

0 dispositivo proposto poderá possibilitar
uma análise do fluxo liquido bastante pre-
cisa e eficiente, de forma simples e não
invasiva.

o detector de bolhas, pelo que foi analisado
no protótipo anterior (como já foi citado)
poderá ser capaz de captar bolhas realmente
diminutas, sendo necessário estabelecer um
limiar aceitável para cada ciso.

Este sistema irá facilitar a monitoração
sangüínea controlada de maneira eficaz,
possibilitando uma maior segurança para
médicos, pacientes e mergulhadores.
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RESUMO

o sistema descrito aqui (atualmente em
fase final de implementação) destina-se a
análise espectral de sinais Doppler ea
tempo-real e baseia-se em nicrocoaputador
IBM-PC coapatlvel e placa de
desenvolvimento COB Processador de Sinais
D i g i t a i s TMS320C25 funcionando ea
paralelo. A estimação espectral é feita
pela técnica de FFT-periodograaa
aodificado, a partir de blocos de 256
amostras do sinal Doppler, tomadas a uma
freqüência de amostragem prograaável pelo
usuário, o sisteaa completo deverá exibir
o sonograaa do sinal Doppler em tempo-
real, armazenar trechos do sonograaa em
disco para pós-processaaento e obter, a
partir do sonograaa, alguns paráaetros de
interesse clinico.

apresentando como vantagem o uso de um
microcomputador IBM-PC compatível, que
f a c i l i t a a reprodução do s i s t e a a . O
objetivo deste sisteaa de relativamente
baixo custo é analisar ea tempo-real
sinais obtidos de ua velociaetro Doppler.
Outros sistemas relacionados coa Doppler
já foraa desenvolvidos no PEB, ta i s como
nos trabalhos descritos em [2] e [ 3 ] ,
porém estes usam o aétodo de Detecção de
Cruzamentos por Zero (ZCD) como estiaador
da velocidade média do fluxo sangüíneo, e
este aétodo tea alguaas desvantagens [4]
ea relação ao método de est iaaçSo
espectral utilizado no presente trabalho.

o sinal Doppler a sua representação ao
soaograaa

IVTRODOÇAO

As doenças vasculares peri fér icas , em
especial as doenças que causaa a oclusáo
dos vasos , s i o bastante coauns e
apresentam graves conseqüências, podendo
levar ft aaputaçfto de um membro ou até
neamo ft morte, se n&o detectadas ea seu
estágio i n i c i a l . A técnica Doppler se
impôs como rotina clinica para avaliação
da condição vascular por ser um exame não
invasivo, constituindo-se excelente método
de triagem para exames mais sofisticados e
caros COBO a angiografia de contraste, por
exemplo. A dopplerometria presta-se para o
acompanhamento de casos e pode
complementar a angiografia, pois fornece
informações va l io sas sobre o estado
dinâmico do fluxo sangüíneo en ua segmento
do vaso a ser exaainado. 0 velociaetro
Doppler de onda continua é ua instruaento
de fáci l construção, de baixo custo, e
permite ua exane relativamente rápido.

0 sistema apresentado aqui compôe-se ae
una placa da processanento d ig i ta l de
sinais acoplada a ua microcomputador. Este
projeto teve por base o sistema
desen/olv ido por schlindwein [ 1 ] ,

Quando uma heaácia é iluminada por ultra-
soa ela espalha o feixe coa um desvio de
freqüência ea relação ft onda incidente
segundo a conhecida expressão:

fd - (2 f l v cos 0) / c

fd - freq. de deslocamento Doppler
fl - freq.incidente
c - velocidade do soa no sangue
0 • ângulo entre o feixe e o vetor de

velocidade
v - velocidade das heaácias

0 sinal obtido quando ua único corpúsculo
é irradiado é uaa onda senoidal com
freqüência fd (na faixa d* áudio). Porém,
nua vaso sangüíneo existea várias células
se movendo a diferentes velocidades nua
determinado instante. 0 sinal resultante
será a soaa dos s ina i s de cada célula
individual. Este s inal , chaaado "sinal
Doppler" (figura 1) , está na faixa de
áudio, e a informação da velocidade está
modulada na sua freqüência, sendo que há
ua espectro de velocidades para cada
instante.
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Figura 1: Trecho de sinal Doppler.

Apesar de muita informação poder ser
obtida simplesmente ouvindo o s inal
Doppler, este método, bem como aqueles que
fornecem a velocidade média do fluxo
sangüíneo, nada informam sobre a
existência ou nào de fluxo reverso, ou a
velocidade máxima, sendo também um
avaliador pobre na quantificação de fluxo
turbulento. Um método mais completo é
analisar o conteúdo de freqüências do
sinal (técnica de estimação espectral) e
mostrar a informação resultante na forma
de um sonograma, onde o eixo x representa
o tempo, o eixo y a freqüência, e a escala
de cinza a amplitude do sinal (figura 2).

Figura 2: Scnograma do sinal Doppler. Eixo
x representa o intervalo de tempo; eixo y
a freqüência (proporcional a velocidade do
fluxo sangüíneo) e a escala de cinza a
amplitude (número de hemácias).

A forma de onda da velocidade do fluxo
sangüíneo em indivíduos normais apresenta
características diferentes dependendo da
artéria. Por exemplo, a artéria femoral
apresenta um padrão tr i fàs i co t íp ico
(figura 2).

No passado a análise espectral em tempo-
real do sinal Doppler era realizada
analogicamente [5],[6] e tais sistemas
eram complexos, de di f íc i l calibraçáo e
caros. Com o surgimento dos Processadores
Digitais de Sinais (DSP), tal análise pode
ser real.zada digitalmente, e o analisador
espectral dispensa calibraçdes complexas,
é mais simples em termos de 'hardware' e
muito mais barato.

Dentre algumas técnicas de estimação
espectral conhecidas, u t i l i z o u - s e a
técnica de PFT periodograma modificado,
que apresenta como principal vantagem em
relação a outros métodos a sua facilidade
de implementação . Outras características
do método são:

- A resolução espectral da
transformada de Fourier é determinada
somente pela duração do bloco de amostras,
quanto maior a amostra, melhor a resolução
espectral.

- A Transformada de Fourier de um
sinal randômico é apenas uma estimativa do
espectro verdadeiro e em particular tem
uma variância muito grande. É possível
reduzir a variância fazendo a média de um
número de estimativas independentes, para
reduzir o efeito de 'leakage' causado pela
divisão do sinal no tempo, janelas com um
decaimento mais suave nas bordas foram
implementadas ca substituição às janelas
retangulares [7],[8].

- A máxima componente de freqüência
que pode ser detectada é metade da
freqüência de amostragem. Freqüências
acima deste valor devem ser removidas na
entrada por um f i l t r o analógico passa
baixas, pois de outra forma ocorrerá o
fenômeno de "aliasing", que é a
superposição das componentes de freqüência
no espectro, não permitindo a sua
identificação.

MATIUIAIf B MÉTODOS

Equipamento utiliiadot

o sistema consis te de uma placa com
processador d i g i t a l de s ina i s (DSP)
acoplada (direto no barramento) a um
microcomputador PC compatível. 0
processador de sinais digitais usado é o
TMS320C25 (Texas Instruments), que possui
as seguintes características: velocidade
(100 ns de ciclo de instrução); 544 words
de memória RAM de acesso rápido ("on-
chip"); capacidade de endereçamento de 64
Kwords de memória externa; conjunto de
instruções poderoso e versátil; unidade
lógica e aritmética e acumuladores de 32
b i t s ; software e hardware de apoio
'Assamblador e Linkeditor oferecido pela
íexas Instruments e placa p&*a IBM-PC e
compatíveis, com programa monitor
oferecido pela Loughborough Sound Images
Ltd). A placa contém, além do TMS320C25,
um conversor A/o de 16 bits com tempo de
conversão de 17 us, um relógio de tempo-
real programava1 que pode interromper o
DSP, 8 Xwords de memória externa de
programa e 8 Xwords de memória externa de
dados; um conversor D/A (não usado nesta
apl icação) . A placa de DSP pode
interromper o PC e ei te, por sua vez, pode
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enviar sinais de controle (reset,hold,
etc) e acessar a memória externa do DSP
para leitura ou escrita.

0 microcomputador usado no sistema é um
IBM PC-AT compatível, CPU 80386 Intel, com
clock de 16 MHz e placa de video VGA. Este
microcomputador serve de suporte para o
desenvolvimento do software, interação com
o DSP e salda gráfica para os sonogramas.
0 sistema operacional utilizado é o MS-DOS
versão 5.1.

Estrutura do softwares

A placa de DSP e o microcomputador PC têm
seus programas executando em paralelo, o
software que e executado na placa de DSP
foi desenvolvido em Assembly do TMS320C25
por Schlindwein [ 1 ] . O software a ser
executado no PC inicialmente foi planejado
para ser desenvolvido em Assembly 8086
devido a necessidade de realizar tarefas
em tempo-real. Porém, após alguns testes,
chegou-se à conclusão de que é possível
desenvolver o software predominantemente
em linguagem C (Microsoft C v. 6 .0 ) ,
fazendo apenas algumas subrotinas em
Assembly, permitindo assim melhor
portabilidade e fac i l idades de
implementação e manutenção. A divisão de
tarefas e a seqüência de processamento do
DSP e do PC é a seguinte:

Processador de Sinais:

- o temporizador programável aciona
uma rotina de serviço de interrupção (ISR)
que amostra o sinal Doppler na freqüência
desejada. As amostras são colocadas em um
buffer circular de 256 posições na memória
interna do DSP.

- As últimas 256 amostras disponíveis
no buffer de dados (preenchido pela ISR)
são copiadas em um buffer de cálculo,
também na memória interna do DSP. As
amostras são convenientemente ordenadas e
multiplicadas por uma janela Banning, para
redução dos efeitos de truncamento.

- A transformada de Fourier dos dados
é calculada, sendo gerados 128 pares de
valores (real,imaginário), correspondentes
ao espectro do sinal.

- 0 espectro de potência é calculado
e copiado para uma região de memória de
dados externa ao DSP, pata ser lido pelo
PC.

- Um sinal de interrupção * enviado

para o PC.

- O tempo de 6.25 ms é contado a
partir do inicio do cálculo da última FFT,
garantindo assim que o PC seja
interrompido a uma taxa constante. Só
então repete-se o processo.

Microcomputador PC:

- A rotina de serviço de interrupção
16 dois espectros calculados pelo DSp
(tempo de 12.5 ms) e guarda em dois
buffers separados.

- O programa principal obtém, a.
partir dos dois buffers lidos do DSP pela
rotina de serviço de interrupção, um
espectro médio. A partir deste espectro
médio obtém-se o espectro de amplitude
(calcula-se a raiz quadrada do espectro de
potência) , codif ica-se os valores de
amplitude em cores e os exibe na tela (VGA
alta resolução - 640 x 480, 16 cores) na
forma de sonograma. O microcomputador
utilizado (ver especificações anteriores)
deverá levar menos de 12.5 ms em média
para rea l i zar e s tas tarefas para
satisfazer aos requisitos de processamento
em tempo-real, já que o DSP apronta dois
buffers em 12.5 ms. Testes realizados
recentemente no software em
desenvolvimento resultaram em um tempo de
aproximadamente 5 ms.

- 0 teclado é consultado para
interação com o operador. Caso não haja
tecla pressionada, a primeira etapa do
programa principal torna a ser executada.
A leitura do teclado permite a mudança da
freqüência de amostragem (e a
correspondente mudança da faixa de
freqüências analisadas) e outras
alterações no fluxo de processamento.

Pós-processamento:

0 usuário pode interromper a aquisição do
sinal Doppler pelo sistema e dar inicio ao
pós-processamento dos espectros já
obtidos. O pós-processamento permitirá o
cálculo de parâmetros de interesse clinico
a partir do sonograma, tais coso Índice de
pulsatilidade, fator de amortecimento,
quociente de amortecimento proximal,
atraso «letromecânico e Índice de
alargamento espectral.

RESULTADO*

0 sistema descrito encontra-se em fase
final de desenvolvimento. Existem
subrotinas prontas, testadas
separadamente, referentes às tarefas
básicas necessárias para a exibição do
sonograma na tala em tempo-real pelo PC
(ler/escrever words no DSP, tratamento da
interrupção vinda do DSP, obtenção do
espectro de amplitude • codificação em
cores, exibição do sonograma, etc).
Espera-se que slides com sonogramas
obtidos deste sistema já possam ser
mostrados no Congresso. 0 pós-
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processamento (cálculo dos parâmetros) e a
interface con " usuário serio
implementadas e, em seguida serão feitos
testes com amostras de sinais Doppler de
diferentes tipos. Pretende-se fazer entàc
uma comparação com os resultados obtidos
pela técnica de ZCD.
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SISTEMA H O m n COMPUTADORIZADO

C. C. d* Carvalho • M. M. Wsmecfc
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RESUMO

Este batalho descreve o desenvolvimento de um Sistema Doppler
direcional de onda continua o qual * acessado por um
microcomputador. As formas de onda podem ser apresentadas em
um monitor de video e/ou impressas em uma simples impressora
matricial. Devido a flexibilidade de programaçto, o Sistema também
realiza a promedieçeo do sinal de fluxo obtendo-se um cicfo
representativo a partir do qual serio «fadados quatro Indices
Vasculares utilizados no auxffio de diagnósticos de doenças
vasculares. Também neste tinüaltiu. trinta indivíduos normais e
vinte com patologias vasculares foram examinados e seus
resultados s8o comparados. O principal objetivo dsste projeto fõi
oMer um sistema de baixo custo para ser usado em clinica vascular.

INTRODUÇÃO

No Brasil o diagnostico DoppMr é utilizado como ferramenta clinica
para que nio se tenha tfut se submeter o paciente aos altos riscos e
custos da arteríoQrafia. Entretanto» muitas clinicas vasculares nflo
exploram todas as vantagens que um sistema Doppter pode
oferecer tais como o catado dos Indices Vasculares, uma das
razões para çue isto aconteça, é que a maioria dos sistemas nSo
tem um osciloscâpio e um registrador de papel. Nestes casos o
técnico é um médico necessariamente com o ouvido bem treinado

para diagnosticar o paciente a partir da saída de áudio do
Fhjxometro Doppler. Nos casos em que há disponibilidade de um
registrador da papei para se calcular os Indfces deve-se escolher
um cfcto representativo da copia impressa, a então, com a ajuda da
una régua e de uma calculadora, obtém-se os Indices. Alguns
Indicas, por outro lado, necessitam simultaneamente do sinal de
eMrocankograma (ECG) como referenda, e como nem sempre o
ECGestá disponível, estas Indices nêo sfto usados. Objetivando
contornar estas dffifluIrtartiM este projeto foi desenvolvido com as
seguintes metas: a) desenvolver um sistema de baixo custo
combinado o grande podar de um microcomputador, o qual é muito
difundido no meio médk».; b) ser facR de usar, nSo necessitando de
um médico treinado para opert-lo e, c) executar o calculo
automático de quatro Indices Vasculares.

MATÉRIAS

A figura 1 apresenta o diagrama em blocos de todo o Sistema,
sendo composto por a) um ampHficador de ECG especialmente
projetado para ter baixo custo, o qual é necessário para fornecer
uma referencia no tempo para cálculo de alguns Indices; b) um
Fluxometro Doppler direcional de onda continua; c) uma Interface a
ser colocada em um stor dentro do microcomputador IBM-PC
compatível e. d) um software responsável pelo controle da Interface,
e pela análise • processamento dos sinais adquiridos.

Rg. 1. Dtegnjmi em Blocoa do Steferna.

OAmplWcadordeECO

Uma das principais características do Sistema deveria ser o baixo
preço de aquisição. Desta forma, o Amplifica** de ECO foi
projetado com base no amptificador operacional (amp-op) CA3140.
Optou-se pela arquitetura convencional para a Implementação do
"Ampliflcador de instrumentação". O Ampliflcador foi desenvolvido

visando exclusivamente a derivação D2, sendo que para cada uma
das entradas temos um emjmp como bulftr. Para garantir a
proteção ao ruído de MHz utWzou-se um amp-op como
"Raaffmentador da Modo Comum*, que basicamente reinjeta no
paciente, na forma invertida, o respectivo ruído ainda presente após
ot MUn. A sefda do ECO é diretamente ligada êo conector da
interface posicionado na parte de trás do computador.
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O FluxAmetro Doppler de Onda Continua

O Fluxometro utiliza a freqüência de 10MHz que fornece melhor
eficiência em análises de vasos periféricos Esta freqüência ê usada
tanto na transmissão quanto no processo de demodulaçio. O sinal
recebido do cristal receptor (transdutor). apor ser amplificado junto
com o sinal transmitido, passa pelo "Detetor de Quadrature de
Fase*. Está técnica de demodulaçio permite a determinação do
sentido do fluxo sangüíneo, e também, fornece uma saída de áudio
esteriofOnica que traduz uma sensação do sentido do fluxo. Nas
saídas da demodulacto temos os dois sinais de fluxo, um em cada
sentido. Estes sinais ainda precisam de um processamento
anotógico, que é feito com o Phase Locked Loop (PLL), o qual
assegura boa precisío na análise da velocidade média do fluxo
sangüíneo [10]. Finalmente, este é direcionado para a Interface via
um conector externo BNC posicionado atrás do computador.

A Interface

A Placa de Expansão ou Interface é um circuito impresso com
componentes eletrônicos que permitem a amostragem e/ou
digitalização dos sinais de entrada, e o acesso ao barramento
interno do microcomputador. A placa é conectada em Hot de
expansão do microcomputador de tal modo que os conectores BNC
fiquem acessíveis na pmte de trás do computador. Os dois sinais de
entrada passam por respectivos filtros passa-baixas. e sio
ajustados em amplitude para o conversor anotfgicoAJigital (Bun-
Brow's ADC84KG-10). passando antes pelo SamphMoU (S/H-SHC
5320). Através de comando por software um multiplexador artogfco
seleciona qual sinal será amostrado pelo conversor. Os 10 bits da
salda do conversor sto direcionados para dois Lafcha os quais sao
diretamente conectados ao barramento interno do microcomputador.
Este processo de transferencia de dados é comandado por
Interrupção de hardware. A Interface é acessada por software via
um especifico e selecionavel endereço de I/O. Com esta
arquitetura, a freqüência de amostragem de cada canal pode ser
ajustada para 120 Hz para qualquer situação, um ou dois canais.

O Software

O processamento dos sinais é dMoido em dois estágios. O primeiro
apresenta em tempo real os sinais de ECO e fluxo sangüíneo, e a
freqüência cardíaca (FC) no monitor de video do microcomputador.
Ainda no primeiro estágio, o sinal de ECG passa por um filtro digital
FIR sintonizado em 17 Hz antes de efetuar-se o cálculo da FC. O
secundo estágio calcula e apresenta otr-tine quatro Indices
Vasculares extraídos de um predeterminado intervalo de tempo. O
Software utiliza uma técnica especial de filtragem denominada
"Promediaçto" |7], que consiste em adicionar vários cldos de uma
mesma onda. com o objetivo de se obter um período representativo
para cálculo dos Indices. O Software também fornece relatórios em
uma impressora matricial, no qual é incluído nlo somente os dados
relevantes do paciente como também as formas de onda de fluxo e
ECO associados aos Indices Vasculares calculados.

ÍNDICES VASCULARES

Os Indices vasculares sao parâmetros matemáticos extraídos da
forma de onda do fluxo sangüíneo, sendo sensíveis a algumas
doenças vasculares. Trts dos quatro Indices tentam quantificar a
morfologie da onda: índice de Pubatilidade(PI); Quoeflcierrte de
Amortecimento Proximal (PDQ) e. Tempo de 8ub(da (RT); o quarto
índice, Atraso Eletro-Mecânico (EMO), com a ajuda do sinal de
ECO, tenta quantificar a velocidade de propagação do fluxo nos
vasos. Os Indices estflo definidos na figura 2. PI foi primeiramente
sugerido por Gosling, R. O., 1974 (3), porém um bom número de
autores tem subseqüentemente validado este índice na
quantificação de severas doenças oclusivas das artérias periféricas
(4,9). Outros Indices, posteriormente, tem sido sugeridos como uma
compiememaçío a PI [2.5,8].

Fig. 2. Indices Vasculares

MÉTODOS E RESULTADOS

O FluxAmetro Doppler já está bem estabelecido em clínica vascular
para o auxilio em diagnósticos de doenças vasculares. As técnicas
de diagnostico sfio baseadas em duas informações básicas
fomeedidas pelo Sistema Doppler uma é a salda áudio, que
associada a uma audição bem treinada pode extrair importantes
informações sobre o estado do vaso que está sendo monitorado; e a
outra, é a visualização da forma de onda do sinal de fluxo por meio
de um registro em papel ou monitor de vídeo. A forma de onda é
particularmente útil se a sua forma normal for previamente
conhecida. Desta forma, por comparacio nlo é difícil detetar uma
situação de anormalidade e/ou doença.

O Sistema descrito neste artigo apresenta três melhoramentos para
as técnicas descritas acima. A primeira é a salda de áudio
estereofônica. como mencionado anteriormente. Através de um
deslocamento de fase de 90° entre os dois canais é traduzida a
sensação de sentido do fluxo ao operado', que por sua vez, pode
com mais facilidade detetar possíveis «stenoses ou odusfies
vasculares, pois em algumas localizações mais estreitas o fluxo
reverso diminui [1]. Este método também é utilizado em ur.lãsdes
comerciais.

O segundo melhoramento é a subrottna de média, ou melhor, a
"Promediaçao". Esta, foi introduzida com o objetivo de tomar mais
eficiente a comparacio visual entre a forma da onda analisada e a
"normal" esperada, pois para isso é necessário termos um bom ddo
representativo do sinal de fluxo. Como sabemos, quando
monitoramos um vaso com um fluxCmetro Doppler uma minima
variação do transdutor pode levar a drásticas variações no sinal de
fluxo que está sendo aquisltado, porém no final do processo de
aquisição realiza-se a promedieçío, que posteriormente apresenta
uma única onda representativa de todo o intervalo de sinal (10
ciclos) analisado. Esta "onda promediada" tem suas variações e/ou
ruídos bem reduzidos.

O terceiro melhoramento do Sistema é o cálculo automático dos
Indices Vasculares extraídos a partir da "onda promediada". Para
que os Indices Vasculares tivessem verdadeira slgniflctncia era
necessária que o Software nlo somente apresentasse os valores
dos Indices calculado: como também os valores normais esperados
para uma especifica localização. Para que chegássemos a estes
valores de normalidade foi necessário que analisássemos treze
indivíduos voluntários e assintomáticos (As) com Idades variando
entre 28 e 48 anos, que forneceram dados para 26 membros
Inferiores. Desta forma, utilizando o Software do Sistema foi
possível obter os "padrões de normalidade" dos Indices PI, RT,
EMD e PDQ relativas as artérias femoral comum, tibiai posterior e
pediosa. A tabela 1 apresenta os resultados obtidos com estes treze
voluntários. Para cada Indica foi calculado a média (m), o desvio
padrlo (s) e o Intervalo de Confiança (IC), definido como:
m • d < IC < m • d, onde d • 1,98 x s; significando que existe a
propabilldade de 95% de todos os indivíduos normais estarem
dentro deste intervalo, "n" representa o número de artérias
analisadas.
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ESTATÍSTICA

m

s

IC

ESTATÍSTICA

m

s

IC

ESTATÍSTICA

m

s

IC

INDICES PARA ARTÉRIA FEMORAL COMUM

PI

0.0

2.2

4,7<m<13.3

EMD [ms]

279

28.4

223<m<334

PQD

1.30

0,07

1.16 « m < 1.44

INDICES PARA ARTÉRIA TIBIAL POSTERIOR

PI

94

2,1

5,3 < m< 13,3

EMD [ms]

335

37.2

226<m<408

POD

1.17

0.05

1.07 < m < 1,27

n=22)

RTIrnsl

128

12.9

103<m<153

n»26)

RTImsl

116

18.3

8 0 < m < 1 5 2

INDICES PARA ARTÉRIA PEDIOSA <n*i6)

PI

8.6

2.7

3.3 < m < 13.9

EMD [ms]

351

70

214<m<488

PQD

1.18

0.07

1.04 <tn< 1.32

RT[msl

118

19,1

81< m < 155

Tateia 1. Indicas Vasculares obtidos a partir de indivíduos assintomttfcos.

Para que pudéssemos testar o Sistema, foram escolhidos 20
pacientes do Departamento de Angiologia do Hospital Universitário
da UFRJ. Dentro deste grupo de pacientes, a severidade da doença
vascular foi graduada em dois níveis: estenose com menor
obstrução (St), e completa odusao (Oc). Estes pacientes forem
examinados e para cada paciente os quatro Indices foram
calculados e comparados com os resultados arterfograficos. A figura
3 apresenta de forma gráfica a comparativa, os resultados para
cada índice para as artérias femoral comum e tibial posterior, tanto
para os casos patológicos como assintomáticos.

As análises foram conduzidas por médico treinado que usou duas
saldas: o sinal de áudio e o sinal de fluxo no monitor de vídeo do
computador. Quando sinal recebido era aceitável a rotina de
Promediaçlo era ativada e o Sistema automaticamente calculava e
apresentava os Indices vasculares e a "Onda Promediada*. A figura
4 mostra um detalhe de uma das telas do Software apresentada ao
final de uma análise.

DISCUSSÃO

O Sistema descrito, neste artigo está no momento sendo
industrializado por una Industria tocai de equipamentos médicos,
que também financiou parta do projeto.

Verifica-se que os preços de um microcomputador tipo IBM-PC a de
impressoras matriciais tem caldo drasticamente nos últimos anos,
tomando o Sistema mais atrativo como substituto dos equipamentos
^ue utilizam registradoras térmicos ou da tinta, a monitores
anológicos. Um estudo preliminar tem demonstrado que o Sistema
completo, incluindo o Doppler, o microcomputador e a Impressora
matricial, poderá ser vendido por aproximadamente Us$5.000,00.

Esta preço este abaixo do preços finais da maioria dos

nosso pais. Devemos lembrar que o Sistema apresenta uma
vantagem adicional, ou seja, com o processo da promedieçfto a o
automático calculo automático dos indices Vasculares, de forma
qua apenas um técnico treinado é necessário para operar o
Sistema, cabendo ao médico apenas o estudo dos resultados a o
processo diagnostico.

índices Vasculares

Como pode wet observado na figura 3 os dados do Indica de
PufsetiKdade demonstraram uma separaçlo entre o grupo
assffltomático a o sintomático. Este resultado confinua prévios
trabalhos sobre este assunto [2,5,6]. o Tampo de Subida (RT) nao
demonstra muita -.eparacSo entre a situação de normalidade a
anormalidade, exceto para os casos de severas patologias, tais
como uma completa octusao. Estes resultados asilo em acordo
com os resultados de [21 a [4]. No caso do Indica da Atraso Eletro-
Mecank» (EMD), observa-se que há uma tendência ds diminuicAo
para os casos de rigidez das paredes, devido a esunoses por
exemplo [1], Por outro lado, os casos de total odusao com
circulações colaterais forçará um aumento da trajetória a
consequentemente o EMD sent maior, p EMD é naturalmente maior
para medições em locais mais afastados do coração. Este fato está
bem óbvio na figura 3. com estes dois efeitos opostos, nao se poda
chagar a conclusões sobre o grau da severidade da doença,
somente a partir da anáHsa deste índice. Os dados do Quoeficiente
da Amortecimento Proximal (PDQ) também nao demonstraram
diferenças entre situações de normalidade e doença. Entretanto, no
caso da artéria femoral comum, os valores maiores que 1,4, como
sugerido por [9], existe uma maior possibilidade da possuirtm
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Fig 3. Representação gráfica dcs Indices Vasculares calculados pelo Sistema.
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algum tipo de doença arterial no segmento aorto-ilfaco. Da mesma
forma que os anteriores, estes dados também podem ser
observados na figura 3.
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PODEM OS ÍNDICES VASCULARES DOPPLEROMÉTRICOS
INDICAR PATOLOGIA ?

M M R. Correta e M. M Wemeck

Programa de Engenharia Biomédica - COPPE/UFR)

RESUMO

Este trabalho inicia-se com o estudo dos índices vasculares
extraídos do sinal de fluxo de um Doppter diretíonal de onda
contínua: índice de pulsatilidade, atraso detromecinico, tempo
de subida e o quociente de amortecimento proximal. A seguir,
realiza-se a aquisição dos sinais Dopplerométricos pare
indivíduos normais e pacientes patológicos, os sinais sio
digitalizados através de uma placa compatível com um
microcomputador e os cálculos dos índices sio obtidos por
meio de um programa. E, por fim, realiza-se um estudo
estatístico onde deverão ser estabelecidos: a viabilidade desses
indices como ferramentas na clinica médica, quais dos
parâmetros em estudo apresentam estruturas mais atrativas pare
se caracterizarem como indicadores de patologia e as faixas
aceitáveis de oscilação desses parâmetros.

INTRODUÇÃO

A avaliação da circulação periférica envolve desde técnicas
simples como observação da coloração das extremidades,
termometria e medição de pressões segmentares, até
procedimentos para os quais sio necessários equipamentos
específicos tais como a Fotopletismograüa, Dopplerometria e a
Angiografia [2]

A fluxometría Doppler é usada como rotina clínica em
Angiologia sendo completamente nâo-invasiva e relativamente
barata, e é extensivamente usada aumentando as possibilidades
de realizar exames periódicos e um melhor acompanhamento da
doença [2] [5]

As variações das formas de ondas podem ser utilizadas para
caracterizar diferentes vasos e correlacionar as suas mudanças
com as diversas arteriopatias Observa-se que estes sinais nío só
variam a sua amplitude, como também a morfologia, quando
observados em diferentes artérias [2]. As alterações da
morfologia e a medida de pressão, permitem uma boa avaliaçio,
quando a alteração arterial é significam* ( > 70% de obstrucio
do lúmen) No entanto, no diagnóstico precoce é difícil
determinar alterações morfológicas importantes. Nestes casos, a
maneira de quantificar características da forma de onda é feita
através do cálculo de alguns índices paramétrico» obtidos a

partir de Doppierogramas. E sendo, adequadamente estudados,
podem permitir a determinaçio do grau de obstrucio arterial.,
auxilindo assim na caracterizaçio de patologias da árcutecio
periférica [2] [5] Dentre os índices Dopplerométricos
destacam-se:

índice de P«lsatlidade ( I P )

O índice de pulsatilidade descrito por Gosling em 1972 [61 é de
cálculo difícil, já que requer o valor da área sob a curva de
velocidade [2J; por isso logo foi substituído por um similar mais
simples calculado através da relação entre a amplitude pico a
pico da onda e o valor médio. Mudanças no valor do IP têm
rdaçio com alterações da resistência vascular distai, que podem
ser ocasionadas por variações da resistência periférica pelos
mecanismos de auto-regulaçao, ou bem por alguma obstrucio
distai. Tem-se estabelecido um bom grau de correUçio entre as
mudanças do IP em diferentes segmentos da árvore arterial, e
alterações vasculares nestes trechos. Entretanto, deve ser levado
em consideração que os valores obtidos para estes índices
podem ser afetados por fatores como as variações de freqüência
cardíaca e os valores depressão arterial [5].

Atraso Etetromecinico (AEM )

É definido como o intervalo de tempo transcorrido desde o
complexo QRS do eletrocardiograma (ECG) e o máximo valor
de sinal de fluxo [7] [»), O estudo deste parâmetro é útil para a
avaliaçio do fluxo arterial, com o fim de detectar aheracio
hemodinamicamente significativa. O aumento do AEM pode
indicar a presença de obstrucio ou reducio do lúmen do vaso.
Por outro lado, uma redução no AEM pode ser causada por
um aumento na rigidez dos vasos examinados [2] [3] [7].

Quociente de Amortecimento Proximal (QAP)

O quociente de amortecimento proximal (QAP), relaciona o
atraso detromecinico (AEM) com o tempo de meia subida
(TMS) O QAP é utilizado no diagnóstico de lesões obstnitívu
do segmento aorto-ilíaco [ 1 ] [2].

Tempo de Subida ( T S )

É o intervalo de tempo medido entre o inicio da fase de fluxo
sistólico e o seu pico. Este índice esta relacionado i
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compUcência proximal bem como ás resistências proximal e
distai Tal medida pode auxiliar na identificação de lesões aorto-
-iliacas, havendo trabalho [4] que utiliza a razão entre os valores
dos TS obtidos em curvas de duas artérias do membro inferior
para a localização da lesão [2] [3] [8]

MATERIAIS E MÉTODOS

A coleta dos dados do ultra-som Doppler foi feita no
Departamento de Angiologia do Hospital Universitário da
UFRJ Foram analisados, com auxílio médico, indivíduos
classificados como normais e utilizaram-se também os dados de
fitas gravadas na pesquisa de Soares [9] no Programa de
Engenharia Biomédica (PEB), feitas em indivíduos normais
(sem confirmação arteriogràfica) e pacientes patológicos
diagnosticados através de exames Dopplcroinétricos e
Arteriográncos Para registrar os sinais de fluxo sangüíneo e
eletrocardiograma (ECC) foram utilizados, um fluxòmetro
ultra-som Doppler de onda continua (acoplado a um
amphficador, devido ao sinal de saída ser pequeno lmV) e um
eletrocardiógrafo, como mostrados na Figura 1. As medidas
foram feitas nos membros inferiores direito e esquerdo, e as
artérias captadas foram a femoral comum e a tibial posterior. O
transdutor era posicionado sobre cada artéria e quando se
obtinha o melhor sinal Doppler, este era armazenado
simultaneamente com o sinal de ECG em uma mesma fita,
através de um gravador de dois canais conectado às saídas do
modulador, a monitoração também foi realizada através de um
osciloscópio, a fim de se obter uma análise visual da forma de
onda, procurando-se assim o melhor sinal a ser registrado.

Figura I Diagrama em Blocos da Montagem dos
Equipamentos para Gravação de Sinais.

Deste modo, utilizaram-se dados de quinze indivíduos normais e
de doze pacientes patológicos; os sinais foram digitalizados
através de um hardware compatível com um microcomputador
padrão IBM AT-286 realizado em pesquisa de Cosenza [3] no
PEB. 0 software realizado, também por Cosenza [3], forneceu
o cálculo dos índices Doppleromélrícos [II], Concluídos estes
resultados, plotou-x gráficos para todos os índices analisados.
Desta forma, pode-se observar que somente o índice de
pulsatilidade, como mostrado na Figura 2, obteve uma faixa de

normalidade bem definida, apresentando-se como um bom
indicador de patologia. Cada ponto, representado sob a fôrma
de símbolos, corresponde a um indivíduo normal (N) ou
paciente patológico (P). O eixo X corresponde ás artérias
femoral (FEM) e tibial (TIB) captadas dos membros direito
(DIR) e esquerdo (ESQ) e o eixo Y aos respectivos valores
encontrados.

NFEM NFEM NTIB NTIB PFEM PFEM PTIB PTIB
DIR ESQ DIR ESQ DIR ESQ DW ESQ

Figura 2. Gráfico do índice de Pulsatilidade para Indivíduos
Normais e Pacientes Patológicos

A seguir, realizou-se um estudo utilizando o programa grafico
estatístico "Statgraphks" versão 2.1 [10]. Foi feito o Teste de
"Kolmogorov-SrmrnofT para verificar a aderência destas curvas
à distribuição Normal. Como as amostras são pequenas, N S 30,
na realidade a Distribuição usada foi j_de Student, que é bem
próxima á Distribuição Normal reduzida. A seguir, analisou-se o
Teste de Hipótese usando a Diferença de Duas Médias para
Amostras Pequenas N £ 30, verificando-se que os desvios
padrões tiveram valores próximos, o que caracteriza uma
População Normal e Independente. Se as médias pan cada
índice de cada artéria dos indivíduos normais forem diferentes as
dos pacientes patológicos, evidencia-se um indicador de
patologia naquele índice.

Teoricamente, as artérias direita e esquerda do corpo humano
para indivíduos normais assumem um comportamento simétrico.
Isto traduz-se matematicamente por uma interdependência entre
índices da artéria esquerda e direita que será verificada através
da analise da Correlação. Esta análise se traduz por um
coeficiente de correlação i que quanto maior o seu valor
absoluto mais forte a relação linear entre as variáveis (o máximo
valor absoluto de r. é 1). É interessante ressaltar que a
interpretação deste coeficiente como uma medida do grau de
associação linear entre duas variáveis é uma interpretação
puramente matemática e que nio implica neceisariainente em
uma relação de causa e efeito entre estas variáveis

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Analisando-se os resultados obtidos no teste de "Kolmogorov-
SmimorT verificou-se que a grande maioria dos índices foram
considerados estatisticamente aderentes à curva Normal.
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Com a analise dos resultados no Teste da Diferença de
Duas Médias, obteve-se a Tabela 1

Tabela 1 Teste da Diferença de Duas Médias

HIPÓTESES REJEITADAS

tPDIR
IPESQ

AEMDIR
AEMEO
QAPOIR
QAFESQ

TSWR
TSESQ^

NFEM-PFEM
X
-

-
-

-

NTTB-PTIB
X
X

-
X
X
.

X

Os índices que obtiveram hipóteses rejeitadas puderam ser
considerados com médias diferentes. Entre eles, o melhor a ser
utilizado como indicador é o IP, devido i s suas médias terem
sido diferentes em três casos. O índice QAP obteve dois casos e
o TS somente um, tornando-se prováveis indicadores. Quanto
ao AEM, nio se caracterizou como um bom indicador, pois
nenhuma de suas médias foi diferente.

Através do estudo da Correlação realizado entre os índices das
artérias direita e esquerda, deveríamos encontrar correlação
para indivíduo» normais, e o mesmo nio deveria ocorrer para
pacientes patológicos, a menos que os mesmos possuíssem
obstrução em ambos os lados. Nos indivíduos normais,
observou-se isso com exceçJo do IP direito e esquerdo na
artéria tibial. Este fato nio era esperado porque o IP no Teste
de Hipótese foi considerado como o melhor indicador. Isto
pode ter ocorrido devido aos indivíduos "normais" nio terem
sido confirmados através de exames arteriográfícos ou ao fato
de a tibial ter um sinal pequeno (comparativamente ao da
femoral), nio permitindo uma correlaçio entre artéria tibial
direita e esquerda, ou ainda, ao fato da Hipótese de Correlaçio
entre artérias direita e esquerda em indivíduos "normais* estar
incorreta. No resultado da tibial dos pacientes patológicos,
verificou-se pacientes com obstniçio em ambos os lados (de
acordo com os prontuários [9]) e logo, estatisticamente, os
indices apresentaram correlaçio.

CONCLUSÕES

Para concluir-se o estudo da viabilidade do uso clinico dos
índices Dopplerométricos será realizado um aumento da
amostra para indivíduos normais e pacientes patológicos, de
forma a obter maior confiabilidade sobre os resultados
estatísticos apresentados. Com o ordenamento dos desvios
apresentados pelos parâmetros será possível determinar a
concentração de valores e estimar faixas de maior ocorrência O
aumento da amostre dos pacientes patológico*, possibilitará
também, a realizaçio de um estudo específico por área
obstruída e uma melhor quantificaçio dos índice* empregado*
no diagnóstico das patologias específicas.
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A grande versatilidade de processamento da
resposta Doppler de sinais ultra-sônicos,
tea levado ao desenvolvimento de vários sis-
temas de auxilio ao diagnostico de doenças
vasculares. Os métodos de processamento
pode» ser classificados em duas técnicas:
conversão freqüência tensão e análise
espectral, o presente trabalho descreve um
analisador de espectro para sinais Doppler,
desenvolvido para operar em tempo real,
baseado nas técnicas de "Time-compression"
e Filtro de Varredura, o sistema desenvol-
vido permite a análise de sinais Doppler de
150 a 3000 Hz.

IVTKODOÇAO

K análise dos sinais provenientes de
equipamentos baseados no principio
ultra-sonico tem sido amplamente utilizada
na investigação vascular, dada sua
versatilidade de processamento. É de grande
valia que esta análise seja efetuada ea tem-
po real, tendo em vista que uma visualização
imediata do resultado do processamento dos
sinais sob investigação, permite ao operador
uma ação imediata para melhoria da qualidade
do sinal (Cobbold, 1984) bem como a
repetição da análise dos sinais provenientes
de regimes de maior interesse, durante un
mesnc exame.

Dentre as técnicas de processamento da
resposta Doppler de sinais ultra-sonicos,
podemos citar conversão frequência-tensâo
(CFT) e análise espectral (AE). Sistemas que
realizam o processamento através de CFT,
apresentam uma tensão proporcional a
somatória das componentes de freqüência do
sinal Doppler (Cuestrin, 1986). Uma
desvantagem desta técnica esta nos erros
encontrados no resultado do processamento

(Lunt, 1975).

A técnica de análise espectral consiste em
determinar a presença e/ou a amplitude de
cada componente de freqüência do sinal Dop-
pler analisado, obtendo como resultado,
entre outras maneiras, um gráfico tridimen-

sional, apresentando as componente de fre-
qüência no eixo das ordenadas, o tempo no
eixo das abcissas e a amplitude d* cada com-
ponente representada através da utilização
de escalas de cinza.

Existes três tipos básicos d* amlisadores
de espectro (Atkinson, 1982; Schlindvein e
Evans, 1989):
a - Analisadores multicanal ou processamento
paralelo;
to - Processamento digital de sinais ( p. ex.
FFT e modelagem auto regressiva);
c - Filtros de varredura ou "Swept-filters".

O equipamento desenvolvido é do tipo filtro
de varrredura, e utiliza-se da técnica
descrita por Hermini e Calil (1990),
produzindo um deslocamento do espectro Dop-
pler sobre um filtro passa-faixa.

Para verificação do desempenho do equipamen-
to desenvolvido, fora* realizados testes d*
bancada aplicando-se um sinal senoidal a
entrada do analisador e em seguida, foram
feitos testes em pacientes, como sera
descrito no Item RESULTADOS, deste trabalho.

Este trabalho descreve o diagrama ea bloco*
e os testes de um analisador de espectro
para sinais Doppler em tempc real, de sinais
compreendidos na faixa de freqüência entre
150 Hz e 3 kHz. Com os dados resultantes do
processamento e gerado um gráfico tridimen-
sional, contendo informações da intensidade
das componentes de freqüência do sinal
analisado em função do tempo, visando aumen-
tar a confiabilidade do diagnostico d*
patologias vasculares que provocam
alterações no comportamento do fluxo
sanguineo.

MBTODOtOaiA

No desenvolvimento deste analisador foram
tomadas três premissas de projeto:
a - Operação em tempo real
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b - Conexão a qualquer equipamento Doppler
de onda continua
c - Utilização de componentes de baixo custo
e fácil aquisição no mercado nacional.
A figura 1 apresenta o diagrama em blocos do
analisador de espectro :

Figura 1 - Diagrama em blocos do analisador
de espectro.

0 circuito de condicionamento de sinais ten
por função adequar o sinal de entrada aos
niveis de tensão e freqüência aceitos pelo
módulo de conversão analógico-digital
(CA.D.).

o modulo CAD digitaliza o sinal de entrada
a uma freqüência de 10 kHz para ser proces-
sado pelo módulo de processamento digital
(M.P.D.).

0 M.P.D. produz o deslocamento digital do
espectro de freqüência dos dados
digitalizados pelo CAD, utilizando-se da
técnica de "time-compression" modificada por
Hermini e Calil (1990).

0 módulo de processamento analógico consiste
de um filtro passa-faixa centrado em 70 kHz,
freqüência para a qual serão deslocadas
todas a componentes do espectro Doppler. Em
seguida e armazenada a amplitude de cada
componente de freqüência através de um
detector de pico.o valor desta amplitude e
digitalizado por um conversor
analógico-digital tipo paralelo e colocado
a disposição na saida do equipamento.

Através de uma interface paralela, o valor
digitalizado da amplitude das componentes de
freqüência e transferido para um microcom-
putador tipo IBM PC-XT e este gera um
gráfico tridimensional, onde os componentes
de freqüência estão representadas no eixo V,
o tempo no eixo X e a amplitude de cada com-
ponente e mostrada em uma escala de cinza.
0 resultado da análise e mostrado em video
do microcomputador com possibilidade de
impressão dos gráficos desejados por meio de
comandos do teclado.

RESULTADOS

Os testes para verificação da capacidade do
analisador em identificar a freqüência do
sinal de entrada foram realizados aplicando
a entrada do equipamento, uma senóide de 1
Vp, obtida de um gerador de funções HP
3?10B, em 5 faixas de freqüência entre 150
e 3000 Hz, monitorando sua saida com um os-
ciloscópio digital TEK 2465DBM e em seguida
enviando a tela produzida a impressora. Os
gráficos produzidos são apresentados na
figura 2.

HBJS

TÍ17TB

?.ri Ma

Fig. 2 - Resultados dos testes de bancada
com o analisador de espectro

Para realização dos testes clinicos, foi
utilizado um equipamento Doppler de onda
continua de 4 MHz e selecionados pacientes
assintomaticos. Os resultados obtidos a par-
tir da resposta de artérias carótida (a) e
braquial (b), são apresentados na figura 3.

Fig. 3 - Resultado dos testes clinicos
realizados em pacientes.

/ Fórum Nacional de Ciência e Tecnologia em Saúde '92 - 99



CONCLUSÕES

Os resultados obtidos nos testes de bancada
comprovam a capacidade do analisador em
identificar sinais de diferentes freqüências
aplicados a sua entrada. Os resultados ob-
tidos nos testes con pacientes, foram
visualmente comparados aos obtidos por Gos-
ling (1976), e mostraram-se bastante semel-
hantes a estes.
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RESUMO

Este trabalho mostra um circuito simples
para expandir um conversor analógico-
digital (A/D) de 16 canais para até 256
canais simultâneos. Essencialmente, este
circuito consiste de um "sample & hold",
multiplexador e circuito de controle. É
necessário que o conversor A/D aceite
"trigger" externo , e o microcomputador
tenha controle sobre una salda digital
(I/O) de pelo menos 1 bit. Este
dispositivo foi projetado para agilizar o
processo de conversão analógica-digital,
evitando o controle por software.

METODOLOGIA

A idéia consiste em expandir cada canal
do conversor A/D para 16 canais
multiplexados, conforme mostrado na
figura l, onde cada entrada AD^ (Í-0..15)
recebe 16 sinais devidamente amostrados
pelo "Sample t Hold" (SH) e
multiplexados. 0 SH "congela" os valores
dos N sinais no mesmo instante de tempo e
os multiplexadores varrem os 16 sinais
correspondentes. A conversão é realizada
ininterruptamente, em um intervalo de
tempo pré-determinado, sincronizada pelo
pulso de "trigger" (sincronismo) externo.
0 controlador fornece os pulsos para SH,
multiplexadores e conversor.

hold"

INTRODUÇÃO

Existem no mercado nacional e
internacional, diversas interfaces para a
conversão analógica-digital (A/D) para
várias plataformas de computação. No
entanto, a grande maioria restringe-se a
16 canais ou menos.

Em um projeto desta Instituição,
envolvendo o mapeamento eletro-
cardiográfico (ECG) do miocárdio, houve a
necessidade de se mapear até 256 posições
simultâneas do coração, a aproximadamente
1000 Hz por canal. Portanto, o tempo
disponível para realizar uma conversão
A/D (ler, armazenar e chavear) está em
torno de 4 microsegundcs, tempo bastante
exiguo para a grande i i ioria dos atuais
microcomputadores.

Desse modo, uma possível solução é
realizar toda a multiplexaçâo e
amostragem por hardware (até 256 canais),
e a aquisição e o armazenamento por
software ( com auxilio de DMA - Direct
Memory Access).

0 objetivo deste trabalho é a construção
de um dispositivo que expanda os 16
canais do conversor A/D para até N canais
(N menor ou igual a 256).

A função do "sample t hold" é assegurar
que o instante de amostragem seja o mesmo
para todos os sinais. Alternativamente a
utilização de circuitos integrados com
função de SH, utilizou-se chaves CMOS
analógicas (CD4016, 4 chaves) associadas
a capacicores (figura 1). No presente
caso, o sistema de aquisição para 256
sinais foi subdividido em 16 módulos,
suportando cada qual 16 sinais. Dessa
forma, cada módulo contém 4 CD4016,
associados a 16 capacitores. o controle
da ativação das chaves e da duração (TSH)
das chaves é o mesmo para todos os SHs.

pre-amp

Figura 1. Diagrama do "Sample t Hold"
para 1 canal
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Considerando a capacidade do pré-
amplificador de fornecer/absorver
corrente da ordem de miliamperes (p.ex.
7mA), colocando-se uma resistência em
série de Ik Ohms, e dese}ando-se TgH=15
microsegundos, tem-se que o capacitor
deve ser menor do que 1.5 nF. utilizou-se
C=560 pF, conforme ilustrado na figura 1.

Multiplexadorea

Em cada módulo de 16 canais foi colocado
um multiplexador (CD4067) para sinais
analógicos, de modo que cada um dos
sinais, já estabilizados pelo SH, seja
amostrado no seu devido tempo.

controlador • oscilador

A função do controlador é assegurar a
amostragem adequada dos N sinais. Isto
implica na geração do sinal de amostragem
para SH, os sinais de controle para os
multiplexadores e o sinal de "trigger"
para o conversor A/D. Com o objetivo de
sincronizar a aquisição com a
multiplexação, i.e, o primeiro sinal lido
corresponda ao primeiro sinal do primeiro
módulo, torna-se necessário um sinal de
"reset" vindo do computador.

A figura 3 mostra o diagrama do
controlador com o oscilador. A freqüência
de amostragem desejada é de lkHz por
sinal, ou seja, o intervalo entre 2
amostras consecutivas do mesmo sinal é de
1 ms. Neste intervalo de tempo devem
ocorrer as seguintes fases: ativação do
SH pelo intervalo de tempo TcH , e
multiplexação/aquisiçáo dos 16 sinais de
cada modulo.

0 contador (pulsos a,b,c,d) é
sincronizado com a subida do pulso do
oscilador (figura 4). 0 controlador
fornece o pulso para conversão
("trigger") no A/D no instante em que o
endereçamento dos multiplexadores estiver
estabilizado, o conversor A/D lê os 16
canais (AD 0..15) para cada pulso de
"trigger", sincronizado, através do mono-
estável, com a descida do pulso do
oscilador. 0 pulso "SH" é fornecido por
outro r.iono-estável, sincronizado com a
descida do bit "d" do contador. Desse
modo, após 16 pulsos do "trigger"(N
sinais), haverá ura novo pulso "SH".

Convênio h/D

Alguns conversores A/D comerciais (Data
Translation, 1590) aceitam o "trigger"
externo, possuem alguns canais digitais
(geralmente 16) e são capazes de realizar
conversão analógica/digital utilizando-se
os canais de DMAs do microcomputador.

Nestas condições, torna-se possível obter
taxas elevadas de amostragem, como as
250000 amostras/segundo conseguidas neste
trabalho.

O conversor utilizado foi um DT2821 [1],
que possui 16 canais analógicos de 12
bits cada, os quais são internamente
multiplexados. A máxima taxa de
amostragem é de 250 kHz para 1 canal.
Este conversor possui também 16 bits para
comunicação digital e aceita "trigger"
externo. Esta interface foi instalada em
um microcomputador compatível com IBM PC
386/33, com disco virtual ("RAH disk") de
5 MBytes, de modo a suportar elevadas
taxas de amostragem em "disco", o
programa de aquisição inicializa o
sisteaa, fixando a taxa de amostragem, o
tempo de leitura, o arquivo para os
resultados, o número de módulos de 16
canais a serem lidos, e liberando o sinal
de "reset" (figura 2). A taxa de
amostragem é ditada pelo oscilador. A
subrotina de aquisição aguarda os pulsos
de "trigger", então "lê" o canal
determinado pelo contador (d,c,b,a) em
todos os módulos definidos, e armazena em
"disco". 0 processo se repete para todos
os 16 canais de cada módulo, quando então
ocorre um novo pulso de SH (figura 4), ou
seja, uma nova amostra de todos os N
sinais estará disponível.

RESULTADOS

A figura 4 mostra o diagrama de tempo do
circuito proposto. Os resultados "in
vitro" e "in vivo" mostraram o
funcionamento adequado do circuito. 0
sistema completo envolve filtros
analógicos passa-alta em 50 Hz e passa-
baixa em 500 Hz. A inclusão do circuito
proposto para extensão não alterou
significativamente a resposta em
freqüência do sistema.

DISCUSSÃO E COHCLU8AO

0 circuito apresentado pode ser
facilmente modificado para suportar maior
número de canais. Em termos de qualidade,
0 grande linitante é o módulo do "sample
1 hold", pois devido aos capacitores •
dependendo do tempo decorrido até a
amostragem pelo A/D, poda haver uma
pequena fuga da carga dos capacitores.
Havendo necessidade de precisão, deve-se
utilizar circuitos integrados qua
realizem SH «fetivo ao invés da abordagem
adotada neste trabalho.

Pelo diagrama de tempo, nota-se que a
primeira amostra de cada sinal é
indefinida, una vez que o circuito de
controle emits o primeiro sinal de SH
após 16 contagens do oscilador.
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POTENCIAIS CARDÍACOS NUI.TI PI.KXADOS EM 256 CANAIS: CONDICIONADOR DE SINAIS
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RESUMO

Neste trabalho é apresentado um
condicionador de sinais bioelétricos
muitiplexados para o registro simultâneo
de 256 potenciais cardíacos. Estes
potenciais são captados através de
eletrodos fixados em um balão
endocárdiro inflável ou diretamente no
saco epicárdico.

INTRODUÇÃO

0 mapeamento dos potenciais cardíacos é um
procedimento cirúrgico utilizado no
diagnóstico e tratamento das arritmias
cardíacas de difícil abordagem
farmacológica.

O procedimento mais comum consiste no
mapeamento elétrico da atividade
cardíaca, envolvendo registros múltiplos
de potenciais obtidos através de um
eletrodo fixado em um anel. Para
localização dos focos arritmogênicos [3j,
o cirurgião percorre a superfície cardíaca
com o anel colocado na ponta de seu dedo.
Nesta técnica a localização do foco é
feita manualmente, e o mapeamento
endocárdico se faz através de
ventriculotomia esquerda.

Atualmente, novas técnicas têm sido
aplicadas com mapeamento elétrico,
utilizando balões com inserção via anel
da válvula mitral [8j, contendo diversos
eletrodos. Esta abordagem permite uma
maior precisão e rapidez na localização
do foco. e evita a ventriculotomia,
mantendo o ventrículo intacto.

0 objetivo deste trabalho é apresentar um
condicionador de sinais utilizado em um
sistema capaz de mapear potenciais
cardíacos 17] (atriais, endocárdícos [2]
e epicárdicos [12,5]), com 256 eletrodos.

METODOLOGIA

0 condicionador de sinais é
constituído por dois módulos. No primeiro

módulo estão as fontes de alimentação
flutuantes e não flutuantes. No outro,
estão 16 placas com circuitos analógicos,
que constituem um conjunto de 256 canais
de entrada, e una placa con o circuito de
controle digital.

A Figura 1 mostra un diagrama de blocos
parcial do sistena, con 16 anplificadores
bioelétricos, um circuito de controle
digital e duas interfaces para aquisiçio
de sinais analógicos e digitais conectadas
a um microcomputador PC 386.

Figura 1 - Diagrama de blocos.

0 circuito amplificador [6,11] para un
canal é constituído por: a) circuito de
proteção contra descarga de desfíbrilador,
b) "buffer" para adaptação de lmpedância
de entrada, c) pré-amplificador com baixo
ganho para evitar saturação na saída e
permitir uma largura de faixa adequada
[9], d) filtro passa-banda com freqüências
de corte entre 50 Hz a 500 Hz para
minimizar efeito de "aliasing", e)
amplificador com ganho programarei, f)
circuito de amostragem e retenção, g)
circuito multiplexador de 16 canais, e h)
amplificador isolador analógico.
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O circuito d* controle digital é
constituído por ua oscilador, ua contador
• três foto-acopladores. Este circuito
gera os sinais de controle para o
aultiplexador analógico . para o circuito
d*~amostragem e retenção e para o controle
de ganho do aaplificador prograaável.

A aquisição de dados do condicionador para
o aicrocoaputador é feita por duas
interfaces, U M de conversão analógico-
digital, e outra de entradas e saídas
digitais. Estas interfaces estlo isoladas
galvanicaaente, e para amostragem do sinal
foi utilizado a freqüência de 1 KHz.

O condicionador de sinais foi submetido
aos seguintes ensaios: a) corrente
elétrica de risco para o paciente medida
segundo •» recomendações da AAMI {Safe
Current* Limits for Eletromedicml
Apparatus [I]), b) aedida da corrente de
polarização de de entrada para cada
aaplificador. c) aedida de "crosstalk"
entre os canais.

HSULTADOS

Os seguintes valores foraa obtidos nos
ensaios elétricos: a) corrente de risco
para o paciente - dentro dos valores
recoaendados pela noraa; b) corrente de
polar ização DC - aenor que 10nA; e c)
"crosstalk" entre canais - aaior que 80
dB.

UB experiaento "in vivo" foi realizado
coa objetivo de avaliar o desempenho do
sisteaa. Reste experiaento foi utilizado
ua saco epicárdico coa 128 eletrodos que
envoiviaa o coraçio de ua cio (30 Kg). A
Figura 2 «ostra ua registro de 8
potenciais obtidos no experiaento.

t t t

1—1

Figura 2 - Registros de potenciais
epicárdicos.

DISCUSSÃO

A utilização de ua ua conversor DC-DC tie
alta isolaçlo e de aédia potência para a
aliaentaçlo da fonte de tensão flutuante
iaplica nua alto custo. Coao alternitira
foraa utilizadas baterias recarregavais
[5]. que aléa de aenor custo , diainui a
interferência do sinal de 60 Hz
provocada pela rede elétrica. As baterias
apresentaa uaa autonoaia de 10 horas.

A aultiplexagea de sinais analógicos [4,9]
tea sido preferida seapre que UB grande
número de canais é requerido. As
vantagens que esta técnica apresenta são:
a) redução do numero d* circuitos
isoladores analógicos de 256 para 16,
b) reduçlo de custos, e
c) diainuiçio da corrente de risco para o
paciente.

Durante o procedimento experiaental "in
vivo" foraa realizadas diversas aedidas
coa registros toaados de duas foraas:
unipolar e bipolar. Neste experiaento o
registro bipolar apresentou aelbor relação
•inal/ruído. Serio realizados novos
experimentos para avaliação da aelhor
abordagea.

CMCLUSXO

Os resultados preliainares aostraraa ua
desempenho adequado do sisteaa.

Experimentos "in vivo" estio sendo
programados para avaliação do balão
endocirdico coa via de acesso transai trai
sea ventriculotoaia.
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SISTEMA ESTABILOMÉTRICO PARA AVALIAÇÃO DO EQUILÍBRIO POSTURAL
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* Laboratório da Btomacftnica - EEFD/UFBJ

RESUMO

0 trabalho tem por objetivo apresentar una
técnica estabilométrica desenvolvida no
Laboratório de Biomecánica EEFD/UFRJ, como
parte de um tesa de doutorado do Programa
de Engenharia Biomédica da COPPE/UFKJ. A
estabilometria clinica consiste no
registro das oscilações corporais,
presentes quando o indivíduo se mantém na
postura ortostática. Estes movimentos são
analisados ea temos espaciais, temporais
e no domínio da freqüência. Esta técnica
passou por diversas etapas, desde os anos
30, até o estabelecimento da plataforma de
força vertical como instrumento adequado.
Ê apresentada uma descrição da técnica,
assim como alguns aspectos do protocolo de
exame e dos resultados gráficos s&o
descritos.

INTRODUÇÃO

0 homem, na postura ortostática, nunca
está imóvel. Ele oscila permanentemente
conforme ritmos particulares, com
amplitudes e freqüências específicas,
resultantes do processamento de diferentes
informações, oriundas dos sistemas visual,
vestibular e proprioceptivo, a nível
subcortical e cortical. Embora não
totalmente esclarecida, sabe-se que a
regulação do equilíbrio envolve a
integração destes sistemas, dando origem a
atividades reflexas e a movimentos
voluntários para a estabilização do corpo,
mantendo a projeção do centro de gravidade
no interior do polígono de sustentação.
Patologias decorrentes de lesão direta ou
indireta destes sistemas, provocam
alterações destas oscilações, de
diferentes formas, traduzindo o que se
conhece como alterações do equilíbrio.

A capacidade do homem em manter a postura
de pé é afetada, em diferentes graus, por
qualquer tipo de lesão, de leve a severa,
que apresente influência em algum dos
diversos mecanismos biológicos
responsáveis pelo equilíbrio.

Decorre dai, que a avaliação do equilíbrio
é exame de rotina na maioria das lesões
neurológicas, ortopédicas e
reumatológicas. Outras áreas onde se
aplicam este exame sfo gerontologia,
reabilitação, farmacologia etc.[11]

A Estabilometria, também chamada de
Posturografia Computadorizada ou
Estatocinesiografia, é uma técnica de
medição dos movimentos antero-posteriores
e laterais do corpo em ortostatismo,
através da variação do centro de pressão
dos pés, que, com algumas restrições,
representa a projeção vertical do centro
de gravidade, enquanto o indivíduo
permanece sobre uma plataforma suportada
por strain-gages. As oscilações são
analisadas em termos espaciais, temporais
e também no domínio da freqüência. Os
estudos com a estabilometria têm se
dedicado ao estabelecimento de padrões
específicos de comportamento das
oscilações do corpo decorrentes da
instalação de processos patológicos de
diversas naturezas, de forma a dotar o
exame de um bom potencial diagnóstico.
Atualmente, sua utilização clinica se
caracteriza como exame complementar e,
principalmente, como instrumento de
avaliação da efetividade do tratamento
empregado para recuperação do equilíbrio.

ASPECTOS HISTÓRICOS

0 teste de Romberg representa a forma mais
simples de observação das oscilações
posturais. Em 1851, Romberg, um
neurofisiologista alemão, foi um dos
primeiros a observar que, em algumas
patologias neurológicas, o paciente
apresentava oscilações pronunciadas do
corpo, em diferentes direções, quando em
ortostatismo. Embora com efetividade
comprovada para alguns casos, o teste de
Romberg e correlatos não resultam mm um»
medição quantitativa, nem são capazes de
detectar pequenas alterações,
imperceptíveis a olho nu.

Os primeiros instrumentos desenvolvidos
com este objetivo datam das décadas de 20
e 30, como a cefalografia [7,8], o
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ataxiõmetro [13] e balanças especiais (6].
Contudo, ainda nestes casos, o exame
apresentava precisão deficiente, grande
desanda operacional e necessidade de
fixaçSo de transdutores no corpo do
paciente. Na década de 50, una nova
abordagem do problema foi iniciada por
Babskiy e colaboradores [1] que
desenvolvera*! uma nova técnica de medição,
chamada "stabilography", futuramente
aperfeiçoada por Terekhov [9] que utilizou
circuitos eletrônicos, culminando com a
implantação, em meados dos anos 70, de
"strain gauges", transdutores de carga, em
plataformas fixas [4,10). Pelo rápido
crescimento desta técnica e pelo fato de
praticamente cada instituição desenvolver
um instrumento de «edição com protocolos
de testes diferentes, foi que Bizzo [3] e
colaboradopres publicaram as
especificações para construção de uma
plataforma de força vertical projetada
para estabilometria clinica. Hoje, a
estabilometria permite a medição das
oscilações do corpo em tempo real, com
alto grau de precisão e reprodutibilidade.
Embora seja ainda principalmente utilizada
como método de pesquisa, a estabilometria
clínica já está implantada em diversas
instituições de saúde do mundo. No Brasil,
esta técnica é praticamente desconhecida.
Hão temos informação sobre a utilização da
estabilometria clinica em nenhum
estabelecimento de saúde. Portanto, nosso
interesse foi desenvolver um sistema de
estabilometria, ora apresentado, com o
intuito de pesquisar a contrituiçáo desta
técnica no conhecimento de fatores que
afetam o equilíbrio estático do homem.

DESCRIÇÃO DA TÉCNICA

Foi desenvolvido um sistema de
estabilometria no Laboratório de
Biomecánica EEFD/UFRJ (figura 1 ) . 0
instrumento foi projetado e construído
segundo as especificações propostas por
Bizzo em 1985 [3], para unificação das
técnicas de estabilometria clinica.

PMatom* d* For;* Vertical

Consiste eu uva chapa de duraluminio, de
10 mm de espessura, na forma de um
triângulo equilátero de 140 cm de lado,
com pontas arredondadas, apoiada em três
células de carga, com capacidade máxima de
100 Kgf cada (figura 2}. As células são
fixadas inferiormente, a uma chapa de
ferro, com as mesmas medidas. A altura da
plataforma é de 9 cm. A disposição das
células é um triângulo equilátero com 40
cm de lado, proporcional à forma da
plataforma, que limita a área onde o
indivíduo deve posicionar os pés. O fato
de a superfície da plataforma ser maior do
que a área efetiva de testagem, está
baseado em razões de segurança. Ainda com
este objetivo, são dispostas lateralmente
três traves de segurança, que também atuam
como alinhadores da chapa superior.

Figura 1- diagrama de blocos do sistema

Figura 2 - Plataforma de força vertical.
Exame em gestante.

AmpffffcMforM

Foram desenvolvidos três anplificadores
com as seguintes características:

- Amplificador com alta impedáncia
de entrada, obtida através de ganho
diferencial no primeiro estágio.

- Anplificador D.C., com fonte de
excitação de tensSo ajustável, regulada
para a célula de carga, cuja regulação é
resultado de um processo de realimentaçáo
negativa, envolvendo a fonte e o sinal de
corrente, amostrado na ponte de "Strain
Gauge".
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- Baixa impedáncia de salda e filtro
passa-baixa con freqüência de corte em
40HZ.

- Alta rejeição do modo comum eu
60Hz, para evitar ruídos de linha: -95dB
•• 60HZ

Sensibilidade de 50mV/kgf,
admitindo uma carga máxima de iSOkgf, con
uva precisio de 3Ogf.

Conversor A/D

Foi utilizado um conversor A/0 ANAMED tipo
AH13PC, de 12 bits e 16 canais.

Leitura e processamento dos sinais

As oscilações do corpo na postura
ortostática são caracteristicamente de
baixa freqüência, sendo, segundo relatos,
até 1 Hz em indivíduos normais, podendo
alcançar 10 Hz em determinadas patologias
neurológicas [2]. Baseado na maioria dos
autores, bem como nas especificações
citadas, a freqüência de amostragem
escolhida foi de 50 Hz.

A cada leitura de um conjunto de três
valores, convertidos para Fl, F2 e F3 Kgf,
provenientes das três células, são feitos
cálculos de momentos de força para
determinação da localização do centro de
pressão (CP) nos eixos X e Y, naquele
instante, tendo como referência un ponto
na superfície da plataforma que coincide
com o contato de uma das células de carga.
Também o peso é calculado através da soma
direta dos três valores. A cada leitura, o
CP é exibido graficamente na tela,
possibilitando a observação, em tempo
real, do trajeto do centro de gravidade.

PROTOCOLO DO EXAME

0 indivíduo é solicitado a adotar a
postura de pé, sobre a plataforma, com os
pés descalços e braços relaxados ao longo
do corpo e permanecer nesta posição
durante um tempo determinado da ordem de
30 segundos. O ambiente deve estar
silencioso. Sâo aplicados quatro testes:

1- pés em afastamento normal, olhos
abertos 2- pés em afastamento normal,
olhos fechados 3- pés unidos, olhos
abertos 4- pés unidos, olhos fechados

TIPOS DE RESULTADOS

- estabilograma - (figura 3) - é o
registro linear da amplitude de
deslocamento do CP nos planos eagital (Y)
e frontal (X), refletindo os movimentos
antero-posteriores e laterais
respectivamente, em função do tempo. Este
resultado permite analisar as variações do
movimento separadamente em cada plano.

- estatocinesiograma - (figura 4) - é
a representação vetorial do trajeto do CP,
relacionando os dados de deslocamento de
ambos os planos ( Figura de Lisajour). t
obtido através do registro gráfico da
posição do CP nos planos sagital (V) e
frontal (X), em um mesmo instante de
tempo. A figura resultante dá uma idéia
qualitativa da extensão das oscilações
registradas. O cáculo da área de
deslocamento, proposto por Hasan (5],
adota a área da melhor elipse que
representa a figura, com 95% de intervalo
de confiança.

- espectro de potência - (figura
5[12]) - é a apresentação gráfica da
enrgia do sinal por unidade de freqüência.
Para análise dos dados, será utilizado o
estimador espectral baseado na técnica de
periodogramas modificados com 11 mõdulos
de 128 amostras para a estimação.

Figura 3 - Estabilograma

Figura 4 - Estatocinesiograma
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Outros dados também pode* ser analisados
tais coto: velocidade média de
deslocamento, amplitude máxima e Média e»
cada eixo e excursão total do trajeto.
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Figura 5 - Espectro de Potência-
Modificado de Valade, 1989

PROPOSTA DE TRABALHO

[12]

Ê nosso objetivo uti l izar a
estabilometria para reconhecimento de
padrões de equilíbrio SK diferentes grupos
amostrais, selecionados por critérios
cl ínicos e outros, ta i s como,
condicionamento esportivo, idade etc. No
momento, esta técnica está sendo aplicada
no levantamento das alterações do
equilíbrio ocorridas durante a evolução do
período gestacional, juntamente com uma
técnica de avaliação postural
(Posturograma), como tema de uma tese de
Doutorado do Programa de Engenharia
Biomédica COPPE/UFRJ. Sessenta mulheres
grávidas vêm participando do estudo,
totalizando 170 exames feitos. A partir
deste trabalho, pretendemos estender este
estudo para outras áreas, tais como a
clinica e a desoortiva, pois entendemos
que a estabilometria pode gerar
informações relevantes sobre esta
capacidade fundamental do ser humano: a de
se manter de pé.
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Desenvolvimento de um Sistema Ótico para Medidas
de Distâncias Focais do Olho

L. Ventura, S. A. Tonissi Jr e J.C. Castro

Instituto de Física e Química de São Carlos - USP

RESUMO

O objetivo deste projeto é o desenvolvimento de um sistema
automático de medidas refrativas objetivas de miopia, hiper-
metropia e astigmatismo, com técnicas de laser de diodo. Tal
sistema denomina-se REFRATOR-AUTOMÁTICO.

Como primeira etapa do projeto, apresentamos e discuti-
mos a parte ótica desenvolvida do sistema para medição de
hipennetropia e miopia, bem comu os princípios utilisados,
ressaltando o avanço obtido ao se utilixar mais do que uma
fonte de lux, de forma a "controlar" os feixes de lux incidentes
na còrnea.

INTRODUÇÃO

O principal motivo para se desenvolver um sistema como
o refrator automático, que como o próprio nome diz, for-
nece a correção refrativa automática para pacientes míopes,
hipermétropes e com astigmatismo, é a necessidade de
objetividade, ou seja, dispensar a subjetividade do paciente
ao decidir pela melhor imagem (geralmente letras projetadas
num anteparo numa sala escura). Muitas das vezes o paciente
por vários motivos decide por uma determinada imagem, in-
duzindo a um diagnóstico errôneo [1|.

Além deste sistema poder ser utilizado com quaisquer paci-
entes, tais como crianças, pacientes com muita sensibilidade
à luz, deficientes mentais, etc, ele tem a grande vantagem
da não necessidade de dilataçáo de pupila, que é um fator
bastante inconveniente para os usuários.

Embora a acomodação visual seja um parâmetro de
fundamental importância nas medidas de refraçào ocular,
existem meios de "relaxá-la" além dos meios tradicionais,
que utilizam cidoplégicos.

Desde o século passado, os usuários de refração clínica
Una usado lentes-tettes para a obtenção de uma correção

refrativa através de técnicas objetivas ou subjetivas. Um
avanço significativo foi obtido com a incorporação dos bancos
de lentes-testes dentro dos rcfratores. Atualmente «stas
instrumentos são amplamente utilizados c novos modelo»
continuam a surgir.

A partir do advento do laser e da necessidade de se constru-
ir um aparelho que não despendesse muito tempo em seu
manuseio, a automação do refrator foi uma conseqüência
imediata. Porém, os princípios utilisados nos modernos
equipamentos ainda permanecem os mesmos O refrator que
estamos desenvolvendo baseia-se nos princípios d* Schemsr
[2] e de Maxwell [3].

ÓTICA DO REFRATOR AUTOMÁTICO

O princípio de Scheiner nos diz que o ponto no qual o
olho é focalizado pode ter precisamente determinado apenas
colocando dois "pin-holes" em frente à pupila. A luz
proveniente de um objeto distante que entra no olho é limi-
tada pelos "pin-holes" (Fig.l). Se o olho for míope, os raios
se cruzam antes de alcançarem a retina; se for hipermétrope,
após; e se for normal, exatamente na retina. Assim, quando
o olho é míope ou hipermétrope, tem-se a presença de doía
pontos na retina, enquanto no olho normal, apenas um.

Movendo o objeto até a posição em que aparece um único
ponto na retina pode-se determinar o ponto remoto do olho
e, portanto, a correção refrativa.

0 princípio de Maxwell [3j (fig.2) é um arranjo típico para
correções rtfrativas. A fonte é colunada pela lente 1 e focali-
zada pela 2, de modo a formar a imagem da fonte na pupila
do olho. A pupila está focalizada na dirtincia focai da lente
2 (/,). Quando o alvo está focalizado na retina, a distancia
de / j ao alvo i diretamente proporcional à correção refrativa
do olho.

0 erro refrativo do olho é igual ao recíproco da distancia
do ponto remoto em metros. Por exemplo, uma pessoa com
um ponto remoto a 0.5m é (1/0.5) = ID míope. A forma
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Newtonian» para equações de lentes delagadas aplicada à
lente 2 é [4j:

xx1 = -f* (1)

onde:
x - distância entre o primeiro plano focal e o alvo.
i — distância entre o segundo plaro focai e a imagem.

Uma vez que, o segundo ponto focai está localiiado
exatamente na pupila do olho, (l/x') corresponde ao erro
refrativo do olho.

olho normal

Figura 1: Esquema do princípio de Scheiner.

alvo
olho

fonte
—fr

ui

PARTE EXPERIMENTAL

O esquema simplificado do primeiro sistema que desenvolve-
mos está apresentado na figura 3.

Figura 2: Esquema do princípio de Maxwell.

Figura 3: Esquema gani do aparato experimental.

Devemos ressaltar rue, para efeito de visualização do cami-
nho ótico na fase inicial experimental, a fonte Fx é nm later de
He-Ne que será substituído por lasers de diodo (A = SOOnm).
O olho, no momento, é uma boa réplica artificial do olho
humano e, na versão final, o anteparo será substituído por
um detector para infra-vermelho.

Assim, o sistema é descrito pela seguinte seqüência: a lus do
laser passa pelo sistema de Maxwell (L« - alvo &fu*o - La
na figura 3) e incide no olho do paciente. A lus é refletida
pela retina, passa por um separador de feixes e é desviada
por um espelho para um sistema de lentes (L%) que forma a
imagem no anteparo. Em nosso caso, o alvo é um anel. Este
tipo de alvo permite utilizar o Princípio de Scheiner, porém
ao invés de duas fendas temos infinitas fendas cobrindo toda
a córnea em 360* . Quando a imagem não ê formada na
retina (olho não normal), observa-se um borrâo (veja figuras
lb e lc, onde os dois pontos representam imagem borrada).
O alvo é, então, movido até que a imagem do anel tome-se
nítida no anteparo. Dessa forma, tem-se a correção refrativa
dada pela distância de movimento do alvo.

RESULTADOS e DISCUSSÃO

Nosso sistema, atualmente, tem a capacidade de medida
de -13D a +13D, com uma precisão grosseira de 0.76D,
segundo o esquema da figura 3. Um dos simuladores ocul&rw
que possuímos é +3.25D hípermétrope, quando submetido a
testes neste sistema.
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Porém, a detecção de "nitidez" não é suficientemente precisa,
mesmo para um detector de intensidade de luz (maior
intensidade por área, maior a nitidez). As flutuações ine-
rentes ao sistema e ao laser interfeririam de forma drástica
na resolução necessária. Assim, foi necessário encontrar uma
outra forma de análise ótica para que não obtivéssemos muito
«rro na detecção do sinal e, conseqüentemente, na medida
final.

Observando a figura 1, notamos que se ao invés de incidirmos
na córnea os <!• .s feixes de luz simultaneamente, fizermo-los
incidirem alternadamente , pode-se concluir que não haverá
movimento da imagem formada na retina se e somente se o
olho for normal, caso contrário o movimento será inevitável.

Assim, utilizando um detector de quadr&nte, é possível ana-
lisar com boa precisão este movimento.

A nova montagem (figura 4), então, segue o mesmo esquema
da figura 3, porém agora com duas fontes de luz deslocadas
•imetricamente em relação ao eixo ótico e bem próximas uma
da outra (por volta de 2mm) e o alvo não mais é difuso. O
alvo é uma pequena abertura circular que funciona como um
alvo difuso, porém com seus feixes "controlados*.

É válido lembrar que, quando deslocamos as fontes do eixo
ótico, gera-se um novo eixo ótico, agora oblíquo em relação ao
anterior; é com essa inclinação que os raios sairão paralelos
quando as fontes estiverem no plano focai da lente.

Assim, incidindo alternadamente F\ e í j no olho, observa-
se no anteparo o movimento ou não da imagem refletida da
retina.

Ao corrigir a anomalia no olho pelo movimento axial do alvo,
as imagens sobrepor-se-ão (figura 5).

Nesta montagem posterior concluímos que, num primeiro
teste, o simulador ocular é +3D (hipermétrope), e com pre-
cisão em torno de 0.5D. Esta questão da precisão deve ser
solucionada em parte também pela posterior automação do
sistema, além de medidas mais aprimoradas.

alvo
olho

*nt«paro

Figura 5: Formação da imagem no anteparo.

CONCLUSÕES

Pode-se concluir que o novo esquema descrito com duas
fontes, fornece condições de uma precisão maior dos
resultados. Neste aspecto, duas novas fontes devem ser
incorporadas, de forma que as quatro estejam localizadas
a cada 90", assim tendo condições de medidas em dob
meridianos da cornea.

Este novo esquema nos foi de grande utilidade para podermos
resolver problemas posteriores, como o astigmatismo tanto
no aspecto refrativo (em dioptrias) como no axial (em graus).

Desta forma, fica evidente a importância desta etapa do
trabalho, que foi um grande avanço para que se possa atingir
o objetivo final do projeto, que é o refrator-automático.
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RESUMO

Está sendo desenvolvido um novo modelo de relê de alta
tensão para desfibriladores cardíacos.

Após o levantamento de todos os dados necessários, foram
desenvolvidos dois protótipos de relê, um foi projetado para
que seu corpo metálico e sua cúpula de viu. o sejam unidos
por colagem, e o outro com esta união feita por meio de
compressão de O'ring de silicone, visando uma perfeita
selagem do meio interno de íelé.

Os contatos metálicos foram confeccionados com liga de
cromo-cobalto, por processo de microfusáo por cera perdida.

Com os resultados obtidos nos testes já realizados, é previsto
conseguir-se um produto nacional com bom desempenho
economicamente viável, para utilização em desfibriladores
cardíacos.

INTRODUÇÃO

A técnica de desfibrilaçáo cardíaca, apesar de se ter sofis-
ticado em termos de instrumentação em torno da operação
de desfibrilaçáo, até hoje não alterou o princípio de descar-
regar energia em alta tensão ou média tensão no tórax do
paciente. A quase totalidade dos desfibriladores utiliza um
sistema que gera e armazena a referida energia em alta tensão
e a chaveia ao tórax do paciente. O elemento de chaveamento,
geralmente, é um relê de alta tensão, devido a confiabilidade
que esta técnica apresenta. Praticamente, só existem dois
fabricantes de relês de alta tensão no mundo, adequados à
desfibrilaçáo cardíaca No Brasil, muitos fabricantes se vêem
obrigados a utilizar relês não especificados para esta função,
devido ao custo destes elementos, para não inviabilizar a
operação comercial do equipamento.

As técnicas e processos envolvidos na fabricação do relê são
diversificados e de natureza química, elétrica, mecânica e
principalmente de materiais, com quase nenhuma
informação técnico-científica, o que dificulta mais o seu
desenvolvimento por outros países.

O Instituto "Dante Pazzanese" de Cardiologia e a Fundação
Adib Jatene têm experiência de fabricação de desfibriladores
há mais de 25 anos c sempre se depara com a dificuldade de
aquisição destes relês de alta tensão, devido à elevação do
custo do equipamento. Por este motivo, as duas instituições
resolveram iniciar o desenvolvimento próprio de um relê
específico para a desfibrilaçáo, com o intuito de posicionar o
Brasil, na área de desfibrilaçáo, juntos aos fabricantes do
primeiro mundo.

Este trabalho relata as etapas alcançadas e suas dificuldades
nesta fase do desenvolvimento.

PRINCÍPIO DE OPERAÇÃO DE UM RELÊ DE
ALTA TENSÃO

Quando a bobina localizada na parte inferior do relê (vide
figura 1) é energizada, surge um campo eletromagnético que
atrai uma pequena placa metálica em forma de alçapão. Nesta
placa está fixado um braço que articula os contatos móveis do
relê. Os contatos não móveis são fixados diretamente no
vidro, através do processo de colagem.

Após a montagem de todos os contatos e articulações, o vidro
e a base do relê devem ser herméticamentr fechados e
preenchidos com gás ou gerado vácuo para que o meio
interno ao relê seja não oxidante, impedindo a geração de
faíscas na abertura dos contatos.
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Figura 1 • Esquema Mecânico c Elétrico do Relê

DESCRIÇÃO DO RELÊ DE ALTA TENSÃO EM
DESFIBRILADOR

A função básica do reié é o chaveamento confiável da energia
em alta tensão armazenada e transferindo-a ao tórax do
paciente.

O arranjo esquemático típico, para desfibriladores de descar-
ga capacitiva pode ser visto na figura 2.

KtLl 01
OCICJMM
ntrtim

nut M
MICtM*
MO mClINTf

Figura 2 - Esquema Elétrico do Desfibrílador

O reié é constituído de 2 polos e 2 posições, onde concomitan-
temente se conecta os 2 polos do capacitor ao sistema de fonte
geradora de alta tensão e, após carregado com a tensáo
desejada, se desconecta o capacitor da fonte e se conecta,
através do reié, aos 2 polos das pás de transferência da energia
ao paciente.

ESTUDO MECÂNICO E DE MATERIAIS DE
RELÊS IMPORTADOS

No início do projeto foram realizados estudos nos relês já
existentes no mercado internacional, para especificação das
características dos materiais e definição do princípio de fun-
cionamento destes relês.

Estes estudos preliminares possibilitaram adaptações e
aperfeiçoamento das técnicas e materiais utilizados, con-
forme as disponibilidades encontradas no mercado nacional.

Como ilustração dos estudos realizados nos relês importados,
temos:

- Dimensionamento das partes que compõem o relê, tais
como: cúpula de vidro, alçapão e braço acionador, con-
tatos fixos e moveis.

- Estudos do circuito eletromagnético e suas
características.

- Definição do processo utilizado para união vidro-metal.
Verificou-se que o processo utilizado foi colagem, por
meio de uma cola especial à base de alumina, não en-
contrada no mercado nacional.

- Verificação dos materiais utilizados na construção das
partes do reié importado, assim como a que tipo de
tratamento térmico as partes metálicas foram sub-
metidas. Nesta etapa foram realizados estudos
metalográficos em todas as partes metálicas dos relês.
Na foto 1, é mostrado como ilustração destes estudos, a
estrutura micrográfica do material do "Braço de
Acionamento" de um relê importado.

Foto I - Estrutura Microgriflca do Material do Braço de
Acionamento
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A ampliação utilizada foi de ISO vezes e ataque químico com
reativo de Nital.

Nesta foto, verifica-se uma microestrulura composta de fer-
rita e perlita obtida certamente pelo tratamento térmico de
normalização de chapa de aço SAE-1040 laminado.

Através das análises realizadas nas diversas partes verificou-
se que não haveria grandes dificuldades com relação a
obtenção dos materiais utilizados, facilmente encontrados no
mercado nacional, e quanto aos processos necessários de
fabricação ou tratamento térmico empregados, pois são todos
conhecidos e comumente utilizados na maioria das empresas
metalúrgicas.

O PROJETO EM DESENVOLVIMENTO

O relê deverá alcançar como principais especificações:

- Máxima tensão de operação: 8KV(cc)

- Corrente maxima nos contatos: 30A(pico)

- Resistência de contato: 15 mQ

- Tempo de Fechamento: menos que 20ms

PROJETO GLOBAL DO RELÊ DE ALTA
TENSÃO

Dimensionamento e definição dos materiais e processos para
confecção das partes metálicas do relê: O material utilizado
para usinagem do corpo dos protótipos foi o aço SAE-1020,
por apresentar boas características mecânicas e magnéticas.

Foram dimensionados dois tipos diferentes de corpo do relê,
sendo que um foi projetado para ser colado diretamente â
cúpula de vidro, e o outro fixado por meio de compressão de
um "O'ring" de silicone, ambos visando uma selagem perfeita
da junção "corpo metálico e cúpula de vidro".

Os contatos, fixos e móveis, foram confeccionados por proces-
so de microfusáo por cera perdida e o metal utilizado foi uma
superliga à base de Cromo-Cobalto, normalmente utilizada
na produção de próteses valvares cardíacas. Este material

(Cr-Co) foi escolhido por ser compatível elétrica e mecanica-
mente com os materiais utilizados em polos de relês de grande
descarga e por estar disponível em grande quantidade no
Instituto "Dante Pazzanese" de Cardioiogia, pois é utilizado
na linha de produção de Válvulas Cardíacas de Bola.

Na foto 2, são mostradas as partes metálicas fundidas em
Cr-Co (1. Contatos Fixos e 3. Contatos Móveis) e em aço SAE
1020 (2. Alçapão).

Foto 2 - Partes Metálicas

As etapas posteriores realizadas foram a construção e teste
de acionamento do circuito eletro-magnético, resultando nas
partes metálicas e bobina ilustradas na foto 3 (lado inferior).

Outro item de dificuldade tecnológica foi o desenvolvimento
da cúpula de vidro alcalino, onde contamos com o apoio de
diversas empresas que atuam nesta área. Esta cúpula é
também mostrada na foto 3.

Foto3-Partes do Rclé Desenvolvido
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ESTADO 0 0 PROJETO

Atualmente estão sendo realizados testes de vedação do meio
interno ao externo do relê pelos dois processos de selagem já
citados. Em seguida, serão iniciados os testes elétricos para
verificação do desempenho e vida útil do relê.

CONCLUSÃO PARCIAL

Pelos resultados obtidos, até a atual fase de desenvolvimento,
acredita-se terem sidos vencidas as etapas de maior estran-
gulamento tecnológico, que são os materiais e os processos.

É previsto atingir as principais características obtidas pelos
fabricantes internacionais, conseguindo-se um produto
nacional aceitável e economicamente viável para aplicação
nos equipamentos de desfibrilaçáo cardíaca.
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RESUMO

Descreve-se a implementação de um sistema para infusão
contínua de medicamentos, empregando seringas descartáveis
de SOml O dispositivo tem aplicação em diversas áreas da
terapia, como na analgesia pós-operatória, na infusão neonatal
e de antibióticos, na quimioterapia do câncer e na pesquisa Seu
gerenciamento é realizado por um microcomrolador, que
aciona um motor de passo acoplado a um mecanismo, de
maneira a deslocar o embolo da seringa com velocidades
controladas. Os fluxos sio programáveis entre 1,0 ml/h e
100,0 ml/h com incrementos de 0,1 ml/h. O sistema é
aSmentado por baterias recarregáveis, o acesso ao seu teclado é
limitado somente a conhecedores de uma senha também
programàvel e possui alarmes como bateria descarregada, fim
de infusão e oclusão.

INTRODUÇÃO

Nos últimos anos tem-se verificado um considerável aumento
no emprego de bombas de infusão na administração venosa e
arterial de medicamentos Tal fato deve-se fundamentalmente
ao uso crescente de drogas que necessitam infusões continuas,
com precisão elevada e á alimentação parenteral [3,7],

As limitações e a baixa precisão dos tradicionais sistemas de
infusão por gravidade, onde as dosagens dos medicamentos sio
prescritas em gotas/min, inviabilizam seu uso nestas aplicações.
Minimizando em parte alguns problemas associados a este tipo
de infusão, são comercialmente disponíveis dispositivos
denominados controladores. Neles, um sistema óptieo-
etetrônico conta as gotas e aciona um obturador sobre o tubo
flexível que conduz o medicamento, de maneira a manter o
fluxo desejado [1] Apesar do controle automático, diversos
problemas fundamentais ainda persistem: a pressão da infusão é
limitada pela altura da ampola que contém o medicamento; o
fluxo é limitado, sobretudo com fluidos de viscosidade elevada,
não há compensação dos diversos tamanhos de gota, que
dependem da natureza do fluido; e infusões arteriais sio
inviáveis, devido as limitações na pressão de infusão, ainda
dependente da gravidade

Infusões com níveis de pressão elevados, visando vencer a
resistência ao fluxo, podem ser efetuadas por meio de bombas,
como as bombas de rolete, as bomtos volumetric» e os

acionadores de seringa No caso das bombas de rolete, o fluxo
é obtido devido à ação peristálttca de roletes que pressionam o
fluido dentro de um tubo deformável. As infusões arteriais são
possíveis, mas o fluxo ainda é controlado pelo número de
gotas, sendo a precisão a nível do volume infundido insuficiente
para diversas aplicações. As bombas de rolete comercialmente
disponíveis não são portáteis e requerem normalmente tubos
especiais. Observa-se ainda com este tipo de dispositivo, as
possibilidades de infusão extra-vascular severa e de infusão de
ar [2]. Algumas bombas de rolete incorporam alarmes de
infusão completa, de bateria descarregada e de presença de
bolhas de ar no circuito.

As bombas volurnétricas apresentam um nível tecnológico mais
avançado. O seu princípio de funcionamento baseia-se na ação
de um pistão sobre a secção de um tubo construído com
devida precisão. Este tubo faz parte de um conjunto
descartável especial para a infusão, fazendo com que estas
bombas tenham um preço bastante elevado. Além de algumas
apresentarem grande portabilidade, são eliminados os
problemas relacionados com as variações nos tamanhos das
gotas, aumentando a precisão no volume infundido. Detectores
de bolhas de ar, alarmes de infusão completa e programação do
volume a ser infundido, sio características comuns nestes
dispositivos

Os adoradores de seringa colocam-se como uma alternativa as
bombas volumétricas de elevado custo Neste caso, a infusão é
obtida pelo acionamento do embolo de uma seringa, com
velocidade controlada por um motor elétrico. Empregam-se
tanto seringas de baixo volume (lml, 3ml, 10ml) como seringas
de uso mais geral (20ml e 50/60ml) A maior limitação para o
uso destes acionadores é a dependência do fluxo com relação
ao tipo de seringa empregado, sendo a calibração feita para um
tipo e volume particulares de seringa. Assim, compensações
devem set feitas ao ser empregada uma seringa de procedência
diferente daquelas para as quais foram feitas as calibrações
iniciais A precisão da infusão depende também do tipo de
motor/controlador empregado, observando-se em alguns
sistemas comerciais, variações no fluxo de infusão com
variações da contra-pressâo e alarmes de oclusão inconsistentes
[2]. Apesar destas limitações, os acionadores de seringa
apresentam diversas vantagens: a infusão de bolhas de ar é
pouco provável; as precisões do fluxo e do volume infundido
podem ser bastante elevadas, podem ser portáteis, dependendo
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do volume da seringa, e o fluxo pode ser mantido estável,
independentemente da resistência ã infusão

Este trabalho tem como objetivo mostrar o desenvolvimento de
um acionador de seringa de uso geral, a partir do emprego de
seringas descartáveis de 5O/6Oml, com fluxos programáveis
entre 1,0 ml/h e 100,0 ml/h (incrementos de 0,1 ml/h), capaz de
efetuar infusões a níveis máximos de 200 mmHg e com detector
de contra-pressão.

APRESENTAÇÃO DO SISTEMA

A figura 1 mostra o diagrama em blocos do acionador. Sua
unidade lógica é baseada em um microcontrolador 8OC31 com
memória EPROM externa de 16 Kbytes Empregou-se um
motor de passo (Autron, 48 passos por revolução, torque
estático de 80 itiNm e tensão nominal de 12 Volts) acoplado a
um fuso (18 fios/polegada) por meio de um sistema de
engrenagens (reação 1/38). Ao fuso está associado um carro,
que se desloca com uma velocidade desejada, acionando o
embolo da seringa. Assim, para cada passo efetuado do motor,
o carro desloca-se 7,73 x IO"4 mm. Empregando-se uma
seringa IBRAS-CBO de S0/60ml com área da seccão
transversal igual á 6,514 x IO2 mm2, cada passo fornece um
volume elementar de 503,5 x 10"3 microlitros.

Em contato com o embolo da seringa e solidária ao carro foi
posicionada uma célula de carga (plena escala de 10 Kgf), para
detecção de contra-pressões. Testes experimentais empregando
água como fluido de infusão, mostraram que contrapressSes de
200 mmHg eqüivalem à ação de uma força no carro/êmbolo de

4 Kgf A célula de carga desenvolvida é do tipo balanço e
emprega uma ponte de extensômetros com amplificarão AC
(fosc=436 Hz, G-265). O sinal fornecido pelo condicionador
da célula de carga é amostrado por um conversor A/D de 8
bits Durante a infusão e após cada passo do motor, é feita uma
amostragem do sinal fornecido pela célula de carga. Um alarme
é acionado quando a o detectados valores superiores á 3,8 Kgf

Calibra-se a célula de carga aplicando-se no carro uma carga de
1 Kgf e acionando-se uma micro-chave interna, que interrompe
o microcontrolador (INT1). A média de 10 valores amostrados
é armazenada na memória EEPROM. Este procedimento para
calibraçio pode ser repetido diversas vezes em laboratório.
Durante operações normais de infúsio, o microcontrolador ao
ser iniciado, lé da EEPROM o valor obtido no último
procedimento de calibraçio. Compensações devido i eventual
desequilíbrio da ponte, são realizadas por meio da leitura de um
"zero* da célula de carga a cada início de operação

Uma memória EEPROM (24C02) padrão compatível fc.
garante o armazenamento do fator de calibraçio, do último
fluxo empregado (o sistema ao ser ligado le desu memória este
valor e considera-o como "default") e de uma senha de 3
dígitos, limitando o uso do acionador somente a pessoas
autorizadas. Esta senha pode ser modificada por meio das
teclas PASS e de incrementos/decrementos com as teclas
CIMA e BAIXO, descritas abaixo. A escolha pelo usuário de
senha igual à "000" indica acesso livre.

A interface acionador/usuario é realizada por um mostrador
alfà-numérico (2x16), por um alarme piezoelétrico e por um

Figura 1 - Diagrama em blocos do acionador de seringa
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teclado 3x3, com as seguintes teclas

INFU
FLUXO
PARE

CIMA

BAIXO

PASS
PURG

ENTRE

para iniciar a infusão.
para programar o fluxo desejado.
para finalizar processo de infusão e desligar
alarmes,
para incrementar valores do fluxo ou da senha
de acesso.
para decrementar valores do fluxo ou da senha
de acesso.
para programar uma nova senha de acesso.
para acionar rapidamente a seringa, visando
eliminar bolhas de ar e ajustar o carro no
embolo,
para validar opções

A detecção do fim de curso é feita pela leitura do estado lógico
de um foto-interruptor, ajustado mecanicamente para ser
acionado pelo carro a aproximadamente 0,3 mm do curso final
da seringa.

O acionamento do motor de passo com a freqüência desejada
para cada nível de infusão é garantido por interrupções geradas
pelo "Timer 0" do microcontrolador, programado no modo 16
bits. Para o fluxo mínimo de infusão (1,0 ml/h) é gerada uma
interrupção a cada 1 812,72 x IO'3 segundos, enquanto que
para o fluxo máximo (100,0 ml/h), o sistema é interrompido

a cada 18,13 x 10" •* segundos. Para estas temporizações, o
motor de passo é acionado com 0,55 passos/segundos e
SSjtassos/segundos, respectivamente. Dada a larga faixa de
operação e o incremento desejado de 0,1 ml/h, foi necessária a
inclusão de um oscilador externo de 0,027934 MHz como base
de tempo adicional e externa para o "Timer 0". O
microcontrolador seleciona a base de tempo externa para fluxos
entre 1,0 ml/h e 28,0 ml/h e sua base tempo interna (1,00000
MHz) para os fluxos à partir de 28,1 ml/h

O conjunto consome 62 mA em modo programação e 300 mA
durante o procedimento de infusão. Sua alimentação é de 12
Volts para o motor e ±5 Volts para os circuitos digitais e
amplificadores, regulados à partir de 18 volts obtidos da rede
elétrica. No caso de funcionamento autônomo, o motor é
alimentado diretamente por um conjunto de baterias de Ni-Cad
(tensão nominal 12 Volts, 1,2 AH). Um alarme de bateria
descarregada é acionado quando a tensão deste conjunto cai a
9 volts, indicando que o sistema deve ser imediatamente ligado
à rede elétrica

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Uma das maiores vantagens no uso de motor de passo é a
garantia da estabilidade na velocidade de rotação, desde que o
seu limite de torque seja respeitado. O torque depende da
velocidade e da tensão de alimentação Consideramos para
efeito de testes, o motor de passo alimentado com 9 Volts,
limite estipulado para o disparo do alarme de bateria
descarregada. Como fluido de infusão empregou-se água
destilada O sistema é capaz de realizar infusões com

contrapressões da ordem de 200 mmHg. sem perda de
sincronismo, tanto com infusões de 1,0 mlh/h como de
100,0 ml/h

Para a avaliação da precisão nos fluxos foram realizadas
infusões de água destilada vencendo uma contra-pressão
provocada por uma coluna de 30 cm de água (comprimento do
cateter= 100 cm e diâmetro = 0,1 cm), dentro de um balão
vohimétrico de 50 ml. O volume infundido foi pesado com uma
balança de precisão (Sartorius - 0,1 mg). Os ensaios foram
realizados em ambiente climatizado (25 °C) e a evaporação foi
reduzida a níveis não significativos, obstruindo-se o bocal do
recipiente e permitindo somente a passagem do cateter.
acoplado diretamente na seringa. Foram realizadas 2 infusões
de 10 ml cada, com fluxos entre 10,0 ml/h e 100.0 ml/h e
intervalo de 10 ml/h. Para cada uma das infusões o embolo foi
inicialmente posicionado sempre numa mesma posição (marca
da seringa de 30 ml). Os resultados obtidos mostram um erro
máximo inferior à 3%, ao longo de toda a gama de infusão.

Como em acionadores de seringa a precisão da infusão depende
da precisão do diâmetro interno da seringa empregada, foram
realizados testes para avaliar a influência sobre os fluxos, de
variações do diâmetro de uma determinada seringa, ao longo do
seu corpo. Foram infundidos 10 ml com fluxo de 100ml/h e
com o embolo posicionado no inicio de cada infusão, nas
marcas da seringa de 50,40,30 e 20 ml. Os resultados obtidos
com 5 infusões em cada uma das marcas, mostram uma
diferença de aproximadamente 1% entre as infusões realizadas
a partir da marca da seringa de 50 ml e da marca de 20 ml.

A célula de carga (resolução de 0,04 Kgf) acoplada diretamente
ao carro acionador do embolo e empregada como dispositivo
para detecção de contra-pressões tem-se mostrado adequada. O
procedimento adotado para sua calibração oferece uma grande
flexibilidade, sobretudo a nível de uma futura produção em
escala industrial Ames do início dos testes clínicos do
acionador, deverão ser realizadas provas adicionais para
verificação do desempenho do detector de contra-pressão,
empregando fluidos com viscosidades mais elevadas.

A tensão de 9 volts, escolhida como limite inferior para
funcionamento autônomo do acionador, mostrou-se adequada e
garantiu em todos os testes o funcionamento apropriado do
motor de passo, sem perda de sincronismo. Considerando este
limite, que representa uma queda efetiva de 3 volts na tensão
nominal, o conjunto de baterias garante uma autonomia de
aproximadamente 3 horas. Este tempo parece ser adequado
para a maioria das situações corriqueiras, como o deslocamento
do paciente ou falta de energia elétrica

Testes em ambientes com alto nível de ruído elétrico, como por
exemplo na presença de bisturis elétricos, deverão ser
realizados em breve. A confiabilidade na operação do sistema
deverá ser melhorada incorporando-se um temporizador
"watch-dog"
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O volume infundido pode ser calculado em qualquer instante,
conhecendo-se o número de passos efetuados e o valor do
volume elementar Entretanto, uma falha no sistema mecânico,
impedindo o deslocamento do carro, apesar de pouco provável,
nio pode ser detectada na atualidade Estuda-se a viabilidade
de inclusão de um detector de deslocamento, como um gerador
óptico incrementai acoplado ao fuso

O sistema apresenta uma interface com o usuário bastante
simples, com um teclado de fácil operação e com vários
indicadores sonoro e visual de erros, o que facilita seu
manuseio e manutenção

BIBLIOGRAFIA

1. COSTA, J.A.D.; "Controle de infusão de medicamentos", In:
X Cong. Bras. Eng. Biom, Rio de Janeiro. Anais Temas
Convidados e Temas Curtos, 84-88.1987

2DEPT HEALTH AND SOCIAL SECURITY (UK);
"Evaluation of infusion pumps and controllers", J. Med. Eny
Tech. 7(4) 186-193,1983

3 GILLIES, G.W.A.; KENNY, G.N.C. and MCARDLE, C S.;
"A standard microcomputer linked to a volume-controlled
infusion pump for patient-controlled analgesia research", L
Med. Eng Tech. 10(2)55-57,1986

4 GRAY, W M and SMITH, D C ; "Assessment of the design
and performance of the Sage syringe pump model 341 A, with
particular reference to its accuracy and stability", J. Med. Eny.
Tech. 7(4)194-199.1983

5 MARSHALL T G ; MEKHIEL, N ; JACKMAN, W.S.;
PERLMAN, K and ALBISSER, A M , "New microprocessor-
based insulin controller", IEEE Trans. Biomed. Eng.
30(11)689-695,1983

6. NEMAN, M, EVANS, A L. and SHAW, A ; "A serynge
pump tester", J Med Eng Tech. 10(5) 255-258,1986

7. SILVERN, DA.; TSUNEKAGE, T.; SCANNELL, S and
GUPTE, P M , "Assisted drug risk management using
computer-controlled infusion pumps and a programmable
bedside monitor", J Clin Eng. 14(5) 381-390,1989

8. TAM, V C , "Automated performance checking of infusion
equipment". Clin Phvs Phvsiol Meas.. 10(4)311-318,1989

ENDEREÇO PARA CONTATO

José Tadeu Fontes Leite
Caixa Postal 5016
58051 João Pessoa-PB
Fone: (083) 224 72 00 ramal 2067
Fax: (083)247 20 42
Bitnet: CCSNET04@BRUFPB

122 - / Fórum Nacional de Ciência e Tecnologia em Saúde "92
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RESUMO

Descreve-se um sistema para aquisição de dados do pH
esofagiano durante 24 horas, visando estudos de refluxo Foi
desenvolvido um coletor portátil baseado em microcontrolador
e um programa para microcomputador do tipo PC-AT para
análise dos dados amostrados pelo coletor O coletor suporta
até dois canais de entrada e possui um teclado para registro
pelo paciente, de eventos pertinentes ao exame e que ocorram
ao longo da aquisição como dor, ardor, regurgitaçio, ingestão
de alimentos ou mudança da posição corporal (deitado ou em
pé). Ao término do período de aquisição, os dados sào
transferidos serialmente do coletor para o microcomputador,
onde podem ser visualizados em gráficos pHx tempo e
analisados estatisticamente. Foram realizados testes para avaliar
a precisão e a estabilidade do sistema e na atualidade estuda-se
um protocolo para posicionamento do eletrodo no esõfago,
visando o inicio dos testes clínicos.

INTRODUÇÃO

0 Refluxo Gastroesofagiano (RGE) é um fluxo retrógrado do
conteúdo gástrico no esôfago, sendo um fenômeno fisiológico
que ocorre com grande freqüência na maioria da população
Em muitos pacientes, a ocorrência de refluxo gastroesofagiano
é indicada por sintomas típicos como queimação retrostemal,
regurgitaçio, disfagia e dor torácica. Nâo obstante, atribuir
estes sintomas ao RGE, com ausência de esofagite, pode ser
um erro, desde que existem situações com sintomas idênticos á
um refluxo gastroesofagiano típico, tais como: carcinoma
esofagiano, estenose pilórica, úlcera gástrica e duodenal,
megaesôfago, distúrbios da motilidade e doença da artéria
coronária [3]

Por outro lado, o diagnóstico de refluxo gastroesofagiano pode
ser bastante difícil, quando este apresenta-se com sintomas
atípicos. Alguns sintomas podem ter origem na regurgitação do
suco gástrico no esôfago e não serem devidamente
interpretados como refluxo gastroesofagiano, como por
exemplo náuseas, dor no peito semelhante à angina, tosse
crônica, rouquidão, ou sintomas pulmonares como asma ou
pneumonia recorrente [2,6,12]

Deste modo, é de grande interesse diagnosticar o refluxo

gastroesofagiano, de maneira a diferenciá-lo de outras
condições e a detectá-lo precocemente A não definiçio
diagnostica do refluxo leva a um prejuizo na qualidade de vida
dos pacientes, podendo originar a longo prazo, complicações
do tipo: estenose do esôfago, ukeracio, hemorragias, sintomas
respiratórios e dor torácica, esta inclusive fazendo com que
alguns pacien.rs acreditem ser portadores de cardiopatias.

Na atualidade, o teste da monitoração de 24 horas do pH
esofagiano é considerado o melhor teste para avaliação de
RGE, devido ás suas elevadas sensibilidade e especificidade
[12,13], sendo um teste bem tolerado pelos pacientes [4]. Esta
técnica foi primeiramente descrita por DeMeester e
colaboradores em 1980 [3] e consiste da monitoração durante
24 horas do pH do esôfago, no qual é introduzido uma sonda
com um eletrodo de pH, posicionando-o á 5 cm acima do
esfmcter inferior do esôfago A duração adotada (24 horas)
permite a monitoração do paciente em condições fisiológicas
normais como o período após a alimentação e durante o
decúbito. Empregando-se um sistema portátil para aquisiçio, o
paciente pode deslocar-se livremente, não necessitando sua
internação

Episódios de refluxo são associados a valores de pH inferiores
á 4 (quatro) e após o período de aquisiçio, sio determinados os
seguintes parâmetros: o percentual de tempo do período total
em que ocorreu refluxo; o número de episódios de refluxo; o
número de episódios de refluxo com duração maior do que 5
minutos; e a duração do maior episódio de refluxo. Estes
parâmetros sio calculados em duas fases, considerando-se a
posição corporal do paciente: em pé ou deitado.

Tendo em vista a importância da monitoração do pH
esofagiano para a determinação de RGE e a pouca divulgação
no país desta técnica, é objetivo deste trabalho mostrar o
desenvolvimento de um sistema para monitoração do pH do
esôfago, visando o estudo de refluxo.

HARDWARE DO SISTEMA

O sistema desenvolvido é constituído de um coletor portátil
microcontrolado e de um programa para microcomputadores
PC-AT, encarregado da programação do coletor e da análise
dos dados amostrados
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A figura i mostra o diagram: em blocos do coletor Ele possui
como unidade central de processamento um microcontrolador
8OC31. com 8 Kbytes de memória EPROM e 32 Kbytes de
memória RAM Um conversor analógico/digital de 8 bits com
multiplexador na entrada (ADC0808) garante a aquisição de ate
dois canais, com resolução de 0,1 pH O coletor possui um
teclado com as seguintes funções aquisição, para iniciar a
aquisição de dados, transferência, para transferir os dados
amostrados para o microcomputador visando sua análise, e uma
função que permite a finalização em qualquer instante, do
procedimento de aquisição Existem ainda 6 (seis) teclas para
marcação de eventos pelo paciente dor, ardor, alimentação,
regurgitação, posição corporal (em pé ou deitado) e apague
Um alarme piezodétrico permite a sinalização sonora de
eventos, como término de aquisição, acionamento de teclas,
etc. A alimentação do coletor é garantida por bateria de
+9 volts, convertidos para -9 volts (1CL7660, Maxim) e
regulados para ± S volts (MAX666 e MAX664. Maxim), com
alarme visual de bateria descarregada a +7 volts.

Uma interface serial padrão RS-232 permite a comunicação do
coletor com o microcomputador, durante o procedimento de
calibração/aferiçio dos eletrodos e transferência de dados. Esta
interface foi construída com acopladores ópticos, o que garante
o isolamento elétrico do paciente nas situações onde o coletor
está acoplado ao microcomputador.

Empregou-se como sensor de pH um eletrodo de vidro com 1,2
mm de diâmetro (Microelectrodes Inc. MI508) Este eletrodo é
do tipo não combinado, necessitando, deste modo, uma
referência externa, obtida por um eletrodo de prata/cloreto de
prata posicionado no tórax do paciente (eletrodo descartável
para detrocardiograma) Para as medidas "in vitro" e para a
calibracão dos eletrodos, pode-se empregar como referência um
eletrodo de calomelano Os eletrômetros [9] e os
condicionadores dos sinais fornecidos pelos eletrodos sio
baseados em amplificadores ICL7611 ACTV (Maxim) e OP490
(PMI), que garantem baixo consumo e linearidade com baixa
tensão de alimentação (±5 Volts)

FUNCIONAMENTO DO SISTEMA

O sistema possui os seguintes modos de operação: calibracão e
programação do coletor, aquisição, transferência e análise de
dados

A fase de calibracão é iniciada após o "power-on reset" do
coletor. Estando estabelecida fisicamente sua conexão com o
microcomputador, pode-se calibrar qualquer um dos canais,
emprcgando-se duas soluções padrão (normalmente pH 7 e pH
4) Para cada solução tampão escolhida, o coletor realiza 100
leituras consecutivas, transmitindo serialmente cada valor
amostrado para o microcomputador, que em seguida calcula
um fator de calibracão. Este fator é associado a um arquivo de
dados, especifico ao exame/paciente, sendo empregado

ormente no cálculo dos valores reais de pH, a partir dos

dados fornecidos peto coletor. Ainda nesta fase, podem ser
realizadas medidas de pH de soluções tampão, possibilitando
validar a calibracão. Os valores lidos pelo coletor sio
visualizados diretamente na tela do microcomputador, em
unidades de pH. Para a obtenção do fator de calibraçio, leva-se
em consideração a temperatura das soluções tampão, tendo em
vista que o sinal fornecido pelo eletrodo de vidro depende da
temperatura de trabalho [1]. Considera-se que as soluções
padrão estão á temperatura ambiente, enquanto que as medidas
no esôfago são realizadas á 37 °C

Após a calibracão dos eletrodos, o coletor está apto para ser
programado. Este procedimento consiste em prepará-lo para
uma aquisição, através da transferência de alguns parâmetros
específicos ao exame, como um código de identificação, o
número de canais ativos (1 ou 2) e o tempo desejado para a
aquisição (entre 1 e 24 horas). Transfere-se também para o
coletor a hora corrente, dotando-o, deste modo, de uma
refer Incia temporal.

O número de canais ativos e o tempo para coleta de dados sio
definidos pelo operador do sistema. Já o código de
identificação da aquisição está vinculado a um registro interno

Figura 1 - Diagrama em blocos do coletor de pH
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gerado pelo próprio programa Esies parâmetros, juntamente
com os dados do paciente, com os fatores de calibração e a
temperatura ambiente, constituem um arquivo em disco,
identificador do exame Os dados do paciente são introduzidos
via teclado e constam do nome. número do prontuário, data de
nascimento, peso, altura, sexo, ptofissio, estado civil,
endereço, origem (interno ou ambulatorial) e principais queixas
Um editor de texto (10 linhas, 40 colunas) foi também
incorporado, podendo ser preenchido pelo médico, com
informações da anamnese

Uma vez calibrados os canais de mediçio e programado o
coletor, pode-se desconecti-lo do sistema de analise e dar
inicio a uma aquisição de dados Os dados são amostrados e
armazenados em memória em intervalos de 8 segundos. A
memória é dividida em três segmentos: dados do canal 1
(10800 bytes), dados do canal 2 (10800 bytes) e eventos (5400
bytes) A tecla Pare, prevista no teclado do coletor, permite que
a aquisição possa ser finalizada antes do tempo estipulado para
o exame.

Ao término da aquisição pode ser realizada a transferência dos
dados para o microcomputador Para esta transferência é
empregado o protocolo de comunicação XMODEM [5] São
transferidos além dos dados amostrados, a hora de inicio do
exame e seu código de identificação, permitindo seu
reconhecimento automático pelo microcomputador. O arquivo
criado com os dados amostrados é vinculado ao arquivo criado
durante a fase de programação do coletor, contendo os
parâmetros concernentes ao exame

Após a transferência dos dados, pode-se dar início a um
procedimento para verificação da existência ou não de denvi,
após uma monitoração de longo prazo Este procedimento
consiste na leitura continua do pH com o eletrodo numa
solução conhecida Na ocorrência de uma deriva significativa, o
operador deverá invalidar o exame Testes realizados com o
eletrodo empregado mostram que o mesmo pode estar sujeito a
derivas da ordem de 0,11 pH + 0,01 (valores entre 0 e 0 25 pH)
[10]

ANÁLISE DOS DADOS

Para a análise dos dados seleciona-se em um menu de opções, o
exame desejado, identificado pelo nome do paciente e data do
exame

Os valores de pH medidos por cada canal podem ser
visualizados em 3 (três) telas, cada uma representando um
intervalo de 8 (oito) horas de aquisição Nestas telas são
referenciados ainda, com correspondência temporal, os eventos
marcados pelo paciente Pode-se selecionar um período de
análise específico, diferente do período total de aquisição, por
meio de uma pequena tela de entrada de dados Barras verticais
pontilhada e continua, identificam o início e fim do período de
análise, respectivamente Uma barra paralela ao eixo de tempo,
identifica o pacieme em posição de decúbito A figura 2 mostra
uma leis obtida, com medidas "in vitro" do pH de soluções

Nesta figura está representada um período de aquisiçio entre
1001 hs e 1801 hs de um único canal (A), com período de
análise selecionado pelo operador entre 10:31 hs e 17.01 hs
Durante a aquisição foram acionadas teclas de evento às 10:40
hs (alimentação), às 1235 hs (ardor), às 14.05 (dor) e as 14:20
hs (regurgitação e ardor) Identifica-se ainda o inicio de um
decúbito aproximadamente ás 13 20 hs, com término ás 15:10
hs

A análise estatística dos dados é realizada no período
especificado pelo operador. São calculados e visualizados na
tela, um histograma da distribuição de pH (*/• tempo do tempo
total x pH ) com largura de 0,5 pH e um grafico do pH
acumulado que representa a porcentagem do tempo total com o
pH abaixo de cada um dos valores entre 0 e pH 8, com
resolução de 0,1 pH São calculados ainda os parâmetros
propostos por Johnson e DeMeester em 1986 (8), que são: o
número de episódios de refhixo, o número de episódios com
duração maior do que 5 minutos, o tempo em minutos do maior
episódio de refhixo. o tempo total com refhixo e o percentual
do tempo com refhixo. Toma-se como base para cálculo o
período total escolhido para análise e os períodos nos quais o
paciente encontra-se em pé e deitado.

Um episódio de refluxo foi definido como uma queda no pH
abaixo de 4 e o seu fim como o retomo do pH para valores
maiores do que 4,5
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Figura 2 - Gráfico ph x tempo obtido com o sistema

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O sistema encontra-se atualmente em fase de avaliação de
desempenho funcional, quando estão sendo realizados diversos
testes metrológkos A avaliação da sua confiabilidade é
relativamente complexa, constando da calibração dos eletrodos,
da programação do cotetor com recebimento de parâmetros
externos, da aquisição de dados com marcação de eventos, da
transferência dos dados amostrados para o microcomputador e
finalmente da análise estatística dos mesmos. Somente após um
perfeito controle sobre todas estas etapas poderá ser viabilizada
sua avaliação clínica.

O coletor foi implementado em duas placas de circuito
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impresso superpostas (7,5 x 6.3 cm), montadas em um gabinete
de pequenas dimensões externas No modo aquisição o circuito
consome 10.2 mA, os quais são supridos por um conjunto de 6
pilhas alcalinas tipo AA Um conjunto de pilhas garante o
funcionamento do sistema durante 24 horas, com tensão final
superior á 7 volts, limite estipulado para disparo do alarme
visual de bateria descarregada Uma variação na tensão de
alimentação de 9 para 7 volts acarreta em uma variação da
tensão de referência do conversor analógico/digital inferior a
1/2 LSB

Foram realizadas diversas aquisições "in vitro" de soluções
padrão, empregando-se --orno referência um eletrodo de
cakmteiano Em 4 (quatro) aquisições com duração de 24 horas
cada, observou-se uma deriva máxima de 0,2 pH Este
resultado esta dentro da faixa de precisão estabelecida para o
sistema e ê compatível com os resultados obtidos antenonnente
com o mesmo tipo de eletrodo [10]

Para o desenvolvimento e avaliação do sistema para
prograinaçin do coletor e para análise de dados, ímptementou-
se um programa para simular dados amostrados Este programa
gera dois valores fixos de pH, com duração da amostragem e
freqüência de repetição escolhidas pelo operador.

As medições "m vitro" e as diversas simulações realizadas têm
mostrado que todas as etapas envolvendo a programação do
coletor, a aquisição dos dados e a transferência dos dados para
o sistema de análise com subsequente análise, tem funcionado
corretamente Na atualidade, estuda-se um protocolo para
realização dos primeiros testes clínicos. O eletrodo de pH
deverá ser posicionado S cm acima do esfineter inferior do
esôfago (LES), que será determinado por manometria [3,7].
Deverão ser lealizados inicialmente exames com voluntários,
com o objetivo de avaliar as interfaces envolvendo o medico, o
paciente e o sistema Só após a realização destes exames
iniciais, que poderão inclusive sugerir algumas modificações no
sistema, deverão S T selecionados e estudados grupos de
pacientes, objetivando a avaliação do método propriamente
dito
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SISTEMA PMA AQUISIÇÃO, PROCBSSMOMTO I APRXSEKTAÇAO
GRAFICA 00 VKCTORCARDIOGRAMA

R. H. Torra», L. C. Carvalho, R. R. Maia

NETED/MBB Universidade Federal da Paraíba

•ata trabalho daacrave um sistema da vectorcar-
diograma microcooputadorizado, qua parmita fazer a
aquisição ainultlnaa dos sinais ortogonai* X, X •
Z a o aau processamento, visarido a determinação da
vários parâmetro» elatrocardlográficos a vector-
cardiográficoa, bam como o traçado das alças do
vectoicardiograms nos planos frontal, horizontal a
aagital. Foram deaanvolvidoa una malha da Prank,
um amplificador iaolado da três canais a o
softwara necessário para aquiuiçio, procassamanto
a geração da ralatório final, incluindo os parâ-
metros medidos a os traçados cios sinais ascalaraa
a alças vectorcardiogrificas obtidos.

INTRODUÇÃO

A vactorcardlografiâ i una técnica que permite a
visualizaçio ewpacial dos vetores relativos A
atividade elétrica do coração, com o uso de apenas
três derivações ortogonai», denominadas X, Y e Z.
0 vectorcardiograma (VCC) nio se tornou popular no
passado, entre outros fatores, pelas dificuldades
de utilização dos antigor. equipamentos de
vectorcardiografia, que envolviam o uso de
o*ciloac6pios de alta persistência, sistemas de
registros fotográficos, sendo equipamentos de alto
custo (4]. O VCC é superior ao ECG da 12
derivações para o diagnostico de algumas
patologia* como hipertrofia ventricular, bloqueios
de ramos a infarto do miocárdio (1,4,6] sendo,
portanto, um exame que pode ser utilizado
vantajosamente para complementar o ECG de 12
derivações. Técnicas matemáticas de sintetização
do ECO de 12 derivações a partir do VCO estio se
tornando cada vez mais preciaas. Ficou também
comprovado que sistemas para diagnóstico
automático baseados no VCO são tão eficientes
quanto aquele» baseados no ICC de 12 derivações
(7), permitindo uma grande redução dos dados a
serem gravados, processados, <itc. os fatos acima
apontados nos levaram a desenvolver um sistema
microconputadorizado para vectorcardiografia. Tal
sistema permite uma grand» versatilidade na
obtenção do VCO, tanto em termos de processamento
do sinal, quanto em termos de apresentação dos
traçados, que podem ser obtidos com o uso de
dispositivos digitais de alta reeolução gráfica,
permitindo assim uit.a acurada inálise dos traçados.

cxunxvos

O objetivo geral do projeto foi o desenvolvimento
de um sistema para vectorcardlografia baseado em
microcomputadores compatível» com IBM PC,
compreendendo hardware e software. Os objetivos
específicos foram: 1) desenvolver uma malha da
Prank, um amplificador isolado de três canais, con
um circuito de proteção na entrada; 2) desenvolver
o software para aquisição a gravação em disco das
três derivaçSea ortogonaie X, Y e Z; 3)
desenvolver o eoftware para o processamento do
sinal e obtenção de relatório» completos contendo
os parâmetros eletrocardiográficos e vectorcardi-
ograf icos, traçados das alças vetoriais nos planos
frontal, horizontal e eagit&l, a traçados das
derivações escalares X, Y e l, incluindo traçado
para análise de ritmo.

I MÉTODOS

O método empregado para correção da não
homogeneidade dos tecidos, da excentricidade do
coração e das variações da forma do tórax humano
foi o proposto por Frank [2]. Para tanto foi
implementada uma malha resiatlva de Frank, que
permite obter simultaneamente ae derivações orto-
gonai» x, Y e Z, com o uso de oito eletrodos.

0 amplificador isolado da três canais foi
projetado utilizando amplificiidore» de instrumen-
tação (incluindo-se "buffers" para cada eletrodo),
com alta impedáneia de entrada, alta rejeição de
modo comum e baixo ruído, o amplificador conta
com circuitos de proteção d* entrada. A isolação
elétrica foi obtida mediante o uso de uma fonte de
alimentação isolada, isolando-se a salda do
amplificador com acopladorei ópticos. Técnicas
especiaie de blindagem foram utilizadas no
amplificador, permitindo a obtenção de sinais
virtualmente livres de lnt«rferências da rede
elétrica. O amplificador aprosenta uma faixa de
passagem de 0,05 a 100 Hz e um ganho fixo de 1900.

A aquisição dos sinais x, Y e Z foi feita usando-
as um conversor A/D de 16 caniiis com uma resolução
de 12 bits, a uma freqüência (te amostragem de S00
amostras/e, araazenando-se um total de 5 s dos
sinais. Durante o processo de aquiaiçáo os sinais
aão visualizados "on line" r<a tela do monitor,
visando fazer o controle de qualidade dos dados •
serem gravados em disco.
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O processamento do sinal, descrito aqui de forma
resumida, é feito -off line" <> envolve rotinas de
detecção do QRS e filtragem de sinal (3], calculo
da mediana para a escolha do complexo PQRST
representativo de cada derivação ortogonal [8],
correção da linha de base e detecção das marcas
fiduciais (iníc o e fim do QRS, pico das ondas q,
r, s e T, segmento ST, e fim da onda T) ;5). As
medianas foram empregadas pata obter os diversos
parâmetros e traçados.

0 relatório final contém, alem dos dados
cadastrais do paciente, digitados antes da
aquisição doa sinais, as alçi.s vetoriais proje-
tadas nos planos frontal, horizontal e sagital,
anotações das suas morfologias e orientações,
complexos PQRST de cada derivação ortogonal, um
segmento do sinal escalar para a anilise de ritmo,
parâmetros eletrocardiográficos (freqüência cardí-
aca, duração do QRS, intervalo de ST, QT e QTP,
amplitude de q, r, s e T), parâmetros vector-
cardiogrificoa (rotação e amplitude maxima das
alças QRS e T s«i cada plano, e duração máxima da
alça QRS), • um texto final de diagnóstico
digitado pelo médico. 0 relatario pode ser
mostrado no monitor, impresso em impressora laser
ou impressora matricial ou ainda em ploter XY.

RESULTADOS

O sistema desenvolvido foi testado no Hospital
Universitário Lauro Wanderdey da UFPB. A avaliação
consistiu da comparação das amplitudes das deriva-
ções ortogonais X, Y e Z obtidas no equipamento
desenvolvido, com as obtidas an um equipamento
comercial (Hedcor, modelo ER671). Os testes foram
realizados no equipamento comercial, e logo após,
com os eletrodos na mesma posição, no sistema
desenvolvido, o ECG de 12 derivações foi também
obtido no equipamento comercial para comparação
dos diagnóstico» feitos pelos dois métodos.

Foram gravados e processados os sinais de 44
indivíduos dos sexos masculino e feminino, sendo
17 normais e 27 anormais, com idades variando
entre 18 e 65 anos, visando avaliar e fazer a
validação clinica do equipamento. A comparação das
amplitudes das derivações escalares X, Y e Z não
apresentou diferenças estatist icamente significa-
tivas (taste t de student, nivel -le 5» de
significãncia) e a morfologie dos traçados, com-
paradas visualmente, são idênticas. Aa alças
vectorcardiográficas dos indivíduos normais sáo
compatíveis com a descriçio da literatura para
vectorcardiogramas normais, o que foi confirmado
por especialista na área. Uma análise detalhada
dos casos anormais está sendo realizada, envolven-
do diagnóstico» de bloqueias de ramos, hipertrofia
e infarto do miocárdio. A Figura 1 mostra uma
página do relatório final e a Figura 2 o VCG Je um
indivíduo normal, obtido em impressora laser.

ODBCLOSAo

O sistema desenvolvido para vectorcardiografia

apresentou uma boa performance, em termos de
facilidade de uso, qualidade dos relatórios e
rapidez na obtenção doa resultados, apeaar do
processamento ser feito "off line". Os traçados
obtidos em dispositivos de alt.a resolução gráfica,
como por exemplo impressora laser (300 dpi),
conferem uma grande versatilidade ao equipamento,
permitindo uma análise detalhada dos sinais esca-
lares e das alças vectorcardiográficas. Os teste
realizados durante a validação clinica indicam que
c sistema fornece resultados precisos, quando
comparados a um equipamento comercial de boa
qualidade. Eapera-se ssr possível utilizar o VCG
em bases rotineiras, como uma complenantação útil
ao ECO de doze derivações. Tal sistema vai também
ser utilizado como baae para o desenvolvimento do
diagnóstico automático do aletrocardiograma, sendo
também nossa intenção desenvolver as técnicas
matemáticas para obtenção doa coeficientes que
permitem sintetizar o ECG de 12 derivações a
partir do VCG.

SERVIÇO DE VBCTORCARDIOORAPIA
KOSPITAL U H I V E R S I T A M O DA UWB

RELATÓRIO DE VECTORCARDIOGRAMA

Home: xxxxxxxx Reg. No. 0003 Código; 0011
sexo: H Alturat 170 cm Paaot 67 kg Idade: 25
Diagnóstico Clinicoi Normal
Data: 25/02/1992

Freqüência Cardíaca • 57

Curaçâo do QR!
Intervalo ST
Intervalo QT
intervalo QTP
Amplitude Q
Amplitude R
Amplitude S
Amplitude R'
Amplitude T

X
I 90 ms

102 ma
394 ms
286 ms
-0.012 mV
0.628 mV
-0.376 mV

•
0.317 mV

PARÂMETROS VECT

Hax QRS
Kax T
AmpMax QRS
AmpMax T
DurMax QRS

FRONTAL
56.6 °
33.6 °
1.15 mv
0.40 mv
40.0 ms

CONCLUSfiE.8. plACNÓSTICAfl

Normal

b/min
y
90
102
412
294
•

0.906
4

-0.166
0.215

ma
ma
ma
ma

mV

mv
mV

z
88
108
374
270
-0.553
1.192
*
*

-0.356

ORCARD IOGRÂFICOS

SAOITAL
-178.7
27.0
1.26
0.42
6C.0

o
o
mV
mv
ms

ms
ms
ms
ms
mV
mV

mV

HORIZONTAL
-101
51.

.5 °
5 °

1.28 mv
0.48 «V
60.0 ms

Assinatura do Médico

Figura 1 Página á» relatório «mitida pelo sist«
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V E C T O R C A R D I O G R A M A

xxxxxxxxxxxxx
I dad»
Peeo
Altura
Sexo
Cod.
Seg. No.
Diag.
Data

25 anoa
67 Kg
170 en
M
0011
0003
Normal
2S / 2 / 1992

Freqüência Cardiaca : 57 b/min

Duração QRS
Interveio ST
Intervalo QT
Intervalo QTP
Amplitude R

X
90 ns
102 ma
394 ma
286 ma
0.63 roV

y
90 ma
102 ma
412 ma
294 ms
0.91 mV

Z
88 ms
108 ms
374 ma
270 ma
1.19 mV

Frontal Sagital Horizontal

Max QRS :
Max T :
AmpMax QHS :
AmpKax T :
DurMax QHS :

56.6 graus -178.7 graus -101.5 graus
33.6 graus 27.0 graus 51.5 graus
1.1 rnv 1.3 mV 1.3 mV
0.4 mV 0.4 mV 0.5 mV
40.0 ms 60.0 ms 60.0 ms

Frontal

0.5 »v

* X

Horizontal

0.5 mV

sagital

0.5 raV

Derivação X Derivação T Derivação t Analisa de Ritmo

JL.

Figura 2 Traçados gráficos • alguns doa parâmetro* obtidos pelo sistema



REFERÊNCIAS

1. BRAUNWALD, E. Heart Disease - A Textbook of
Cardiovascular Medicine, Second Edition, w. B.
SaunderB, Philadelphia, USA, 1984.

2. FRANK, E. "An Accurate, Clinically Practical
System for Spatial vectorcardiography".
Circulation. 13: 737-749, 195Í..

3. HAMILTON, P. S., TOMPKINS, H. J. "Quantitative
Investigation of QHS Detection Hules Using MIT/BIH
Arrhythmia Database", IEEE Transaction on
Biomedical Engineering. vol BME 33 (12): 1157-
1165, 1986.

4. HÜRD, H. P., STARLING, M. R., CRAWFORD, M. H. ,
DLABAL, P. W., O'ROURKE, R. A., "comparative
Accuracy of Electrocardiographic and Vectorcardi-
ographic Criteria for Inferior Myocardial
Infarction", Circulation, 63 (5): 1025-1028, 1981.

5. LAGUNA, P., THAKOR, N. V., CAMINAL, P., JANE,
R.r YOON, H. R. "New Algorithm for QT Interval
Analysis in 24-hour Holter ECG: Performance and
Applications", Medical & Biological Engineering &
Computing. 28: 67-73, 1990.

6. JONSON, B., ALMQUIST, L. 0. , EDENBRANDT, L.,
LUNDH, B., NIKLASON, L., PAHLM, O., "High
Quality Vectorcardiography", Computers in
Cardiology: 163-166, 1985.

7. WILLEMS, J. L., VAN BEMMEL, J.H., DEGANI R.,
MACFARLANE, P. W., ZYWIETZ, C. "Common standards
for Quantitative Electrocardiography: Coals and
Main Results'*, Methods of Information in Medicine.
29: 263-271, 1990.

8. ZISSERHANN, D-, STRAND, E. M., SMITH, L. Ft.,
HIXSON, S. E., HOOD, W. P., MANTLE, J. A., ROGERS,
M. J., RUSSEL, R. O., RACKLEY, C. E. "Cardiac
Catheteriiation and Angiographic Analysis Computer
Applications", Progress in Cardiovascular
Diseases. XXV (5): 409-434, 1<J83.

ENDEREÇO PARA COHTACTO

Rogério Honorato Torres
Av. Silvino Lopes, 509
Taicdsau - CEP 58035
J. Pessoa - PB

130 - / Fórum Nacional de Ciência e Tecnologia em Saúde '92



SISTEMA DE AQUISIÇÃO DE SINAIS BIOLÓGICOS UTILIZANDO
TÉCNICAS ESPECIAIS DE ISOLAÇÀO

M. A. D. Lima, A. Giannella-Ncto c F. S. Schlindwein

Programa de Engenharia Biomédica-COPPE/UFRJ.

RESUMO

Este sistema de aquisição de
monitoração, em tempo real.
analógicos diferentes, além de fornecer
DC para os circuitos que compõem
geradoras dos sinais. Os sinais de
inferior a 120 Hz podem ser
digitalizados, visualizados na tela
microcomputador IBM-PC compatível e

sinais permite a
de oito sinais

alimentação
as fontes
freqüência

amostrados,
de um

armazenados
em memória de massa (p. ex.: disco). Este sistema é
apropriado para a monitoração de diversos sinais
biológicos por apresentar técnicas especiais de
isolaçio para o indivíduo monitorado.

INTRODUÇÃO

Este sistema se destina a amostrar, digitalizar,
apresentar na tela de um microcomputador IBM-PC
compatível, e armazenar quatro sinais diferentes
simultaneamente em tempo real, além de gerar tensões
isoladas para alimentar os circuitos responsáveis na
captação e no condicionamento dos sinais biológicos.

Os sistemas de aquisição de sinais tradicionais são
concebidos com a função primordial de adquirir sinais
e eventualmente processar estes sinais. Os sinais
biológicos, entretanto necessitam de cuidados
especiais com respeito a isolação do paciente
monitorado. A utilização de um conversor DC-DC
para gerar tensões isoladas para os circuitos
responsáveis pela captação dos sinais e a utilização
de opto-acopladores para isolar o sinal que é lido
pelo microcomputador garantem uma isolação
adequada entre o paciente e o sistema de leitura de
dados composto pelo microcomputador[3].

Os sinais aplicados nas entradas do sistema de
aquisição são amostrados e digitalizados por um
conversor A/D de 12 bits + bit de sinal a uma taxa
de amostragem escolhida pelo operador de 15 Hz, 30

Hz, 60 Hz, 120 Hz, 240 Hz ou 480 Hz; a freqüência de
amostragem determina a escala horizontal do sistema,
como está representado na tabela 1. A máxima
freqüência de amostragem possível depende do número
de canais, já que a freqüência de convênio é igual á
freqüência de amostragem de cada canal vezes o número
de canais e a máxima freqüência de convênio para
um canal é de 2000 Hz.

Este sistema de aquisição de sinais, alem de fornecer
alimentação isolada para os circuitos de captação,
fornece também sinais para controlar 16 chaves
analógicas. Essas chaves analógicas poderiam ser
utilizadas para controlar, por
exemplo: ganho de amplificadores, freqüências de
corte de filtros analógicos, freqüência de osciladores
e inúmeros controles analógicos.

Freqüência de
tostragei

(Hz)

60
120
240
480

Escala
Horizontal
(•s/divisao)

334
167
83
42

Tabela 1 • Relação entre a freqüência de amostragem e a
escala horizontal. A escala horizontal varia em função da
freqüência de amostragem.

MATERIAIS £ MÉTODOS

O sistema de aquisição de sinais está montado em
uma placa padrão e pode ser conectada no 'slot* de um
microcomputador IBM-PC compatível, que lê os sinais
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digitalizados e gera os sinais de controle para a
placa padrão. O programa deste sistema de
aquisição está cm linguagem Assembly, para torná-lo
mais eficiente, e pode ser facilmente modificado para
visualização de diferentes sinais e diferentes escalas na
tela do microcomputador.

A figura 1 representa
"hardware' do sistema.

o diagrama cm blocos do

• 'an~ ; Í í

jvifsor! | Opto U~>* Micro

*^*" L>-j l ioia- [<ZI] Compu-
• r- iat ' Anr mm. . | lador

Figura 1 - Diagrama em blocos do hardware' do sistema
de aquisição de sinais.

Descrição sumaria dos blocos:

(1) Conversor Analógico Digital: É composto de um
circuito de seleção de oito canais, onde um dos canais
pode ser selecionado para a conversão no mínimo a cada
SOO us; o conversor utilizado gera uma palavra de 12
bits mais um bit de sinal.

(2) Conversor paralelo serial: Transforma o sinal
convertido em paralelo para serial através de um
registrador de deslocamento.

(3) Conversor serial paralelo: Converte o sinal serial,
após ter passado pelo circuito composto por opto-
acopladcres, em sinal paralelo[2].

(4) Micro Controlador. Gera os sinais de controle
para a conversão A/D, para a conversão paralela serial c
para a conversão serial paralela.

(5) Selecionador de Chaves Analógicas: Recebe
serialmente a informação para comandar as chaves e

a converte para informação paralela para comandar cada
uma das chaves.

(6) Converso." DC-DC: É utilizado para isolar a
fonte de alimentação, que está conectada i rede
elétrica, do circuito que está conectado ao paciente. A
corrente fornecida por este conversor é limitada por
medida de segurança [1].

Características do sistema de aquisição:
-Número máximo de canais de entrada: 8;
-Processamento em tempo real;
-Resolução do conversor A/D: 1,2 mV/bit;
-Freqüências de amostragem máxima:

Para 1 canal = 2000 Hz;
Para 8 canais = 240 Hz,

RESULTADOS E CONCLUSÕES

A figura 2 corresponde a apresentação de sinais
conhecidos aplicados aos canais I, 2 e 3 no sistema
para verificação do desempenho.

Os resultados na figura 3 correspondem á aquisição de
sinais de bio-impedãncia do tórax de um indivíduo
sadio. O 'software' do sistema foi adaptado para
controlar a corrente injetada no paciente e o ganho
dos amplificadores. O sistema monitorou quatro canais
independentes r simultaneamente, funcionando
como um osciloscópio no modo'chopper'.

O teste de isolamento foi realizado medindo-se a
resistência elétrica entre o terra da rede elétrica (terra real)
e o terra de sinal (terra isolado) sendo o seu valor maior
que 20 Míl (maior valor de leitura no multimetro
utilizado. Fluke 8060A).

X

. 1 . l . | . I . 1 . 1 I I I | I. t I I l - l I . J . J . J I I I I . I . L I I I I
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Figura 2-Tela de visualização de
se aplicar a três entradas, forma de o

finais obtidos «o
das bem definidas.
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Figma3-Tela de apresentação do sistema de aquisição
de quatro sinais biológicos - Zp: Variaçio da
j ^ « * f c ^ - pulmonar, Zc: Variação da impcdincia
cardíaca; ZO Impcdlncia basal e ECG1:
derivação 2 do piiiueiio canal de ECG (nao iitilirado).

de T*r*fl*T è adequado na
monitoração de sinais biológicos. O isolamento
obtido satisfaz as normas de segurança.
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ALGORITMO PARA DETECÇÃO DO POTENCIAL DE AÇÃO NONOFASICO

C.A.S. Nunes, I.A. Cestari, A.A. Leirner

DivisSc de Bioeng nharia do InCor - HCFHUSP

RESUMO

Este trabalho apresenta um algoritmo para
análise de Potenciais de Ação Monofásicos
(MAPs). Este tipo de análise te* aplicação
nos estudos eletrofisiológicos da condução
cardíaca. Foram detectados e quantificados
as parâmetros que definem as principais
características morfológicas e temporais
do sinal: período de cada potencial,
duração a 50% e 90X da repolarizaçâo e
velocidade máxima de subida.

INTRODUÇÃO

Potenciais de Ação Honofásicos (MAPs) sâo
obtidos extracelularmente e reproduzem,
similarmente aos potenciais de ação
intracelulares, a repolarizaçâo do tecido,
sem necessitarem como estes últimos, do
empalamento de células cardíacas
individuais [3]. Através da análise deste:;
potenciais pode-se avaliar a influência da
concentração de ions extracelulares e
drogas antiarritmicas na repolarizaçâo
cardíaca. Assim como alterações nos
parâmetros hemodinâmicos resultantes de
isquemia e mudanças no tônus autonõmico
[1]. A detecção do HAP pelo simples
contato entre o músculo cardíaco e dois
eletrodos colocados na extremidade de um
cateter, possibilita seu registro com
reprodutíbilidade e versatilidade, em
corações in situ, de animais anestesiados,
acordados ou ainda em corações humanos.

MATERIAIS E MÉTODOS

Os potenciais de ação foram detectados
através da colocação de um cateter
contendo dois eletrodos de prata no
ventrículo esquerdo de cães anestesiados e
submetidos a controle da freqüência
cardíaca com marca-passo. Eles foram
amplificados em modo diferencial (HP8811A,
Paio Alto, CA, USA) e gravados em fita
magnética (HP 3960).

Para digitalização dos sinais gravados
usou-se uma placa conversora de 10 bits
(Lynx, São Paulo, SP) controlada por um

algoritmo especialmente desenvolvido. 0
processamento foi feito com base no PC-A1
386.

Descrição do Programa de Análise

0 MAP exibe algumas características
morfológicas bem definidas, as quais foram
utilizadas para reconhecimento dos
potenciais individuais: Possui uma fase
rápida de subida, atinge UM pico seguido
por um platô prolongado, logo após uma
fase de descida e por fim, retorna ao
valor inicial de repouso.

A Figura t mostra um potencial de ação
típico, onde estão indicados instantes
selecionados pelo programa. Sâo eles:
INICIO, INICIO DA SUBIDA, MAXIMO
DETECTADO, MAXIMO LOCAL. Com base neles,
determinam-se a máxima derivada e as
durações a 50 e 90S da repolarizaçâo
(Amplitude).

« M oracnoo

mim

Figura 1. Ilustração Zsquemática do
Potencial de Ação Nonofásico
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Este sistema de análise foi programado en
linguagem C. Os fluxos de instruções da
rotina principal, bem coao seu principal
procedimento sAo mostrados na Figuras 2 e
3.

ruuMi
PIIICIML

• MEU
MOU

• KKi
UM Df

fi-
Kl»

fit»

tOTIM K

LOCM.1Z«MO

comparação entre pontos adjacentes,
procura o ponto em que a inclinaçio deixa
de ser negativa. Este ponto é armazenado
nua vetor para utilização pelas demais
rotinas.

ROUM DE

LOMUHCflO

unu ti
«CNIJUSE

amaitnt fati
te itto

Figura 2. Fluxograma da Rotina Principal. Figura 3. Fluxograma do Procedimento
Principal.

Descrição das
Principais:

Variáveis Rotinas

Os elementos básicos
fluxogramas sAo:

utilizadas nos

Vetor INICIO: Armazena a posiçio física do
início de cada potencial dentro do
arquivo.

DADO CM ANALISE: Simboliza o dado para o
qual o ponteiro de análise se referencia.

Rotina ACHA.BASE: Busca a região final de
repolarizacâo e a partir daí, através da

Rotina ACHA_INÍCIO_DE_SUBIDA e MAX_LOCALt
Com base na separação doa potenciais feita
em ACHA_BASE, estas rotinas determinam as
amplitudes de cada potencial do arquivo,
armazenando-as num vetor chamado
AMPLITUDE.

Rotina CALCULA 50 E 90X: Neste
procedimento calcula-se o intervalo de
tempo nos níveis de SO e 90X da amplitude
de cada potencial. Pasta-se como parâmetro
o vetor AMPLITUDE que armazena as
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diferenças entre os aáxiaos de cada
potenciais e os respectivos valores de
1NICIO_DE_SUBIDA. Calcula-se a distância
entre estes pontos, que é a seguir e
convertida em tempo.

RESULTADOS

A Figura 4 mostra ua trecho de potenciais
digitalizados (a) e a tabela resultante
da análise deste trecho (b).
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Sinal de HAP digitalizado
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Figura 4 (b)
Tabela de Resultados

CONCLUSÃO

Diferentemente dos métodos estatísticos e
de decoaposição espectral utilizados
convencionalmente, o algoritmo aqui
descrito utiliza o padrão aorfológico do
sinal. Esta abordagem introduz
simplificações na elaboração deste tipo de
programa. Do ponto de vista de
desenvolvimento do "software" e
processamento isto representa uma economia
de tempo. Obviamente isto introduz
restrições quanto ao padrão do sinal que
se quer analisar e quanto is informações
que se deseja extrair da análise. Esta
técnica pode ser adaptada ao estudo de
outras variáveis fisiológicas com
características morfológicas bem
definidas.
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INSTRUMENTAÇÃO DE BIOFEEDBACK PARA

MODIFICAR DISFUNÇOES FISIOLÓGICAS

J. D. Ardigo, W. Celso de Lima, E. N. Arruda,

C. I. Zanchin, M. R. Bauer

Grupo de Pesquisas em Eng* BiOMédica/UFSC

Florianópolis - SC - 88040-900 - Fax (0482) 319770

RESUMO

Foi projetado, desenvolvido e construído

um sistema instrumental de auto-monitoriza

ção baseado nas técnicas de biofeedback,

destinado a habilitar o paciente a modifi-

car disfuncões fisiológicas especificas.

Escolheu-se como variáveis para monitoriza

cão o tõnus muscular, a condutãncia da pe-

le, a temperatura periférica e os ritmos

cerebrais, com especial atenção para o rit

mo alfa.

INTRODUÇÃO

Objetivou-se criar uma metodologia, proje-

tar, construir e desenvolver um sistema

instrumental de auto-vonitorizaçio baseado

nas técnicas de biofeedback, destinado a

terapia de náuseas e vômitos que ocorrem

em pacientes oncológicos, tratados por qui

mioterapia.

Os indivíduos sujeitos a quimioterapia so-

frem, em sua maioria, efeitos secundários

de náuseas e vômitos cujas causas envolvem

mecanismos fisiológicos e psicológicos [2].

A diminuição dos sintomas de natureza psi-

cossomática pode ser conseguida através de

técnicas de treinamento por biofeedback,

tendo como resultado esperado uma diminui-

ção da interrupção do tratamento e conse-

qüente melhor aceitação deste por parte dos

pacientes [1}[3][4).

Entende-se por biofeedback a técnica, pro-

cedimento ou método que visa controlar res,

postas governadas pelo sistema nervoso au-

tônomo e sistema nervoso central (6). As

técnicas de biofeedback estão baseadas no

principio de que a pessoa aprende a respon

der corretamente se ela é imediatamente in

fornada sobre a exatidão ou proximidade da

exatidão de sua resposta. Pode-se dizer que

o biofeedback é conseguido por acrescentar

um laço de realimentação que levará o pa-

ciente a um procedimento psicofisiológlco

utilizado para modificar disfuncões fisio-

lógicas específicas. 0 diagrama a seguir

esclarece esta definição [5J.
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PACIENTE

ÓRGÃOS PERIFÉRICOS

REALIMENTAÇÃO NEG.

EQUIPAMENTO

METODOLOGIA

O sistema monitoriza algumas variáveis fi-

siológicas, faz um registro das mesmas e

interage com o paciente, mostrando-as de

uma forma assimilável. As variáveis esco-

lhidas para o processo são os sinais ele-

Diagrama 1

de dos sinais adquiridos é mostrada ao pa-

ciente na forma de barras de LEDs ou de

forma sonora, fechando assim o laço de rea

limentação. As principais características

dos sinais são gravadas em memória RAM e

posteriormente transferidas para um micro-

computador IBM-PC compatível, via serial.

INTERFACE

PACIENTE

•*• INTERFACE

EEG INTERFACE

MICROCOMPUTADOR

INTERFACE J
** Equipamento que faz a aquisição da:

EMC Eletroaiograma;
SKIN Condutáncia da pele;
TEMP. Temperatura periférica;

EEC Eletroencefalógrafo;

Diagrama 2

tromiográficos, condutãncia da pele, tempe

tura periférica da pele e a deteção do rit

mo alfa em eletroencefalografia.

0 diagrama 2 descreve, em diagrama de blo-

cos, o sistema.

Um dos sub-sistemas é um equipamento que

faz a aquisição de sinais de eletromiogra-

fia, condutáncia da pele e temperatura pe-

riférica. Faz também um tratamento desses

sinais, tais como, integração no tempo, mé

dia, desvio padrão e registra os valores

Isto permite a verificação da evolução do

auto-controle do paciente.

Um outro sub-sistema é o eletroencefalógra

fo. 0 laço de realimentação é fechado de

forma gráfica Lela tela do computador ou

de forma sonora.

Na aquisição do sinal eletroencefalográfi-

co, foi desenvolvido um "software" de con-

trole, com freqüência de amostragem contro

lada pelo microcomputador IBM-PC compatí-

vel. Este programa possibilita o armazena-

máximos e mínimos dos sinais. A intensida- mento do sinal adquirido bem como a sua vi
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sualização gráfica e impressão apôs o fi-

nal do processo. Este "software" permite a

visualização gráfica, a cada segundo, da

freqüência do sinal que está sendo adquiri

do. Isto é conseguido pelo cálculo do nume

ro de inversões por segundo da derivada do

sinal/ procedendo o cálculo da sua frequên

cia e mostrando-o na tela.

CONCLUSÃO

13] HAILEY. B. i. WHITE. J.; -Systematic

desensitization of anticipatory nausea

associated with chemotherapy", Psycho-

somatic». 24 (3): 287-291. 1983.

(4] MORROW, G. fc MORREL, C ; "Behavioral

treatment for the anticipatory nausea and

vomiting induced by cancer chemotherapy".

Hew Engl. J. Hed.. 307 (24): 1476 - 1480,

1982.

0 sistema motrou-se eficaz na aquisição

das variáveis desejadas be» como na reali-

mentaçâo das we«mas com o paciente. Nos

testes preliminares feitos em pacientes sa

dios, notou-se o claro controle do nível

de ansiedade dos mesmos, fator este rela-

cionado com náusea e vômito em pacientes

oncológicos. Atualmente, está sendo reali-

zada uma bateria de testes em pacientes on

colõgicos.

[5] SCHWARTZ, G. E.; "Research and feedback

in clinical practicet A commentary on

responsible biofeedback therapy". In:

Basmajian, J. V.; Blofeedback Principle»

and Practice for Clinicians, Baltimore,

Millians » Milkins, 3rd. ed., 1989.

(61 SCHWARTZ, G. E. * BEATTT, J.| Biofeed-

back. Theory and Res irch. H. Y. Academic

Press, 1977.
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MONITOR DO NOIVO FACIAL
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HEStMO

A utilização da técnica de monitorização do nervo
facial, durante intervenções neurocirurgicas e
otoneurocirúrgicas, tea se nostrado c o w de grande
auxílio na preservação anatõaica e funcional do
nervo facial. O equipamento desenvolvido baseia-se
na detecção da contração dos músculos faciais
através de ua sensor piezeiétrico aplicado â face
do paciente. Se a resposta muscular, detectada
pelo sensor, ultrapassar ua nível pré-estabelecido
o sistema de alarme será ativado advertindo o
cirurgião sobre Manipulações cirúrgicas que possa»
causar lesão ao nervo facial ou informando-o sobre
a localização do nervo facial.

INTRODUÇÃO

A aonitorízação do nervo facial é uma técnica uti-
lizada durante neurocirurgia» e otoneurooirurgias
(cirurgias do tronco cerebral, do ângulo ponto-
cerebelar, do conduto auditivo interno, da parótida
e do osso teaporal) (1,4,7,9] tendo coso principais
objetivas: a) auxiliar o cirurgião na identificação
e preservação anacoao-funcional do nervo facial nas
cirurgias de reaoçâo de tuaores, especialmente
aqueles de grande voluae que invades o angulo ponto
-cerebelar, (neurinoaas acústicos, aeningeoaas do
ângulo, e t c ) ; b) auxiliar na localização e deter-
ainação do grau de bloqueios de condução do nervo
facial (paralisias faciais) [2); c) advertir o
cirurgião quando de aanipulações que possaa causar
lesão ao nervo facial (tração, coapressão, etc.)
[4,11] e d) contribuir para o estabeleciaer.to de ua
prognóstico funcional pós-operatório ao téraino da
cirurgia (3).

As priaeiras tentativas de aonitorização do nervo
facial consistia» na observação visual ou tatosen-
sítiva da atividade contráctil dos ausculos faciais,
realizada por ua assistente ou pelo anestesiara
(6]. Jako (5) utilizou ua dispositivo fotoclétrico
aplicado â face do paciente, que detectava a
contração facial e gerava ua sinal sonoro, evitando
a necessidade de se ter ua observador huaano.
Silverscein [It] aodificou este aparelho utilizando
coao sensor ua "strain gauge" aplicado ã boca do
paciente através de uaa estrutura seaelhante a uaa
pinça e assia tornando-o aaís sensível. Sugita e
Kobayashi (12] utilizaraa acelerôactros de disco
colados â face do paciente. Zini e Gandolfi [13]
concebetaa ua sistemt de transduçâo pneuaática
consistindo de ua disco de borracha inflávcl posi-

cionado na fossa canina por baixo do lábio supe-
rior; quando o ausculo orbicular oral se contrai a
pressão no interior do disco varia d* aancira
proporcional, sendo esca variação de pressão ca
seguida convertida ea sinal sonoro.

Os métodos aciaa descritos, baseados na detecção da
atividade oceânica do músculo, apresentas coao
principal vantagea a não susceptibilidad* aos ruí-
dos e interferências elétricas gerados pelos diver-
sos equipamentos ea uso na sala cirúrgica.

A detecção da atividade elétrica muscular, cletro-
miografia (EMC), realizada coa eletrodos intraaus-
culares, associada a ua sisteaa sonoro foi utiliza-
da por diversos autores, entre eles Holler e
Janetta (6), Harner et ai. [*) e Beoecke et ai.
(I]. Prass e Luders [9] realizaraa ua estudo dos
diversos padrões de EMC evocados coa o objetivo
de associá-los a eventos per-operatórios espe-
cíficos.

Apesar dos aétodos eletroaiográficos apresentarea
uaa elevada sensibilidade e especificidade ea rela-
ção ao músculo que está sendo aonitorizado, o seu
registro é afetado por interferências elétricas,
álea de exigir uaa aparelhagea aais sofisticada e
pessoal especializado na operação • interpretação
dos sinais de EMC.

Outros aétodos tia sido investigados, coao o pro-
posto por Delgado et «1. [3] que faz ua estudo com-
parativo pré e per-operatório da latcncia e ampli-
tude das respostas evocadas. Richmond • Hahla (10)
propuseraa o registro de respostas antidrôaicas,
realizado na porção proxiaal do nervo facial a par-
tir da estiaulação deste nervo no foram* aastoides-
no; como o registro do potencial da ação do nervo
facial é realizado a partir de técnicas que se ba-
se í ao na média temporal das respOHks evocada* porua
numero determinado de cstíaulos, aa informações ob-
tidas estão seapre coa ua atraso inerente ao at todo.

0 aonitor do nervo facial por nós desenvolvido é
constituído basícaaente de ua sisteaa de detecção
da contração auscular facial eoa apresentação digi-
tal e/ou anúncio vocal de sua intensidade e de ua
sisteaa de alarme sonoro (bip) que é ativado a cada
vex que a resposta auscular ultrapassa ua nível
pré-ettabelecido. Dispõe caabea de ua sisecaa de
estiaulação elétrica coa amplitude, freqüência e
duração dos pulsos ajustáveis c é aliatntado por
baterias rscarregáveis, coa uaa autonoaia de
funcionamento de aproxiaadaaentc 15 horas.
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DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO

O Sensor

A detecção de uma contração muscular, como resposta
a uma escimulaçao do nervo facial produzida pelos
diferentes gestos cirúrgicos ou pela estimulacão
elétrica, é realizada a partir da utilização de um
sensor píezeletrico com a forma de um disco de
espessura muito fina. 0 sensor é colado ã face do
paciente, com a ajuda de um autocolante frente e
verso adesivo, sobre o músculo orbicular oral, no
mesmo lado em que se realiza a cirurgia. A deforma-
ção da pastilha de cristal piezelétiico gera uma
diferença de potencial entre suas faces opostas
proporcional à intensidade da contração muscular.

Como o cristal piezelêtrico apresenta uma importan-
te relação tensão elétrica/deformação mecânica, o
dispositivo concebido possui uma elevada sensibili-
dade sendo capaz de detectar ate mesmo os movimen-
tos infraclínicos. Além disto, o paciente é mantido
eletricamente isolado do equipamento e o sensor não
i susceptível às interferências da eletrocoagulaçâo
bipolar.

Detecção da Resposta Muscular

A Figura 1 apresenta um diagrama em blocos explica-
tivo do funcionamento do sistema de detecção da
resposta muscular. Após araplificação, o sinal for-
necido pelo sensor é retificado e comparado a um
valor de tensão pré-estabelecido, que determinará o
nível de atividade muscular a partir do qual o
sistema de alarme (bip) será ativado.

Este mesmo sinal fornecido pelo sensor é recebido
por um circuito detector de pico cuja saída é medi-
da por ura voltírnetro digital ou opcionalmente
transmitida ao cirurgião através de um circuito
sintetizador de voz (voltímetro vocal). 0 voltíne-
tro digital mantêm o valor de pico da ultima
resposta apresentado até a chegada de uma outra
resposta que ultrapasse o nível de disparo pré-
estabelecido.

As amplitudes das respostas musculares são apresen-
tadas em microvolts. A calibração foi realizada a
partir da medida simultânea do sinal fornecido pelo
sensor piezelêtrico e do registro eletroniogrifico.
0 equipamento possui uma saída para registrador
gráfico e/cu visualização da forma do sinal tm
osciloscôpio.

Estimulador Elétrico

A estimulacão elétrica aplicada ao nervo facial
consiste de pulsos de corrente retangular. Os se-
guintes valores de amplitudes de estímulos podem
ser selecionados através de uma chave rotativa:
0,00 (desligado); 0,05; 0,10; 0.15; 0,20; 0.30;
0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 e 3,0 mA. A mesma chave
rotativa que seleciona a intensidade do estímulo,
liga e desliga o circuito do estimulador, o que
garante que o estimulador sempre será inicializado
pelo menor valor de intensidade, proporcionando
uma maior segurança para o usuário uma vez que
valores mais elevados de estimulacão diretamente
sobre o nervo facial podem causar lesão (3). A
freqüência de estimulacão pode ser d* I, 2 ou 5
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Figura 1: Diagrama cr> blocos do sistema de detecção da resposta muscular.
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pulsos por segundo e a duração dos pulsos de 100,
200 ou SOO microssegundos.

Os eletrodos utilizados são do tipo tnonopolares, o
eletrodo de estimularão (catodo) é do tipo Prass
[8) e o eletrodo de referência (anodo) e do tipo
agulha, sendo aplicado no ombro do paciente. 0 ele-
trodo oonopolar, quando comparado com o bipolar, se
mostra mais eficiente na identificação do nervo
facial dentro da cápsula do tumor [6,8].

A isolação entre o paciente e as fontes de alimen-
tação de tensão contínua é assegurada pela utiliza-
ção de um transformador de isoiaçao. 0 funcionamen-
to do estimulador pode ser monitorizado através de
um LED existente no painel do equipamento que acen-
de a cada pulso gerado.

RESULTADOS

Os testes clínicos do aparelho desenvolvido foram
realizados no "Service de Neurochirurgie du Centre
Hospitalier Universitaire de Rangueil" e no "Servi-
ce de Otorhinolaryngologie du Centre Hospitalier
Universitaire de Purpan", ambos situados em Toulou-
se, França. 0 equipamento foi utilizado cm doze
cirurgias sendo seis neurinomas acústicos de dife-
rentes graus, trêt colesteatoma do ouvido médio,
um "looping" vascular do trígêneo, uma parotidecto-
oia e um aeningeooa do ângulo ponto-cerebelar.

Entre os doze casos operados, sete não tiveram
paralisia facial, quatro apresentaram paralisia
pós-operatória parcial (Grau II e III segundo a
classificação internacional do "Facial Nerve Disor-
ders Committee") e em um caso a conservação do
nervo facial não foi possível.

CONCLUSÃO

0 equipamento desenvolvido se mostrou plenamente
satisfatório para a nonitorizacão per-operatória do
nervo facial. Nos testes clínicos realizados duran-
te a exploração do ângulo ponto-cerebelar normal,
encontramos uma excelente correlação entre estimu-
lação e resposta.

A colocação do sensor e a utilização do equipamento
são muito simples não exigindo pessoal especializa-
do. 0 anúncio vocal das intensidade» das respostas
proporciona una operação autônoma do equipamento,
eliminando a necessidade de se ocupar uma pessoa,
durante toda a intervenção, para informar ao cirur-
gião o valor apresentado no voltímetro digital.

0 funcionamento do equipamento não é perturbado
pelas interferências de ruídos eletromagnéticos
presentes no ambiente do bloco cirúrgico, especial-
mente a ''ttrocoagulsçáo bipolar, o que permite a
r«alim,;í > da monitorização ininterruptamente.

Apesar da relevante ajuda proporcionada pela técni-
ca de monitorização do nervo facial, é ao cirurgião
que cabe a difícil tarefa de preservação anatômica
e funcional deste nervo, e em certos casos o envol-
vimento do nervo pelo tumor é tão importante que
mesmo a habilidade e experiência do cirurgião não
tornam possível a preservação do nervo facial.
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MciAt m m m u n

ABSTRACT - - Intraoperative monitoring of facial
nerve, during neurosurgery and otoneurosurgery, ia
an affective procedure for helping the surgeon in
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anatomical and functional facial nerve preservation.
We have developed a new instrument based on a high
sensitive facial muscle contraction sensor. This
senior consists of a small disc of piezoelectric
crystal applied to the patient face. If sensor
output is bigger than prc-determined threshold
voltage an alarm system and/or a vox synthesizer,
giving response intensity, is activated providing
immediate feedback information to the surgeon about
nerve localization or hazardous manipulation.
Pulsed constant-current monopolar stimulation is
used with amplitude, frequency and width adjustable.
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TRANSMISSÃO DE SINAIS DE UNIDADES REMOTAS PORTÁTEIS PARA SERVIDOR

Sales Vasconcelos A C , Fontes Leite J.T, Martins Gomes H,
Guedes Pereira FC e Serrano Santos A

Núcleo de Estudos e Tecnologia em Engenharia Biomédica/UFPB

RESUMO

Descreve-se uma rede tipo estrela para aquisição e transmissão de
sinais através da linha telefônica. A rede é composta por unidades
remotas e por um microcomputador servidor. As unidades remotas
sio baseadas em microcontroladores 8052AH-BASIC e são
capazes de amostrar o sinal com freqüência e tempo de aquisição
predeterminados, transferir os dados amostrados para o servidor e
receber arquivos texto. O servidor possui uma unidade de recepção
automática de dados, uma unidade de gerenciamento/visualização
dos dados recebidos, um editor de texto, uma unidade para
transmissão de dados e uma unidade para
cadastramento/gerenciamento das estações remotas. Testes de
confiabilidade foram realizados transmitindo-se arquivos do
servidor para unidade remota e em seguida da unidade remota para
o servidor. A identidade entre o arquivo originalmente enviado e o
arquivo final recebido no servidor, garantiu a integridade da
comunicação em ambos os sentidos.

INTRODUÇÃO

A grande extensão territorial do Brasil e a estrutura de
desenvolvimento usada geraram como conseqüência, centros com
maior concentração de população, riquezas e conhecimentos e
regiões bastante pobres, com uma população extremamente
desassistida. Observa-se um enorme desequilíbrio no
desenvolvimento entre as regiões sul/sudeste e o norte/nordeste do
pais, assim como entre a região próxima ao litoral e o interior.

Com tais distorções, o acesso i tecnologia disponível pela
população afastada dos polos de desenvolvimento é bastante
limitado, o que compromete sua qualidade de vida A área de
saúde reflete este modelo: constata-se uma grande concentração
dos especialistas nos grandes centros, enquanto que nas regiões
mais pobres, fixa-se na maioria das vezes, um único clínico geral.

Procedimentos médicos como a avaliação de um marca-passo
cardíaco, que requer o acompanhamento freqüente por pane de um
especialista, podem ser comprometidos devido ao deslocamento
cansativo e dispendioso do paciente para a consulta Nos estados
de menor renda per capita, é comum o deslocamento de pacientes
do interior para a capital, enfrentando distâncias bastante grandes,
para realização de exames relativamente simples, mas que exigem
um especialista, como o eletrocardiograma e o
eletroencefalograma.

A transmissão sistemática de sinais através da linha telefônica pode
minimizar os problemas decorrentes das grandes distâncias
Embora tenha sido originalmente desenvolvida para a transmissão
de yoz [3OOHz-340OHz], a linha telefônica vem sendo amplamente
empregada como meio de transmissão em comunicação de dados.
Além das aplicações clássicas envolvendo automação de
escritórios e terminais bancários, as linhas telefônicas têm um
vasto campo de aplicação na aquisição remota de parâmetros
fisiológicos como por exemplo o eletrocardiograma
{2.3,6.11.12.14.171. o etetroencefatograma (7.10], sinais
respiratórios [1,10] ou mesmo o ritmo cardíaco fetal [16].

Em países onde as linhas telefônicas comutadas apresentam boa
qualidade, pode-se empregar a modulação em freqüência, onde o
sinal de forma analógica é visualizado em tempo real e i distância,
em uma unidade receptora. Esta forma de comunicação, no
entanto, é bastante susceptível i presença de ruídos e i atenuação,
podendo levar a uma deterioração do sinal, comprometendo sua
interpretação [9,15,17].

Com o advento dos microcomputadores pessoais, a comunicação
digital entre sistemas tendo a linha telefônica como meio físico de
transmissão, tornou-se um fato corriqueiro. Redes com objetivos e
configurações distintas podem ser configuradas, com protocolos de
comunicação altamente eficientes, garantindo a integridade dos
dados. Por outro lado, as tecnologias de baixo consumo
possibilitam o desenvolvimento de microcomputadores de pequeno
porte e dedicados i aquisição e transmissão de sinais. O sinal bruto
pode ser transmitido até uma unidade servidora, podendo, neste
caso, ser armazenado e interpretado. Caso seja de interesse, o
servidor pode transmitir para a unidade que originou o sinal,
alguma informação concernente ao mesmo, como por exemplo, um
diagnóstico.

Nette trabalho, mostra-se o desenvolvimento de um sistema para
aquisição remota de sinais, empregando a linha telefônica como
meio de transmissão. Considerou-se como sinal de interesse o
eletrocardiograma, mas o sistema pode ser facilmente adaptado
para outras condições.

CONFIGURAÇÃO DA REDE

O sistema desenvolvido é formado por uma rede compost/-, por um
servidor e por unidades remotas, interligados em estrela, O
servidor tem como finalidade gerenciar as comunicações e

144 - / Fórum Nacional de Ciência e Tecnologia em Saúde V2



processar os dados recebidos de cada uma das unidades remotas.
As unidades remotas slo microcomputadores dedicados i
amostragem de sinais analógicos, a seu armazenamento temporário
e à sua transmissio para o servidor. O meio de transmissio usado
é a linha telefônica comutada e cada um dos elen^cntos da rede é
úiterfaceado a um modem Eleb.~a modelo ProModem/EC-2210.
Estes Modems obedecem a norma V22 do CCITT ( modulaçio do
tipo DPSK, duplex a dois Ros com multiplexaçio em freqüência e
modo de transmissio sincrono/assincrono) e seu controle é
baseado em comandos do tipo "Hayes* (13]. O modo de
comumcaçio escolhido é o 1200 N.8,1 (1200 bauds. 8 bits de
dados, -1 bit de stop e sem paridade), com protocolo de
comumcaçio XMODEM [8]. Este protocolo revelou-se, em testes
anteriores, adequado às condições de nossas linhas telefônicas [5]

Do ponto de vista operacional, as unidades remotas fazem a
amostragem do sinal em intervalos de tempo e freqüência
previamente estabelecidos. Em seguida, estabelece-se o
procedimento de comunicação/transferência de dados, através da
discagem automática do número da linha telefônica do servidor. O
servidor, por outro lado, encontra-se normalmente no modo
"resposta automática", apto para o atendimento de qualquer
chamada telefônica. Caso a ligaçlo tenha tido origem em uma
unidade remota devidamente cadastrada, inicia-se o protocolo de
comumcaçio entre os sistemas, permitindo a transferência dos
dados amostrados pela unidade remota correspondente.

As unidades remotas quando nio estio no procedimento de
aquisiçio de sinal ou no protocolo de transferencia de dados, sio
programadas em modo "resposta automática". Assim, elas podem
receber do servidor, arquivos texto, comendo por exemplo,
instruções para o seu operador ou mesmo um diagnóstico,
referente a um determinado sinal anteriormente transmitido para o
servidor.

Q0QB
QBQB
0(3 09
BBSB

ç^t^

80S2AH-BASC

AS UNIDADES REMOTAS

As unidades remotas sio baseadas em mkrocontroladores
8052AH-BASIC e possuem 32 Kybtes de memória RAM. 24
Kbytes de memória EPROM, uma interface serial para controle de
Modem, um mostrador alfa-numérico 2x16, um alarme
piezoelétnco, um teclado matricial 4x4, uma interface Centronics e
um conversor A/D (10 bits, S canais), conforme mostrado na
figurai.

Este microcontrolador foi escolhido devido a sua grande
flexibilidade de programaçio, tendo em vista um interpretado*
BASIC incorporado a sua memória ROM interna. Enquanto que
nas demais unidades da família de microcontroladores MCS-51 a
interface serial é livre para a aplicaçio do usuário, no 8O52AH-
BASIC sua interface serial é controlada por um software «temo
que permite o desenvolvimento dos seus programas em um
microcomputador hospedeiro, do tipo PC. Os piogiamas em
BASIC sio armazenados e executadm diretamente em um bloco
da memória RAM externa do microcontrolador e comandos diretos
do BASIC a partir do hospedeiro, podem ser executados.
Programas em linguagem "assembly" podem ser carregados em
uma porçio da memória (RAM ou EPROM) e executados por
meio de uma chamada do BASIC. Este procedimento é bastante
flexível e agüiza a fase de desenvolvimento do software, tendo em
vista as facilidades com o uso do BASIC interpretado. Deste
modo, a maioria das funções foram desenvolvidas em BASIC,
exceto as funções de aquisiçio e transmissio do sinal que foram
escritas em linguagem "Assembly".

As unidades remotas possuem um teclado com 10 teclas
numéricas (0-9) e as teclas aquisiçio, transmissio, recepção, entre,
pare e apaga. As teclas numéricas permitem a entrada de
informações como idenáficaçlo do sinal e data.
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Figura 1 - Diagrama em blocos das unidades remotas.
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Como conversor analógico/digitai empregou-se o
AOCI00S (National), com rc oluçào de 10 bus, um muluplexador
para aquisiçio de até 8 canais distintos e tensões analógicas de
entrada na faixa de + 3 Volts Para melhor aproveitamento da
memória RAM disponível, as palavras amostradas de 10 bits cada
sio compactadas em bits encadeados, de maneira que para cada
conjunto de 4 palavras amostradas, são necessárias apenas 5
locações de memória. Uma descompactação è realizada no
servidor, durante a recepção

A interface serial para comando do Modem, foi desenvolvida á
partir de uma UART 8250 e dos conversores de nivel RS-232
(MC1488eMC1489)

As unidades remotas sio dotadas também de uma interface
paralela do tipo Centronics para impressora de 40 colunas,
implementada com uma PPI 82SS. permitindo a impressão de
arquivos texto enviados pelo servidor, com
comentários/diagnóstico.

Cada uma das unidades remotas possui um código de referência e
um código de identificação ("password"). Ao ter inicio o
procedimento de transmissão de dados, estes códigos, assim como
um identificador do sinal e a data da coleta, sio enviados no
primeiro pacote de dados do protocolo de comunicação, permm.ido
que o servidor identifique a unidade servidora e o sinal a ser
transmitido.

O SERVIDOR

A unidade servidora consta de um microcomputador PC-AT, com
um modem padrão "Hayes", um cartão conversor D/A de 12 bits e
um registrador (National VP-6722A1).

Seu software foi implementado em linguagem C e empregou-se, a
nível da interface com o usuário, menus "pop-up" e "pull-down"
gerenciando as seguintes funções:

Recepção • no modo recepção, o modem é imcializado e o sistema
colocado no modo 'auto-answer*. Ao receber um chamado o
modem é ativado e o procedimento de comunicação iniciado. Após
o recebimento do primeiro pacote, no qual consta número de
referência da unidade remota, seu código de identificação, código
da transmissão e data da aquisição, o servidor verifica na sua base
de dados se a unidade remota em questão está cadastrada, se o
código de identificação confere e se ela está habilitada para
transmitir dados. Caso positivo, ele responde dentro do protocolo
XMODEM [9] com "ACK" (do inglês "acknowledge") e a
comunicação é continuada. Caso a unidade remou não esteja
cadastrada ou habilitada, o servidor encerra a comunicação
enviando o caracter "CAN" (do inglês "cancel*). Caso os dados
sejam recebidos integralmente, o sistema abre um arquivo em
disco, dentro do subdiretório relacionado com aquela unidade
remou (REMI, REM2, REM3, etc). Este arquivo é identificado
peto código e pela data do exame, e a ele é atribuída a extensão
REC (RECebido)

Tratamento/Traiumislio - Nesta opção o operador pode
selecijnar um arquivo recebido de qualquer unidade remota.

vuualizá-lo no monitor em modo gráfico (720x328), impnmi-to
em impressora ou registrá-lo através do conversor D/A. Após
análise técnica do sinal recebido, o operador pode editar um texto
( 20 linhas/40 colunas ) que será sempre vinculado ao sinal
recebido em questão, possuindo seu nome (composto pelo código
do sinal e a data), mas com atribuição de uma extensão do tipo
DIA (DIAgnóstico). Este arquivo texto pode então ser transmitido
para a unidade remota que originou o sinal correspondente. Sendo
a transmissão bem sucedida, o arquivo de sinal tem a sua extensão
trocada para uma extensão do tipo TRA (TRAmmitido) Este
procedimento permite ao operador verificar quais os arquivos de
sinal que foram recebidos, quais os que já possuem um texto
associado e se este texto já foi transmitido para a unidade remota.

Alualizacá* - Esta opção pemvte editar os dados característicos
de cada unidade remota, tais como nome do responsável, endereço
e número do telefone. Um sinalizador pode ser manipulado para
habilitar ou desabilitar o recebimento de sinais de qualquer unidade
cadastrada

RESULTADOS

O sistema foi avaliado realizando-se diversas comunicações entre
uma unidade remou e o servidor, empregando-se a linha telefônica
do campus universitário. Para obter maior degradação do sinal foi
incorporado um simulador de linha [13] com impedincia
equivalente a uma extensão de S Km, com possibilidade de
modificar a fase da portadora durante a comunicação e permitindo
um desvio máximo de fase da otdem de 54%. Os desvios de fase
sio obtidos pelo acionamento manual de duas chaves que, quando
acionadas, geram "ruídos" na linha de transmissão, levando á
degeneração do sinal. A não identidade entre a informação
transmitida e a recebida é identificada pelo protocolo como um
erro, sendo sinalizado para o transmissor que os dados (pacote)
devem ser retransmitidos. Deste modo, o protocolo pode detectar e
corrigir erros na comunicação, de maneira que se a comunicação
for bem sucedida (transmissão total dos dados), há a garantia da
identidade entre os dados transmitidos e recebidos [3,8].

Para as transmissões utilizou-se um arquivo com 15 232 bytes,
gerado aleatoriamente e equivalente ao número de dados obtidos
em um eletrocardiograma de 12 derivações, amostrado com
freqüência de 200 Hz (resolução de 10 bits e armazenamento com
bits encadeados) durante 60 segundos. Este arquivo é transmitido
pelo protocolo XMODEM sob forma de 119 pacotes.

Foram realizadas transmissões sucessivas de um arquivo do
servidor para a unidade remou e em seguida da unidade remou
para o servidor, comparando-se ao final de cada transmissão, os
arquivos originalmente transmitidos com os arquivos recebidos da
unidade remou. As comunicações, num total de 30, foram
realizadas em 3 condições distintas: -10 transmissões nos sentidos
servidor/unidade remota e unidade remota/servidor sem geração de
erros; • 10 transmissões do servidor para unidade remou com
geração de erros e no sentido unidade remota/servidor, sem
geração de erros, e 10 transmissões sem erros no sentido
servidor/unidade remou e com erros da unidade remou para o
servidor.
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Em todas as comunicações o protocolo implementado funcionou
corretamente, garantindo a identidade entre os arquivos transmitido
e recebido Para as comunicações em que foram gerados erros no
sentido servidor/unidade remota e que foram isentas de e.ros no
sentido unidade remota/senador, foram detectados e corrigidos 50
t 2 erros Para os testes onde as transmissões no sentido
servidor/unidade remota foram realizadas sem erros e no sentido
unidade remou/servidor com erros, foram detectados e corrigidos
52 + 3 erros por transmissão Em nenhuma das comunicações
foram criadas situações geradoras de erros de sincroniiaçio, que
levam a uma finalização prematura da comunicação, sem a
transmissio completa dos dados. Os erros foram distribuídos entre
remoto nio responde, erro de cabecalho, pacote recebido com
problemas e pacote recebido anteriormente

Nas transmissões e recepções sem erro o arquivo foi transmitido
com tempo aproximado de 3 minutos no sentido servidor/unidade
remou e 5 minutos para transmissões da unidade remota para o
servidor. Nas comunicações com erro, estes tempos foram
aumentados em aproximadamente I minuto

CONCLUSÕES

A comunicação entre a unidade remota e o servidor mostrou-se
bastante eficiente, com a transmissio de 15 Kybles de dados em
um tempo relativamente curto, mesmo em presença de ruídos
intensos Taxas de transmissão mais elevadas e que sejam
compatíveis com a qualidade das nossas linhas telefônicas poderio
reduzir significativamente este tempo.

O sistema desenvolvido pode ler aplicações em diversas áreas de
atuacio, necessitando, no caso, uma adequaçio das suas
características á apl'cacJo especifica, No caso da
eletroctdiografia, a tendência seria o desenvolvimento de
eletrocardiógrarôs "inteligentes", com capacidade para transmissão
digital de dados. Com a implantação da telefonia celular, unidades
portáteis poderiam ser instaladas em ambulâncias, assegurando
uma assistência mais eficiente aos pacientes que, ao chegarem ao
hospital, poderiam ter alguns dos seus sinais vitais já analisados
pela equipe médica.

0 software desenvolvido p«ra o semHor prevê apenas 16
unidades remotas. Para a imptanlaçio efetiva de uma rede, faz-se
necessário um estudo de tráfego, que permitiria especificar, a partir
de um c e m número de unidades remota* juntamente com uma
análise do tempo de ocupaçio, alguns parâmetros como o número
total de linhas telefônicas dedicadas, o número de Mterfaces seriais
do servidor, ou mesmo indicar a configurado do servidor sob
form* de uma rede local, com estações dedicadas á cada uma das
tarefai previstas.
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CONVERSOR TEXTO-FALA

F. Egashlra e F. Vlolaro

Departamento de Comunicações - FEE/UNICAMP

RESUMO

Este artigo descreve um conversor texto-fala específi-
co para a Língua Portuguesa e desenvolvido no Labora-
tório de Processamento Digital de Voz do DECOM/FEE/
UNICAMP. O sistema opera num microcomputador PC, uti-
liza o modelo de síntese por concttenaçlo de dlfones,
e o slntetlzador empregado e do tipo vocoder LPC. O
texto pode ser Introduzido via teclado ou através de
um arquivo em formato ASCII. O sistema emprega um di-
cionário de cerca de 1000 difones e Incorpora uma it-
rle de conhecimentos lingüísticos visando aumentar a
naturalidade e Intellglbllldâde da Tala produzida.

INTRODUÇÃO

Cem a evolução das técnicas de processamento digital
de sinais, eatlo se difundindo os sistema* de reconhe-
cimento de fala e síntese de fala, permitindo uma In-
terface homem-míqulna cada vez mais eficiente através
da comunicação verbal. No caso específico do sistema
de síntese de fala abordado neste artigo, ele possui
um campo de aplicação bastante amplo no auxílio a pes-
soa* portadoras de deficiência, com variantes Indo
desde o auxílio de fala a deficientes vocal* até má-
quinas de leitura para deficientes visuais.

Entre o* sistemas de síntese de fsla, há vários tipos,
dependendo da apllcaçlo específica. Os de síntese de
fala a partir de texto devem operar com vocabulário
Irrestrito que t fornecido ao sistema sob a forma de
texto, o qual, após sofrer alguns processamentos, é
emitido sob forma sonora.

Na Flg. 1 i Ilustrado um diagrama básico de um sistema
de síntese de fala a partir de texto. O texto pode ser
escrito na forma convencional, contendo símbolos,
abreviações, algarismos e sinais de pontuação. Este
texto é submetido Inicialmente a uma análise a fim de
se determinar a sua composição fomttica, ou seja,
obter a pronúncia da palavra a partir de sua forma
escrita. A palavra copa, por exemplo, é pronunciada
como (kapvl. Em seguida, de posse do texto fonétlco e
tendo scesso a um conjunto de regras fonétlea* e fono-
loglcss e um dicionário de unidade* básicas, é gerado
um conjunto de parâmetros que será utilizado para con-
trolar um slntetlzador de voz. Este slntetlzador pro-
cura modelar o processo de produção de voz do ponto de
vlita acústico. Através do conjunto de parâmetros de
entrada e da variação destes no tempo, o slntellzador
e capai de produzir uma fala contínua.

O dicionário de unidades básicas armazena, sob uma
forma paramétrlca, sons Isoladas da fala de um deter-
minado locutor. Um conjunto de regras procura simular
o aspecto dinâmico da fala. Indicando como os períme-
tros referentes as unidades básica* devem variar a
medida que estas unidades se sucedem no tempo, e como
eles se modificam face aos diferentes contextos em que
se encontram.

Dicionário de
segmentos
de fala

Texto de
entrada

Converalo
ortográfica

fonédea

Voz s i n t e t i za da

Flg. 1 - Diagrama básico do sistema de conversão
texto-fala.

Tanto o dicionário de unidades básicas como o slntetl-
zador de fala podem ser Implementado* de diferente*
maneiras, dando origem a diferente* tipo* de esquema
de síntese.

Quanto so tipo de unidades básicas, podem ser emprega-
da* palavra* para slstcmss de *ínte*e com vocabulário
limitado e unidades menores tala como fonemaa, dlfones
e seml-sNabas [1] para sistemas de síntese com voca-
bulário Ilimitado.

Quanto ao tipo de combinação da* unidades básicas,
tem-se o* sistema* de síntese por regra* e de síntese
por concatenaçâo. Na síntete por regras a* unidade*
báslcaa podem *er os fonema* e ama série de regras é
criada par* definir aa trsnsiçOe* doa parâmetro* entre
dois fonemas adjacente*, transição cata que é funda-
mental para a correta percepção do* mesmo*. Na *íutese
por concatcnaçlo aa unidade* básica* *to malore» (dl-
fones ou srml-sílab**), e Já trazem armazenada a tran-
alçlo entre fonemaa. Por Isso, uma simples concatena-
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çao com suavlzaçlo dos parâmetros na Junçlo d sufici-
ente para sintetizar a fala com qualidade razoável.

Quanlo ao llpo de slntcllzador. os mais empregados slo
o sistema de síntese LPC (vocoder LPC) e o sistema de
síntese por formanies. No sistema de síntese LPC
[2,3], uma excita-lo constituída por um trem de
Impulsos com período Igual ao período de pitch (para
sons sonoros) ou por um ruído aleatório (para sons nio
sonoros), é aplicada a um filtro só com polos, cujos
coeficientes slo calculados eficientemente pela tccnl-
ca de prcdlçlo linear. Tanto a excltacao quanto os pa-
râmetros do filtro slo atualizados periodicamente, a
Intervalos da ordem de 10 ms a 20 ms, para levar em
conta a variação do (rato vocal. No sistema de sfntese
por formanies 14.5], um determinado espectro de voz
pode ser obtido forncccndo-sc as freqüências formantes
e as respectivas larguras de banda correspondentes a
cada par de pólos do espectro. Estes parâmetros sio
fornecidos a um conjunto de filtros, dispostos numa
associação cascata/paralelo. Enquanto no sistema de
síntese LPC o numero de parâmetros é da ordem de 10
(exemplo: S coeficientes LPC, I coeficiente de ganho c
o valor do período de pitch), o sistema de sfntese por
formantes de Klatt 14.51 emprega cerca de 39 parâme-
tros de controle.

Levando em conta compromissos entre tempo de desenvol-
vimento, complexidade exigida e qualidade resultante,
optou-se por desenvolver o conversor lexto-fala com as
seguintes características: slntetiiader LPC empregando
cancatenaça* de difanes.

DESCRIÇÃO DO SISTEMA

A seguir será feita uma descrição sumiria dos princi-
pais blocos do sistema desenvolvido.

Cmvcrsa* Ortagrtfica-r«n«tica

A primeira etapa para a conversão do texto em fala í a
realização da convênio ortográfica fonctlca. Para au-
xiliar esta etapa, foi utilizado o programa LEX 161.
Este programa gera um anallaador lexical cm linguagem
C que, apôs compilado, realiza a conversão. As regras
de convento slo escritas empregando uma notação bas-
tante simples. O anallsador percorre o texto e, ao
encontrar um determinado padrão, realiza uma determi-
nada tarefa, descrita por comandos escritos em lingua-
gem C. A conversão ortográTica-fonftlca realiza basi-
camente as seguinte* funções:

- processamento de caracteres especiais tais como a l -
garismo*, pontuação e abreviaturas

- definição de regras de pronuncia (regra* para as le-
tras a, e, I, o, B, c, g, h, I, n, q, r, s, x, z)

- determinação da sílaba tOnlca (para auxiliar a pos-
terior Introdução de entonação)

- separação de sílabas utilizando o algoritmo desen-
volvido por Leda Lucia Spell* [7] (para auxiliar a
posterior Introdução de entonação).

A* maiores dificuldade* de conversão ocorreram basica-
mente em 2 casos:

- determlnnçao se as letra* e e * sem acento ortográ-
fico correspondem a vogai* abertas ou fechadas

- determinação do som associado a letra x (cMcmplo:
som de |s| em próximo, (xl em lixo e IksJ em fixo).

No caso da letra x foram formuladas algumas regras
que, mesmo nao atuando corretamente em todas as situa-
ções, procuram abranger o maior numero de casos possí-
vel. Quanto ao e e • nao acentuados, diante das d i f i -
culdades encontradas, resolveu-se transferir para uma
etapa posterior a tentativa de obtenção de regras. Com
Isso. a utilização da vogai aberta ou fechada deve ser
Indicada no texto de entrada utilizando a letra maiús-
cula quando a vogai í aberta, ou cn ou ah em começo de
palavra, pois a letra maiúscula no começo da palavra
pode indicar começo de frase ou nome próprio. Como
exemplo temos: pi lato (substantivo) e piloto (verbo),
este e efcsta.

Criaça* da Dicianarla de Diluem

A unidade básica adotada para o convenor texto-fala
foi o dlfone. O dlfone e o segmento de fala que ae
Inicia no centro da reglto estável de um fone e termi-
na no centro da região estivei do próximo fone. con-
tendo a transição completa entre os 2 fones. Assim,
por exemplo, a palavra casa. cuja transcrição foneflea
t fkazal. t formada pela cencalenaçao dos dlfones
Ikal • lazl • l ia i . sendo que a região de concatenaçao
é constituída por fones acustlcamcnte semelhantes (aa.
zz). evitando problemas de docontlnuldade de partae-
trot na Junção.

Para a obtenção dos dlfones foram utilizadas palavras
gravadas Isoladamente, uma para cada dlfone desejado.
Os parâmetros empregados na digitalização da voz e
análise LPC slo discriminado* a seguir:

- freqUCncla de corte do filtro antes da conversão
A/D: 3,4 KHz

- freqüência de amostragem: S KHz

- digitalização: 12 blu/amostr*

- quadro de análise: 10 ms (80 amostras)

- Janela de Hamming: 15 ms (120 amostra»)

- ordem do predllor: 8

- método de análise: autocorrelaçao (algoritmo de
Uvlnson-Durbln (3D

A limitação da faixa de freqüência* em 3.4 KHz. embora
degrade a qualidade da fala. permite a utilização do
conversor texto-fala em aplicações na rede telefônica,
ampliando seu campo de aplicação (acesso a banco* de
dado»).

At palavra* empregada* na obtenção dos dlfone» foram
geradas atendendo M M serie de reoalslios:

- as palavra* devem ter pelo menos 3 sílabas e serem
construídas com o dlfone em sua parte central. M o
6 necessário pais, quando uma palavra t enunciada,
ela possui maiores varlaçte* em sua* extremidades,
atingindo maior estabilidade em asa posição central.

- para facilitar o processo de segmentação e evitar
problema* de coartlcwlaçao, a ploslva p e a vogai a
foram utilizada* na formatação da estrutura da» pa-
lavra*. A ploslva p foi escolhida por possuir am
tempo de silêncio, o que facilita a localização da*
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vogals e consoantes. Além disso, é n consoante que
apresenta pouco movimento do* artlculadores, o qae é
desejável a fim de evitar coartlculaçlo sobre o di-
fone desejado.

- para obtcnçlo de dlfones do tipo ve (vegal-consoan-
te) c vv. as palavras sao Iniciadas com vogai. Para
dlfones do tipo e i c c c a palavras sio Iniciadas em
consoante. Como exemplo desses casos temos os dlfo-
nes lea) e lep) que sko Isolados a partir de «ma
grava-lo das palavras aptapa e apepa respectivamen-
te, e os dlfones (u) e |tr] Isolados a partir da*
palavras patapa c patrapa.

Para permitir a geração do dicionário de dlfones foi
criado um software específico. Ê felU ama análise LPC
de cada palavra gravada e sao mostrados na tela do mi-
crocomputador o I* coeficiente LPC, o período de pitch
e o ganho. Através do moase marca-se a regllo da tela
onde se encontra o dlfone para ser ampliada. Apôs a
ampliação faz-se com o moase ama marcação mais fina da
segmentação do dlfone. O ganho e o» parâmetro* LPC
compreendido* entre os qwdros escolhidos cio eatlo
armazenados em forma de arqalvo. Juntamente com o com-
primento em qaadros do dlfone. Em segalda t feita a
concatcnacto e reprodução aadltlva com oatros dlfones
selecionados anteriormente, para verificar se o ponto
de segmentação foi satisfatório.

Como alguns fones tem daraçio multo carta em rclaçlo a
duração do quadro de análise (dlfones formado* por uma
obstmlntc oclaslva ou fricatlva seguida do fone (ri),
foram gerados tamWm alguns trlfones para contornar o
problema acima (exemplos: [dral. (dre). (dri), Idro).
Idra). Ifra),. ,lgrs] Ipra) etc) . Conside-
rando o total de dlfones e trlfones necessários, che-
gou-te a um dicionário de cerca de 1000 «Idades básl-

Síatsae

O sintetizado- empregado foi do tipo LPC, com prediior
de ordem > e quadro de análise de 10 ms (80 amostras).
A produção da fala t realizada fornecendo ao filtro de
síntese os parâmetros associado! • cada dlfone (S coe-
ficiente* LPC, o ganho e o período de pitch a cada
quadro).

Embora a concalenaçlo sej* feita entre fone* acustlca-
mente próximos, devido ao fato qae ele* form* gerado*
em contexto» diferentes, há sempre algama descontlnul-
dade de parâmetro* na SSJ Junção, o qae requer «ma
suavlzaçlo. Nesse sentido, na concalcnaçio, t felU
uma superposição de 4 quadre* entre 2 dlfone* adjacen-
tes, e provldenclsd* ama Interpolacao gradual do* coe-
ficiente* LPC e do ganho nessa regllo de superposição.
A Interpolacao direta do* coeficiente* LPC, embora nto
assegure a estabilidade do filtro de síntese resultan-
te, apreaenu subjetivamente uma melhor qualidade qae
• Interpolaçio de coeficientes transformados (coefici-
ente* de reflexão ou log-área).

Na fala natural a daraçio do* fone* varia de acordo
com vário* fatores, tal* como o estilo ia fala, potl-
çlo do acento, posição d* palavra na frase, etc.. Ba-
seado cm resultado* obtido* por Simões (SI para algu-
mas vogai* da Língua Ponague**, f o n a Introduzidas
alguma* regra* aproxlaudas que controlam a duração das
vogai*, de modo a produzir ama fala m*l( natural. No

caso de vogai inicial ou final, o aumento de duração é
feito através da repetição ou aumento do comprimento
de am qaadro qualquer associado a vogai em questão; a
diminuição da daraçio. por sua vex. é felU através da
eliminação oa diminuição do comprimento de quadro. Se
a vogai estiver na regllo de concatmaçao de 2 dlfo-
nes. a variação é feita na regllo de transição.

Na atual versão do convenor texto-fala, o período de
pitch dos sons sonoros é mantido fixo. o qae resulta
una fala sintetizada monótona (tipo robot). EsUo sen-
do efetuados, entretanto, algans estados experimentais
visando determinar umtornos de pitch a serem Introdu-
zidos numa fase posterior de aperfeiçoamento do siste-
ma, de ando a assegurar ama fala de qualidade auto
natural. O perfil de pitch deverá levar em conta a
informação de posição da* sílabas tônicas e da modall-
dade de frase (assertiva, Interrogative, exclamatlve,
etc.).

O software do convenor texto-fala foi todo
t a i l » «mm iiay^Mm-aagmm C C llMtm\lm»lo
••w^anr w m i •> • •aua^vpwaaj**^^^' • * ^ ••^••»^"""«"""""^"»

PC-AT. O sistema possui 2 modos de operaçan: tempo
real r tempo nlo-rcal.

No modo em tempo ato-real, o texto é Inserido vU te-
clado oa através de um arquivo em formato ASCII, e o
sinal sintetizado 6 armazenado em arqalvo. para atf
então ser enviado a uma placa de conversão D/A e
transformado em sinal acástlco.

O modo de opersçlo em tempo real easmega uma placa de
desenvolvlajento do processador digital de sinal*
TMS32OC3O. da Texas Instruments, acoplado ao microcom-
putador. Neste caso as tarefa* sao compartilhadas
entre o microcomputador e o processador de sinal*. A
placa de desenvolvimento é produzida pela Loaghboroagh
Sound Images Ltd., da Inglaterra, e Incorpora conver-
sores A/D e D/A de 16 bits. Btqaanto o microcomputador
efetua a leitura do texto e realiza a convênio orto-
gráflca-fonétlca e a fcnçto de patlmftrna para o sln-

LPC. Com a operação simultânea do microcomputador e do
processador de sinais, o sistema pode operar em tempo
real (a medida qae o texto t lido pelo microcomputa-
dor, ele passa a *er Imediatamente reproduzido sob
forma sonora).

O convenor texto-fala desenvolvido e*tá cm operação c
testes no laboratório de Procmamtnto Digital de Vat
do DECOM/PEE/UNKAkiP e a qualidade da fala sintetiza-
da, embora apresente um aspecto metálico de fala de
robot pelo fato de ainda estar opti ando com período de
pitch fixo, aawgara um nível elevado d* Inullglblll-
dade. Este nível de IntellglbUldade e suficiente para
a sua adaptação, atada neste estagio de deasnvoivlaen-
to, a ama serie de aplicações destinada* ao auxílio a
pessoa* portadora* de deficiência.

Já ****** em aflóamenio ama aáric de «atadas e
ar as v w v a v w m i vaswvjvBmmvvvuw^a* WJBBBVWJ •BB*V W wâ F v n w w ^ p v ^F

visando sea aprimoramento, sendo que o esforço maior
está concentrado na obtenção de slgamss regras simples
para s erlaçto de am perfil de pitch a» longo ds fre-
te, visando a obtenção de ama cntonaçlo qae assegure
uma aparência mato natural a fala.
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ELETROENCEFALOGRAFIA: UM MÉTODO EFICAZ PARA A
MOWTOMZAÇAO DA ANESTESIA GERAL ?

V. M Machado e M. M. Wemecfc

Programa de Engenharia Bmmédfca - COPPE/UFRJ.

RESUMO

dkctiUo sobre a viebMade do M O da
eWroenceMogialhi como um meio de se contootor a
profundidade anestéslca de um paciente submetido a
anestesia geral, e, consequentemente, de se dknfnuir os
riscos da mesma.

Imitadores, deixaram de ser úMs pois eram
pelos próprios anesMatcos e

restzados, que apontam este fjpo de exame como
conMvel, um monRor cerebral está sendo dssenvoMdo
com esta flnafctade. Sendo a freqüência do sinal o
racaoor mas caracunsaco oa asMoaae ceraorai, o
equipamento em questSo fornecera informações sobre a
banda de freqüência do sinal ao longo de todo o processo
unnyw. rvsufHMiiKuw ao levarnameniD ae oaooi
(gravações de sinais durante cirurgias e laudos dos
anestestotoglstos), um estudo eslalfsflco sera reatado
pari que se possa chegar a alguma conckisBo sobre a
eficácia deste método.

MTRODUÇAO

Antes da intooduçflo de btoqusadores neuromueoufares na
prttca cirúrgica, pacientes anefissiados respiravam
espontanesmante e havia uma série d» estágios tem
rscuifliecldus da profundidade snesttsica.

A primeira daoaMcaçflo foi
1847, três meses apôs o Meto do uso do Éter como
anestéslco O primeiro estágio serie de uma sensação
prazsiroaa de mtoxteacêo, o segundo de extremo prazer e
o terceiro de profunda Intoxicação e taensMdsde, sendo
este úMmo o estagio necessário aos procedtonentos
cirúrgicos Obviamente esta claaaíficaçflo era
essencialmente subjetiva [9].

Posteriormente, Snow [10] propôs uma ctasaMcaçflo
baseada em sinais fWcos, M s como freqüência
resptoatorta e dsttaçflo das pupa». Dal em dtonte várias
ctesstflcaçôoes se segutoiMrt levando em conakteraçflo
pressão sangüínea, badmentos cardíacos, atMdadas
muscuteraselc.

A medkJa que oa btoqueadores neuromuscutores foram
•^^tfwV lavvHH^W| \^Mh SafWB# VIMvvl^Vf iB^flí MvvHJHfV W W V W

c busca um meto eflcaz de
geral através de anélses, reatzadas com o

auxáto de aparetios, onde alguns sinais sflo monRorados,
ao longo das dmrgias, fornecendo aos
dados concretos, e nêo mato subjeflvos, sobre o
real do paciente.

Naturalmente mutos Unais sflo
anestesia, como os sinais cardíacos, por <
dos atais comumente observados, outoos estflo sendo
esnjoaoos com o nuao ae se momorar o mvsi
anestéslco. Sflo etes o EletroenceMograrna (EEO), 3
Detoorntogrema (EMO) e os potoncWs evocados.

Tres grames areas oe pesquem sMoani o

nestes «pos de exame [7]:

- A busca de uma retoçflo entoe a
agente anestáalco e o nfvel da anestesia;

- A busca de uma relBçBo entoa o nível anestéslco a
a perda de consciência (aseunto multo polêmico pois os
dois temas ainda nflo estflo bem definidos);

- A busca de uma retoçflo entoe o nfvel aneallak» e
o ttoo de agente empregado.

O que se busca, na verdade, sflo padrfles reconhecktos
em exames como o EEO, que possam ser relacionados
com o nfvel anestéslco, qua, por sua vez, é dependente
da dosagem de medcaçflo apfcada.

J * em 1937 OMM e cob. [3] sugeriram o M O do EEO

muito sa tem pesquisado sobra as variações'
no EEO. Em 1989, Maritot a coto. (5) riatearam um

ressanaram a ewsmuia oa urna «snoancM comum a
vários agentes anestéalcos, ou seja, a raduçflo da
freqüência a o aumento da ampttuds com o
aprofundamento da anastoato. Também através do EEO,
Prior s coto. (8], controlaram o nfvel anestásteo em
animais (1978). Mato recentemente, com a Intooduçflo doa
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mpuladoree, a pesquisa nesta area se dtoerafficou
de dMsrentes técnicas de anasse, tais como, a
de Fourier e a anafse auto-regressiva Esfejdoa

Í dos dados obtido» nestas pesquisas também
Um sido Mios para que seja possível afirmar sobre a
tfeMdede, ou nao, deste método. Pesquisadores, como
Sova) (1M3) [1|, têm reatzado um extenso estudo sobre a
correapondlnda entoe as atoraçBes observadas no EEG
e as dosagem de anestesio»

» • • • -

"***"* gravaoosiwawni ossws uaoanos raz uso oe
durante as drurgias que foram posterior
am computadores.

Em 1980, Kieai (4] propôs uma retoçao ena* a
i e a freqüência do EEG, que poda

ser vista na 1.

Tab. 1 - Retoçao entre o nível aneatésico e a freqüência
do EEG, proposta por KMn, I960

DESIGNAÇÃO DO
EEG

CONVENCIONAL
BETA-2
BETA-1
ALFA
TETA
DELTA

PROFUNDIDADE
ANESTÉSICA

MUITO SUAVE
SUAVE
MÉDIA
PROFUNDA
MUITO
PROFUNDA

FAIXA DE
FREQ. (Hz)

2 1 - 3 0
13 -20
8 - 1 2
4 - 7
1-3

A MsrprelaçSo do EEG envolve tunsiüoraçOes sobra a
freqüência, ampMude e ocorrência de padrões e
anormais, sendo normalmente realzada por i
eme«efroerK»falopjafiaer^poranestB»)ologlsta».

McMenknan [6J daaaMcou métodos automáticos da
interpretação do EEG em três ftoos. Sao eles:

-ArtalsedafrequéridaedaampMude;
-AnáNsa do especko de potência;
-AnálseapertOolca.

O equipamento que está sendo desenvolvido se baseia no
primeiro ttoo de análse.

MATÉRIA» E MÉTODOS

Com base nesta teoria, um monitor está sendo
oaaanvonnoo com o ODJOBVD oe Tomecer ao

B̂ ^̂ B̂ V̂ V̂ BV B V t ^V^ BBBj^WV^B^V r w V v p t ^SjSB^B^B^aaBn^ SSvĴ V S^ SjB r̂aaSSV | •BSv FBBB̂

analógico a fornecerá kidcaçdes luminosas (oarynsp/i) da
fatoj da freqüência am qua ae ancomra o Unal da EEO,
ou seja, quaa-o bmgmpt» (as bandas bi a 02 serio
agrupadas em uma única banda, uma vez que as fabtas
da major Interesse, no caso da anestesia gerai, sfo as de

freqüência mais baixa) com a nftcacao de arnpfJuda do
sinal em sua respectva banda.

Basicamente o equipamento constará de Ws modutoe.
um ampücador dMeiencial de ato ganho, que receberá o
siial proveniente dos eletrodos; um modulo de Mftgem
que vai separar o sinal de EEG nas bandas desertas
acima (beta, alfa, teta e deta) e um modulo de salda que
fransforma os sinais em hoTcacflea luminosas. O
anesteslologtsta dbporá também de uma salda do sinal de
EEG para gravações ou monioraçlo ativas da um
osdoscopio. Além doto haverá uma mdJcacJo, também
luminosa, do nfvel de relaxamento muscular, oblda
attavês de uma fttagem do afeiaJ de EEG. qua 'carrega*
cwwipo as irilc<matf^sotw a aivklads muscular p) .

Como os potenciais da superfície coracaJ
pequenos (2 a 200 uV comparados com 1 a 5 mV do afeiaJ
de ECO), cuidados especiais precisam ser tomados para
evitar interferências e perda de aanaMUade.

A colocação dos etetodos é crlfca, lato é, a tocabaçto a
preparação da pele (jknpeza) s i

para uma boa aquWçBo de <
o equipamento precisa ter uma ata Impedência de

entrada e um bom « B O para etminaçao do njfdo (80 Hz) .

O an^)ittcador de enfrada sendo dverendel já
eaminaçao de ruMo comum aos etofe-odos.

O equipamento que está sendo deaemoMdo Inclui
somente um canal de EEG, uMzando M s eletrodos,
sendo um de sinal, um ds referenda e um de terra.

Poctenvos ver WMNRD
equipamento.

o dtegraina de Mocos do

\J
DIF.

FILTRA
GEM —

BLOCO

DE

SAÍDA

até o presente momento, encons*a-ee na

VaS^B^v^BreV^ V^NBISSVJBBJ vTSajSB^^BV ^ ^VSBajSa^p eV^BW SSJS^P V ^B^BWJbaBKa^^^B' VI^V^V I • ^H^BfSS v v ^ B S j ^ W

dascartávais para ECO, tamanho ManH, por serem estes
oe imãs Tsci corocaçao a por ja nram sno aprovaaos
para este uso por Klein [4]. Os eletrodos normais para
EEG (da prata) também serão testados.

Como a montagem nao foi conduKto (faltando a
aVwBH^BBV BJBv^BjBvF ^B*|pV Bj^^Bf ^VaaaBB/ v W V^ ^^r^aSja^B^V BS^SBBJ ^ ^ SSS^p B ̂ B^B^HB^B^fpSB^BjaaSS/

I v VSjB^^^BJB^^^^^B^B^ B i a W P B J V S ^ ^ B ^ B W ^ f «aSB^aR^^B/ V^v^V SvJ^Bvaaap^Vvvav SSvj^iUV *BT SJV ^ V •BtpBJBa^aSBJ

/ Fórum Nacional de Ciência e Tecnologia em Saúde '92 - 153



AGRADECIMENTOS

Ao suporte financeiro fornecido pelo CNPq e ao apoio
dado pelos colegas do Programa e do Laboratório de
Instrumentação

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1 BOVILL. J. G ; SEBEL, P. S ; WAUQUIERR, A ; ROG,
P e SCHUYT, M. ; Influence of High-dose Anfetanl
Anaesthesia on the Bectrocnccphatogranv Correlation
wNh Plasma Concentrations", Br J Anaesth.. Inglaterra,
55:199s-209s, 1983

2 FINK, B R. ; "Electromyograptiy in General
Anaesthesia'', Br J Arweath, Inglaterra, 33:5554,1961.

3. GIBBS, F. A . ; GIBBS, E L e LENNOX, WV G. ;"Effect
on Vie Electroencephalogram of Certan Progs vjf§i
Influence Nervous Activity". Archs. Intern Med. 60, 154-
66,1937.

4 KLEIN, F F. ; HARMEL, M. ; DAVIS, 0. A . ; BURTON,
L. e DOWELL, L. ; The Etectroencephalomyogram
(EEMG)", International Anesthesia Research Societv.
Estados Unidos. Reno, Nevada. 09 a 13 de Março, 1980.

5 MARTIN, J T.; FAULCONER, A. e BICKFORO, R. G ;
"Etedroencephalography m AneflVMttotogy,
Anesthesloloflv. Estados Unidos, 20(3)359-76,1959.

6-McMENIMAN, W. J. e PURCELL, G. J. ; "Neurological
Monitoring During Anaesthesia and Surgery*, Journal of
the Austratan 'Society of Anaesthetist». AusMta,
16(3)35847,1988.

7.PLOURDE, G. ; "Depth of Anaesthesia", Can. J.
Anaesth. Canada, 38(3)270-4,1991.

8.PWOR, P P. ; MAYNARD, 0. E. e BRIERLEY, J. B. ;
"EEG Monitoring for the Control of Anaesthesia Produced
by the Infusion of ARhesIn in Primates", Br J. Anaesth.
Ingtoterra, 50:993-1001,1978.

9.SEBEL, P. S ; "Evaluation of Anaesthetic Depth", British
Journal of Hospital Medkána Inglaterra, 116-24, agosto,
1987.

10.SNOW, J. ; The Inhalatton of the Vapour of Ether in
Surgical Operador»", Jor>n Church!, Londres, 1847.

ENDEREÇO PARA CONTACTO

Vera Marta Machado / Marcelo Martins Wemecfc
Programa de Engenharia Blomédfca
Mia do Fundão - CMade UnlversüMa - UFRJ.
Centro de Tecnologia - Escola ds Engenharia - BI. H 200C
Mo de Janeiro, RJ - BrasH.

154 - / Fórum Nacional de Ciência e Tecnologia em Saúde '92



ESTIMULADOR PROGRAMÁVEL PARA ESTUDO DO LIMIAR FIBRILATÓRIO

Heraín C. Gómez, Dalmo A. R. Moreira. Elizabete C. H. Leone, Sérgio S. Mühlen * e J. Eduardo M. R. Sousa

Instituto 'Dante Paizanest" de Cardiolofia

• Departamento <k Eagcabaria Bioatdka FEE/UNICAMP

RESUMO

O estudo do limiar fibrilatório do coração em condições
normais, em condições de fragilidade (como a isquemia), ou
sob a ação de determinadas drogas, necessita corrente
fibrilatória com parâmetros elétricos bem definidos e
progr amáveis.

Avaliando essa necessidade, tratamos de desenvolver um
estimulador de músculo cardíaco que faz uso de trens de pulso
de corrente com os seguintes parâmetros programáveis pelo
operador: largura, amplitude e período de cada pulso,
duração do trem de pulsos e atraso no sincronismo com o
complexo QRSdo ECG. O equipamento foi construído e está
sendo testado em cães, seguindo um protocolo específico,
com resultados bastante promissores.

A versatilidade na programação faz desse equipamento um
auxiliar poderoso em toda pesquisa que envolva estimulado
cardíaca com parâmetros de corrente pré-determinados.

INTRODUÇÃO

A Fibrilaçào Ventricular - FV- é a principal causa de morte
no mundo civilizado. Vários fatores como o uso de alguns
medicamentos ou a isquemia coronaríana, influenciam no seu
aparecimento, alterando a vulnerabilidade do coração. Esta
vulnerabilidade pode ser avaliada experimentalmente em ter-
mos de Limiar de Fibrilaçào Ventricular - LFV - que é
definida como a amplitude mínima de um estímulo capaz de
provocar fibrilaçào [3].

Essa investigação (assim como tantas outras que tenham o
LFV como parâmetro ponderável), caracterizou a neces-
sidade de um equipamento para induzir a fibrüação
ventricular de forma controlada, com parâmetros bem
definidos e programáveis pelo operador, de maneira a tomar
o LFV um indicador seguro e reproduce! na avaliação do
status cardíaco.

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO

As variáveis programáveis do trem de pulsos de corrente
enviado pelo equipamento ao músculo cardíaco são iden-
tificadas pela figura 1, e a faixa de variação adotada no
protótipo aparece na tabela I. Essas faixas foram consideradas
suficientes para as necessidades da pesquisa em andamento,
podendo ser modificadas com facilidade para situações mais
extremas.

TLTLrLTL

L_ Uffwa da palia

l-iateuidadcdopalto

P.ptrfodadapalM

D_ daraçao d* tnm de pmlMt

A_ atraio «M rtbfáo ao QRS

Figura 1 - Variáveis programáveis do trem de pulsos

VARIÁVEL

L

P

D

A

!

MÍNIMO

1

10

0

10

0,5

1,0

5,0

MÁXIMO

10

100

500

200

1,0

5,0

50,0

INCREMENTO

1

5

10

5

0,5

1,0

5,0

UNIDADE

ms

ms

ms

ms

mA

mA

mA

Tabelai - Valores das variáveis prr ramáveis

Para conseguirmos um circuito de fácil programação e grande
precisão, utilizamos o microcontrolador 8OC31.0 diagrama
de blocos do circuito utilizado pode ser visto na figura 2.
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Figura 2 - Diagrama de Blocos do Estimulado?

Foi tomado um cuidado especial com a isolação do circuito,
pois os eletrodos de estimularão são ligados diretamente ao
coração. Para isso, a alimentação da fonte de corrente é feita
por uma bateria (12V/70OmAH), que deve ser previamente
carregada. A transmissão do sinal que habilita o trem de
pulsos, bem como os sinais que informam a amplitude da
corrente, são isolados opticamente através do circuito in-
tegrado 4N33. Com o uso de isoladores ópticos, existe um
atraso na transmissão dos sinais, que foi compensado por
software. Por causa desse atraso não podemos ter o início do
trem de pulsos junto ao complexo QRS.

A entrada dos dados é realizada através de três teclas:uma
para mudar de variável, e as outras duas para aumentar e
diminuir o valor da variável. Todo o processo é visualizado
por um display alfanumérico de cristal líquido de 2 linhas por
16 caracteres.

Para facilitar e mirurr. izar o tempo de colocação dos eletrodos,
que inicialmente eram suturados na superfície epicárdica,
foram construídos eletrodos em forma de ganchos, com dois
polos equidistantes em 3 mm, que são aplicados na região
epicárdica.

Com esse eletrodo bipolar mantivemos constante a distância
entre os dois polos do eletrodo e sua posição no coração, pois
o mesmo não se desloca com os movimentos cardíacos.

EXPERIMENTAÇÃO

Para verificarmos a eficiência do aparelho ao nosso propósito,
utilizamos o equipamento em três cães (sexo masculino, sem
raça definida, peso médio 20 kg), buscando a observação de
resultados já conhecidos. Tratamos então de simular um
coração isquêmico, pois sabemos que o seu LFV é menor do
que o de um coração normal. A seguir descrevemos um
resumo do protocolo experimental utilizado.

1. Preparo do cão: anestesia geral com tiopental sódico (30
mg/kg peso corpóreo);animal colocado em decúbíto lateral
esquerdo; toracotomia lateral direita (4° E1CD); abertura do
pericárdio e fixação do coração na bolsa perícárdica; fixação
dos eletrodos de ECG de maneira convencional.

2. Fixação dos eletrodos bipolares na região antero lateral do
ventrículo direito (estimulação) e nas regiões paiaseptal
direita e esquerda (para registro dos eletrogramas locais).

3. O coração é estimulado com todos os parâmetros fixos,
conforme verificado na literatura [1, 2], cujos valores são:
L«entre 4 e 6ms, P-10ms, A»5ms e D=entre 120 e
170ms). Durante a aplicação desses parâmetros, o coração é
comandado por um marcapasso artificial conectado ao átrio
direito, a uma freqüência de 100 bpm.

4. A intensidade de estimulação é iniciada com 0,5 mA e
aumentada progressivamente até a instalação de FV.

5 . 0 animal é desfibrilado com uma energia de 10J, aplicados
diretamente sobre o coração. A partir daí, são aguardados 10
minutos para se restabelecer o equilíbrio hemodinãmico e
metabólico do coração.

6. Procedemos a obstrução da artéria coronáriadescen-dente
anterior através de ligadura completa e, esperamos 2 minutos
como tempo mínimo de isquemia.

7. Repetimos os itens 3 e 4. Esse procedimento deve ser
realizado em menos de 10 minutos, a partir do início da
isquemia. Quando a FV é provocada, a ligadura arterial é
removida e o animal desfibrilado.

RESULTADOS

Os resultados obtidos com três cães, com o uso desse
protocolo, são mostrados na tabela O.

CÃO

1

2

3

LIMIAR DE FIBRILACÀOímA)

CORAÇÃO NORMAL

50

50

45

CORAÇÃO ISQUÊMICO

15

5

25

Tabela II -Roubados

Com esses resultados, poderros demonstrar a eficácia do
aparelho para avaliação do LFV em cães anestesiados. Con-
firmamos também, conforme já publicado [1], que o limiar é
menor em corações submetidos a isquemia, em relação aos
corações normais.

Na figura 3 temos um exemplo de indução de FV. Podemos
observar que o trem de pulsos liberado incide dentro do
período vulnerável dos ventrículos.
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Elelrogramas

Trem de Pulsos

ECG

Figura 3 - Registro de indução de Fibrilação Ventricular
antes da ligadura arterial. Os valores das variáveis foram:
L = Sms,P-10ms, D=200ms,A=6Oms, l=50mA

CONCLUSÕES

Os testes realizados demostraram o bom funcionamento do
aparelho que poderá ser utilizado na avaliação do LFV em
diferentes situações, tais como após a administração de diver-
sas drogas, bem como para se analisar a influencia de diferen-
tes patologias cardiovasculares sobre a atividade elétrica do
coração.
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HARDWARE E SOFINARE PARA AQOISIÇAO DE IMAGENS
EM MEDICINA RDCLEAR

Fldeles, Sderson Lacerda; Vilar, Guilherme; Silva, Hamilton Soares

NETEB/MEB Universidade Federal da Paraíba

RESTO»

Este trabalho trata de um sistema para
aquisição e processamento de imagens em
Medicina Nuclear. £ apresentado aqui somente
o hardware e software referente ã aquisição.

0 hardware consiste de um cartão de
conversão analógico/digital, desenvolvido em
"wire-vape", que pode ser acoplado a um
computador compatível IBM-80386. Sua função £
digitalizar os sinais analógicos fornecidos
pela gama-câmara.

As aquisições são feitas no modo "list"
ou no modo "frame". No modo "list", os pares
X,Y são transferidos diretamente para a
memória do computador, nenhuma modificação ou
processamento ê feito durante a aquisição. No
modo "frame" à medida que os pares X,Y vão
sendo digitalizados a imagem vai sendo
construída na memória do computador.

IRTRODOCXO

Está sendo desenvolvido no Núcleo de
Estudo* e Tecnologia em Engenharia Biomédlca
(NETEB) da UFPb um projeto, financiado pelo
CNPq, que tem como objetivo o desenvolvimento
de ua sistema para a aquisição e o
processamento de imagens provenientes de
gama-cámaras. Este projeto visa a
etualização tecnológica de gama-cãmaras que
náo dispõem de sistemas de computação para o
tratamento de informações. Atualmente está
sendo concluído a parte do projeto referente
à aquisição de imagens, A implementação de
técnicas de processamento e gestão Je imagens
e dados tem sido prejudicado em função do
atraso, por parte do CNPq, na entrega dos
equipamentos.

DESCRIÇÃO 00 HARDWARE

0 hardware consiste de um cartão d*
conversão analógico/digital, desenvolvido em
'Vire-vape", qua pode ser acoplado a um
computador compatível IBM-80386. Sua função i
digitalizar os sinais analógicos fornecidos
pela gama-cãa/ira.

Na gama-cãoara estão disponíveis três
canais de saídas analógicas (X, Y e Z), que
podem ser acoplados a sistemas externos. 0
canal Z i usado para indicar quando una
radiação gama ê detectada pela gaaa-câaara..
Os canais X e Y indicam a posição dessa
interação no campo da câmara. O hardware foi
desenvovldo para poder digitalizar os sinais
X e Y, rapidamente e simultaneamente no
Instante em que aparece um pulso no canal Z.

Para o desenvolvimento da placa
conversora foram utilizados componente» que
podem ser adquiridos no mercado nacional.
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Fig. 1 - Dlagra
conversora.

de blocos da placa

0 conversor A/D (ADC 574a)

Conversores analógico para digital
(ADCs) de vários fabricantes foram avaliados
em relação â sua aceitabilidade para
digitalização da «inala fornecidos por gama-
cámaras. Em particular, foram analisados a
precisão e a velocidade da conversão. Ea uso
clínico, gama-câmaraa têm tipicamente modesta
razão da contagem medi* (5.000 a 50.000
contagens por segundo). Como as contagens são
uma conseguSncis da fenômenos que tia um
comportamento estatístico, a sua diatrlbuição
no teepo não é uniforme. Portanto, para
detectar e processar multas contagens de uma
forma eficiente, o sistema ADC dava operar a
velocidades maiores do qua a razão de
contagem média da gaaa-ciaara. Depois de
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cuidadosos testes e de fazer um levantamento
das características de gama-cãmaras que têm
sistema de computação acoplado, chegou-se a
performance final do sistema ADC, o qual deve
ter uma razão de digitalização de 200.000
contagens por segundo (1].

Dentre os conversores disponíveis para
pesquiaa no Núcleo de Estudos Tecm lógicos de
Engenharia Bioaédica (NETEB), o que se
aproxima mais das características descritas
no parágrafo anterior, para uma boa aquisição
na gama-câmara, é o ADC574a da Motorola.

A velocidade de conversão do ADC574a,
operando em 8 bits, varia de 50.000 a 100.000
conversões por segundo, sendo o valor nominal
de 70.000 converões por segunoo. Esta
velocidade é ainda muito aquém da exigida
pelas gama-cãmaras. A solução encontrada para
resolver o problema de velocidade de
conversão foi usar dois "chips" ADC574a no
mesmo cartão de conversão. Deste modo os
sinais analógicos X e Y são digitalizados
simultaneamente. Isto faz com que a conversão
seja suficientemente rápida.

"Buffer! ramanto" da placa

Os barramentos de controle et de endereço
do AT são ligados ã placa conversora através
de quatro "chipes" 74LS367, cujas funções são
Isolar a placa do computador e fornecer ao
circuito uma elevação de corrente.

Lógica de Decodificaçio

Uma decodifleação é necesaária para
evitar o endereçameoto de outros componentes
de E/S diferentea do da placa conversora. Na
placa, foram usados os endereços 300h ã 31Fh,
que são os reservados para expansão nos
microcomputadores compatíveis IBM 80386 [2].

0 circuito de dacodlficação utiliza duas
portas OR (74LS32), uma porta AND (74LS08) e
um decodiflcador (74LS138). Este decodiflcador
oferece saldas para selecionar até oito
componentes diferentes. Na placa se utiliza
apenas uma dessas saldas, o canal zero, que
está ligado ao pino de seleção da porta
paralela (8255). As outras saldas estão
reservadas para uma eventual expansão da
placa no futuro. Cada linha da salda do
decodiflcador selecions até quatro endereços,
pois os sndersços AO a Al fornecidos pelo
barramento do PC estão "livres". A placa
conversora será selecionada se um endereço de
E/S na faixa de 300h â 31Fh for gerado.

DESOIClO DO SOFTWARE

Introdução

O controle do hardware í feito por
software. Para facilitar o desenvolvimento do
software, as principais linhas de controle da
placa foram ligadas à PPI (8255). 0 software
para controlar a placa conversora foi
desenvolvido a partir da linguagem C da
Microsoft interfaceada com Assembly do
8086/80286/80386 da Microsoft.

Aquisição e Armazenamento de dados

Depois que os sinais X c Y da
câmara são digitalizados, seus valores são
utilizados para gerar a Imagem do paciente.
Este processo é executado da seguinte forma.
Os valores X e Y são lidos da placa
conversora c colocados na memória do
computador. Depois que certo número de paras
de valores são armazenadoa, elas são lidos e
usados para definir a imagem. Cada par
representa una localização na imagem, c
quando um ponto particular é lido, a
intesidade do pixel da podção correspondente
é incrementada de umr. unidade. Este processo
é executado até que um desejado numero de
contagem ou um tempo total de aquisição seja
alcançado.

Os dois modos de aquisição comuns usados
em medicina nuclear são modo "frame" e im.j
"list" [3],

Aquiaição e Armazenamento da Dato* mo
Modo "List"

No modo "list", os parca X,Y aão
transferidos diretamente para a memória do
computador e logo em seguida gravados em
disquetes ou discos rígidos, nenhuma
modificação ou processamento é feito durante
a aquisição. Este modo possibilita o
armazenamento de outros tipos de dados entre
os pontos X.Y, como, por exemplo, marcas de
chaveasento fisiológicos. Também, como os
dados originais ficaa reglstradoa em discos,
ales podem ser formatados em matrizes de
acordo com a necessidade do momento. 0
Algoritmo desas modo c mostrado abaixo.

Aquisição no Modo "List"
Inicio

Entrar com quantidade de pontos a serem
convertidos•
Reservar área de memória.
Abrir arquivo para armazenar dados.
Carregar vetor ds interrupção.
Programar 8255.
Habilitar interrupções externas.
P«ra n converso** ísçai
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Iniciar conversão.
Se fim de conversão então:

Ler valores convertidos.
Armazenar valores converidos na
área de memória.

Fim_Se
Pia_Para
Gravar pontos convertidos.
Llapar área de memória.
Fechar arquivo.

Pia_lnlcio

Aquisição e Armazenamento de Dados no
Modo "Frame"

Neste modo, ã medida que os pares X,Y
vão sendo digitalizados a imagem vai sendo
construída na memória do computador. Ao
término da aquisição a imagem está pronta
para ser mostrada no "display", gravada em
disco ou receber algum processamento, Este
modo é o mais utilizado atualmente nos
diversos sistemas de aquisição para medicina
ruclear, isto porque a Imagem já fica
preparada para ser visualizada na tela. 0
diagrama de blocos do software desse modo ê
mostrado abaixo.

Aquisição no Modo "Frame"
Inicio

Entrsr com quantidade de pontos a serem
convertidos.
Reservar área de memória.
Abrir arquivo para armazenar dados.
Verificar qual a dimensão da matriz para
armazenar a imagem(32X32, 64X64, 128X128
ou 256X256).
Carregar vetor de Interrupção.
Programar 8255.
Habilitar interrupções externas,
Para n conversões faça:

Iniciar conversão.
Sc fin de conversão então:

Ler valores convertidos (X,Y).
Calcular posição do ponto na
matriz.
Armazenar ponto na matriz.
Normalizar matriz.

Fia Se
Plm_Pars~
Gravar matriz (Imagem obtida).
Limpar área de memória.
Fechar arquivo.

Pia inicio

•ISDLTADOS

Até o momento os resultados de aquisição
efetuados na gama-cãmara do Serviço de
Mcjlcina Nuclear do Hospital Universitário
Lauro Wanderlcy, tem sido satisfatórios. Já
foram feitas aquisições de Imagens de
tlrcóide, rins e cintigrafIa ,óssea com boa
qualidade. Para testar a performance do

cartão de conversão fora» utilizados
geradores de funções capazes de gerar sinais
con freqüências na faixa de 0.1 Hz ã 2 MHz.
Em Anexo são mostradas tabelas de sinais
senoldais digitalizados pelo cartão.

Nas tabelas Al, A2 e A3 estão listados
sinais X e Y em fase, onde na Tabela Al a
freqüência dos sinais ê 100 Kz, na Tabela A2
200 Hz e na A3 500 Hz, » freqüência de
aquisição nas três tabelas é de 1000 Hz.
Nota-ae que a resolução da senóide diminui
com o aumento d* freqüência do sinal. Dá para
notar também que os conversores fazem
aquisições simultaneamente, pois os valorea
obtidos para o canal X foram praticamente os
mesmos obtidos para o canal Y.

Nas Tabelas A4 e A 5 , os sinais X e Y
continuam em fase, mas foras nudador. os
valores das freqüências de aquisição e dos
sinais. A freqüência dos sinais X e Y na
Tabela A5 (2000 Hz) é multo aaior do a da
Tabela A3, mas mesmo assim a resolução da
senóide ainda continua boa devido ao alço va-
lor da freqüência de aquisição (10000 Hz).

A Tabela Aó, foi obtida para mostrar que
o conversor é capaz de digitalizar sinais de
freqüência relativamente alta (5000 Hz) com
boa resolução, bastando para Isto ausentar a
freqüência de aquisição.

Nas Tabelas A7, A8 e A9, os sinais X e
Y não estão em fase. Do aesmo modo que nas
outrac Tabelas, a resolução da aenólde
diminui com o airunto da freqüência do sinal
para uma mesma freqüência de aquisição. Nota-
se que os valores do canal X são diferentes
aos do canal Y.
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A N E X O S

Tabelas referentes ã aquisição de senôldes pelo
conversor analógico/digital. A freqüência de in
terrupção (ou aquisição) é o sinal do canal Z.
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DIQITALI1AÇA0 DE IHAOEM EM TEMPO MAL COM SELEÇÃO DE JANELAS

A.F.Taha, P.H.Azevedo Marque» • A.F.Frére

Departamento d* Engenharia Elétrica EESC/USP

RESUMO

Esta trabalho apreeenta um sistema daaanvolvido
para digitalizar imagene dinâmicas am tampo r««l,
obtidas a partir d* fontaa da ainal da vídeo
composto padrio. o sistama permite a aeleçio da
"janelas" de tamanho variival até um máximo de S12
x 384 pontos. O aparato é constituído de um
convaraor anal6gico-digital de oito bits, de
circuitos de controle e de uma manoria estática de
512 Kbytes. O processo de sxibiçlo das imagens
digitalizadas utiliza uma interface conectada a um
microcomputador padrio IBM PC XT/AT e um "software"
em linguagem C. As aplicações principaia sio para
digitalizaçio de imagens médicas e visio para
robôs.

INTRODUÇÃO

Desde que os raios-X foram deacobertos por
Roentgen, hi mais de 90 anoa, o filme tem aido o
•elo preferido para produzir imagens médicas.
Porém, as inagens assim obtidas nio podem ser
facilmente manipuladas para obter uma recuperação
da infonnaçio quando sua qualidade é inferior i
ótima [2] (3). Haaae caso, a má qualidade da
radiografia acarreta uma repetiçio de exames que
pode causar uma aobre doa* de radiaçio ionizanta.
Por outro lado, imagens digitalizadas permitem a
aplicação de técnicas de processamento,
armazenamento, recuperação, transferência •
suposição de informaçio digital, baa como reduçio
do espaço neceesario para arquivar imagens médicas.

A idéia bisica do trabalho aqui apresentado foi
desenvolver um aparato para digitalizar, em tampo
real, imagens médica* oriundas de sisteaas da
raioa-X f luoroac&picos qun utilizam monitorea de TV
• trabalha» com sinal de video composto da tipo
entrelaçado [ 1 ]. O desenvolvimento desse
"dlgltalizador" faz parta de um projeto mais amplo
de desenvolvimento de um sistema de Angiograíia com
Subtraçlo Digital

O aparato daaenvolvido permite a digitalizaçáe de
imagens em tempo real (137 nanosegundos por
"pixel") com rssoluçio de oito bits por "pixel",
sendo posslvsl a escolha da posiçlo • das diasnsôes
da janela de imagem qut •• quer digitalizar. Os
dados sio armazanadoa em manoriaa eatiticaa, a a

exibição das imagens é feita em microcomputador
padrio IBM PC XT/AT através da um programa am
linguagem c elaborado para asse fim. o diagrama an
blocos do digitalizador eat» mostrado na figura.
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DSSCMÇAO DO SISTEMA DIGITALIZADO*

D* acordo com o diagrama em blocos, o sistema i
composto da seguinte maneira:

* convtrtor analógico digital (AD9502)
- circuitei d* control* com contadoras da

linha* * d* coluna*
- memória «static» (OTM 1461 PS - 70 C)
- intarfa.ee par* microcomputador PCXT/AT

Coevarsor Analógico Digital

Para a digitalizaçáo do sinal da vídao composto,
foi escolhido o conversor analógico-digital AD 9502
AM, que faz a convento em tempo real. Este
componente trabalha cosi sinais de vídeo padrão RS-
170, NTSC, PAI. ou outros padrões, dependendo
unicanent* do modelo eecolhido. A convaralo é feita
an oito bits. Este convaraor separa internamente os
pulsos d* eincroniemo do sinal d* vídeo, fornecendo
o* sinais ds sincronismo vertical e horizontal e
una freqüência correspondente ao número de "pixel*"
por linha (freqüência de -pixel clock"), permitindo
o controle d* digitalização e facilitando o
interfaceanento com a* menorias. A* saída* deste
conversor eáo fáceis de serem utilizada*, • ele náo
exig* que seja feito nenhum processamento da sinais
analógico*, como restauraçio DC (recuperação do
nível de referência DC), amplifieaçáo do sinal de
vídeo, etc..., pois eatas funções sao realizada*
internamente.

Circuito* da Controla

Para permitir « escolha do tamanho e da posição d*
região da image* a ser digitalizada, foram
desenvolvido* circuito* d* control* que **l*cionam
o número de linha* por campo e o número de ponto*
por linha permitindo que seja digitalizada no
máximo uma imagem d* S12 linha* por S12 coluna*,
totalizando 2S6 Kbyte* d* dado* que eerio
armatanado* na memória estática.

Para ea obter uma maior versatilidade na utilização
do conversor A/0 é necessário que se tenha um
controle sobra oa contadoras de linhas por campo,
d* coluna* por linha e «obre o banco d* memória*,
o* circuito* d* control* trabalham em sincronismo
com o* pulioi d* aincronimo vertical (60 Hz),
•incronimo horizontal (15750 Hz) * com o* pulsos
de "pixel clock" (7.3OS MHz).

o* circuito* de controle permitem:
- o ajust* fino do número máximo de linha* por

campo;
- o ajusts fino do numero máximo da colunaa por

linha;
- * aeleçio do tamanho e da poiiçlo da* janela*

de imagens a eerea digitalizadaa;
- a detecção da* linha* finai* de cada campo

(onde náo «xietem informações d* imagem);
- a leitura do numero de linha* por campo e de

coluna* por linha, em dieplay hexadecimal;
- a inicio da digitalizaçáo;
- a gravaçio do* dado* em memórias ••tática*;
- a calibraçáo do sistema.

Oe contadores eáo programava!* por chave* • ligado*
a um "display" hexadecimal, que permite a leitura
da quantidade de linha* por campo ou coluna* por
linha qu* conterá cada imagem digitalizada.

Inicialmente um pulso d* sincronia*» vertical
reaseta o* contadora* da linha* • coluna*. O*
pulso* d* sincroniiso horizontal atuam como "clock"
para o contador de linha* * "clear" para o contador
de coluna*. A salda d* 'pixel clock* do AD 9S02 AN
é o "clock" do contador da coluna* por linha, e o
sincronia*» vertical é o "clear do contador de
linha*.

>ria Estática

A memória é dividida, em 16 banco* de 32 Kbytes X 8
que *»o controlados por dois decodificadorss. Uma
vez selecionado um do* dezeseeie banco*, o* quinze
restantes ficam e» estado de eepera para minimizar
o consumo de energia. O tampo máximo de aceeeo
desta memória * de 70 nanoeegundoe. Ceda imegam
digitalizada * gravada ocupando no máximo oito
bancos, ou seja, 256 kbytes.

taterface pera Nicr

Depois que ae imagens foram digitalizadas e
armazenadas na mamaria, o microcomputador deverá
recuperar oa dados e exibir aa imagens. Pera que
isso seja possível uma interface ••pacifica fas a
interligação entre o microcomputador • a memória
eatática. o endereçamento e a aquisição de dados
•áo feito* através do duto de dados de oito bita do
microcomputador, sendo eete processo controlado por
um programa desenvolvido em linguagem C.

o programa, após ler oe dados proveniente* da
memória via interface, permite a exibiçáo da
imagem. Além da leitura de uma imagem digitalizada
o programa permite também a leitura • exibição de
uma imagem armazenada a* disco, bem como a criação
de um* imagem simulada.

O sistema desenvolvido permite que sinais de video
padronizados sejam digitalizados em tampo real,
armazenados em memória estática e a* imagene
•xibidaa a* microcomputador padrão IBM PC XT/AT.
Com o intuito de ae verificar a resoluçáo do
sistema simulamos a digitalizaçáo de imagens
contendo estruturas vascular**, de modo a definir
o tamanho da menor estrutura identificável na

imagem exibida. A simulação foi feita filmando u*a
superfície branca sobre a qual foram colocados
alguns fio* de expessuraa diferentea, simulando
vasos sangüíneos. A resposta do sisteme permitiu
identificar estruturas com diâmetro ainimo
aproximado d* 3e» se* a utilização do " M O * " da
filmadora, que é um recurso que pode ser aplicado
para ae identificar eetruturas ainda menores.

A memórie eetática foi montada em uma placa de
circuito separada do eisteaa, permitindo qua a
exibiçáo da imagem seja feita através de uma
interface especifica ligada a um microcomputador
que pode estar a* outro local. Para tanto, a
memória eacática deva ter uma alimentação de 5
volt* de constante e independente do resto do
sistema.

A qualidade da* imagens digitalizada* dependa
principalmente da qualidade do sinal de vídeo
utilizado, doa ajuatea da tansáo de referencia no
conversor A/D e do* ajustes ds "offset". A
qualidade das imegene reconetruldaa depende
principalmente do modelo do computador e do vídeo
empregado*. Cm no**o caso a* particular, embore a
imagem seja digitalizada a* oito bit* por ponto, ou
seja, 256 niveí* de cinca, o microcomputador
permite e exibiçáo de uma image* com apenas quatto
nivei* de cinta, o que corresponde a dois bits.
Para minimizar «ase problema o programa de exibiçáo
permite a seleção de bits adjacentes dois a dois
para «eram utilizado* na exibiçáo.

O *iata*a *a mostrou eficiente, podendo M r
utilizado a* situações que exijam a digitalizaçáo
e o proceeeaaento de imegene em tampo real.
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A DIGITAL MAS METER FOR X-RAYS GENERATORS CALIBRATION

PERCY NOHAMA & VALOR MAROOM JUNIOR
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ABSTRACT

By using the technique of voltage to
frequency conversion, it has been
designed and constructed an instrument
with digital readout which is capable to
make tests on the X-ray generators mo
that a single exposure gives information
on «As (miliampere-second). The mAs
Meter employs circuitry which executas
the product between the exposure time
and the current intensity that is flow-
ing through the tube. This architecture
is cor.fo.ed of the following structure:
a c-.rrent to frequency converter and a
center of pulses. The instrument offers
•igh linearity (r - 0.99998623) and
accuracy (t 3.73 % far). It's a compact,
lightweight, battery operated and easy-
to-use device.

O - I I dt (1)

where I is the current that
throughout the X-rays tube.

flows

And making a conversion from I to kt.F,
where F is a frequency and kt is a
conversion coefficient, it is possible
to write the Eq (2) as:

Q - J (ki.P)dt (2)

Changing F for dH/dt, where dN is the
total number of cycles in an infinite-
simal interval, the electric charge is
assumed to depend only on the total num-
ber of cycles in time [4], as repre-
sented in Bq (3):

Q - ki.N (3)

IMTXODUCTIOM

of the most critical problems found
on Brazilian hospitals are due to
quality assurance, regulatory perfor-
mance standards and preventive mainte-
nance [6].

In radiology, the combination of th«se
three factors prevents fail-radiographic
images and provides patient «lfety [4].
Valuable information about faults in
X-rays generators and about radiation
exposure to the patient are obtained
through measurements of kVp, exposure
rate, exposure time and mAs (3,7,8].

The purpose of this paper consists on
introducing a aAs meter whose shortage
of a similar instrument made in Brazil
was the main causa at developing it.

Dtf ION

The voltage to frequency conversion
[2,5] underlies the operation of the «As
Meter. The electric charge (Q) can be
determined by using the relationship
(1)»

:» block diagram for the mAs Meter built
is shown in figure 1.

In this scheme, at the moment an expo-
sition is taken place, the anode current
flows through a bridge rectifier which
allows conection on X-rays equipments
under test, free of polarity (figure 2).
The current to frequency converter
generates a train of pulses that will be
counted and showed on the 3 1/2 digits
display, and it will remain till the
reset button be pressed.

The instrument has a range of 0-1999 "As
(tube currents from 30 «A to 2A), with
1 mAs of resolution; an overflow
detector with automatic reset, which
doesn't allow measuring over 1999 mAs
and it is supplied with a single 9 V
battery. A low-bat detector sets the
display when the supply goer, down to 70%
from its nominal value, under this, the
operation of the current to frequency
converter is jeopardised.

US0LTS

In order to evaluate the specifications
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of the prototype, such linearity and
accuracy, it was done a set of tests.

The heart of the mAs meter is a current
to frequency converter; consequently,
its perfect calibration will directly
determine linearity and accuracy of the
instrument. Its response was obtained
using a high precision current source
(Yokogawa model 25S4A or T. Riken model
TR4156). Linear regression was performed
on the acquired data and the resulting
line was plotted as frequency vs input
current (where P • 0.01.I - 0.018). The
high value of the correlation coeffi-
cient obtained, r - 0.99998623, demon-
strates a satisfactory linear relation
between the two variables. Although the
instrument had been built with ordinary
components., it offers accuracy up to
t 3,7 % fsr (full scale reading).

Tests in loco were executed on a Philips
X-ray equipment, model XE 3000/ 3010,
with 500 mA current generator. The
measurements were coaparsd with two
other mAs meters: Mueller and Philips.
Although these instruments are not
standards, yet they are regularly used
by maintenance staffs, they served as
reference to evaluate prototype per-
formance. The maximum differences were
13,64 % and 16,66 %, respectively. But
the difference between Mueller and
Philips was 10,71 %.

After these tests, the instrument was
sent to ONICAMP, where was under test
about three months. There, the mainte-
nance staff of Biomedical Engineering
Center (CEB) took measurement which were
made with X-rays equipments, Philips
Diagnostic - 85 and - 100. The results

were compared with a Victoreen mAs
meter. The auiximu» difference between
both instruments were: 11,1 % (D - 100)
and 7,7 % (D - 85).

DISCUSSIO«

The instrument which has been reported
in this paper (figure 3) is a simple,
compact and lightweight testing tool for
quality assurance in diagnostic radio-
graphy and the results have showed that
the specifications are acceptable in
instruments which are used in mainte-
nance applications.

However, as the instrument is invasive,
it is sometimes difficult and dangerous
to work on the high-voltage circuit [1].

H1»K Volta»»
Trtrtfermr

Eetherf*

IN <«• " * • M«t«r>

in» •*• t M i-ltay
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Moreover, a complete maintenance program
includes further evaluating in para-
meters such as kVp, exposure rate and
exposure time. So, it has been already
developed a noninvasive microcontroller- '
based meter which can measure kVp and
exposure time.
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CIRCUITO PARA « D I M S DE COUBNTES PROVEMIEKIKS DK

CiMARAS DE IOHIZAÇAO

Fernando Lobo Vai de Mello
Arno Heeren de Oliveira
Ricardo Silva Rezende
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R E S U M O

E descrito o projeto e a construção de um ampe ri me-

tro de baixo custo para pequenas correntes,1,0 E-14

Ampére, proveniente* de câmaras de ionização ou de

outros tranidutores empregados em instrumentação nu

clear. Foi dada atenção especial à utilização de

componentes eletrônicos integrados disponíveis no

mercado brasileiro.

INTRODUÇÃO

Um dos dispositos freqüentemente utilizados em med^

das nucleares é a câmara de ionização, que permite

transformar a energia da radiação nuclear em car-

ga* elétricas através da ionizaçio em um meio dete-

tor gaioso. As carpas criadas aos pares com sinais

opostos é aplicado um campo elétrico de modo a se-

rem conduzidas a dois eletrodos coletores. 0 deslo-

camento das cargas elétricas coletadas em um circui^

to externo cria uma corrente que tratada eletrônica^

mente permite determinar a quantidade de energia ab

sorvida devida as interações da radiação com o meio

detetor. No caso de radiações monoenergéticas,a co£

rente é proporcional ao número de interações que o_

correm por unidade de tempo. Diferentemente do con-

tador proporcional ou de um Geiger-Huller, o baixo

campo elétrico aplicado à uma címara de ionizaçio

torna o tempo de coleção das cargas criadas nais

longo, e não possibilita uma amplificaçio interna

(fator de multiplicação igual a 1)1)]. Como resul-

tado, uma câmara de ionização produz uma corrente

pequena, que necessita de instrumentação cara e re

finada para ser medida.

DESCRIÇÃO

0 objetivo d<»ste trabalho é descrever o projeto e

a construção de um transducer corrente-tensio pa-

ra correntes da ordem de 1,0 E-I4A, simples e de

baixo custo, podendo ser executado com material dis

ponfvel no mercado nacional.

0 circuito clássico de um conversor corrente-tensio

este representado na Fig. 1 (2) e [3].

A tensão de saída V Q produxida pelo aaplificador o-

peracional da Fig. t será Vo • -Ra.I, onde Ra é a

resistência de realiaentaçio, considerando Ra ((Rp

e Rp a resistência apresentada pela entrada dife -

rencial do amplificador. No caso de medidas de cor

rentes muito pequenas, para a obtenção de um valor

de Vo facilmente mensurável, da ordem de centenas

H a

CONVERSO» COKHIHTC.TIM1AO
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de roilivolts, há necessidade de se empregar va-

lores de R* compatíveis. Por exemplo,para media de

uma corrente de 1,0 E - 9 A, devemos empregar

R» * 1,0 E 9 ohms para obtermos uma tensão de saí-

da de -1 V.

Nos amplificadores operacionais convencionais, o

valor de Rp 4 da ordem de dezenas de megoms [4].Es_

ta condição limita o valor miximo de Ra à cerca de

I,0 E S ohm, praticamente impedindo tua utilizaçio

para a medida de correntes inferiores a I,0 E - BA

Para correntes nenores torna-te necessário o eapre_

go de amplificadores operacionais que além de alto

ganho e baixo ruído possuaa resistência de entrada

sufic^ntemente alta. A técnica normalmente eapre-

UESEMPENHO DO CIRCUITO
130

CORRENTE DE KMTRAM CH AW m C - 1 4

Plture • 03
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gada consiste na utilização de FETs no primeiro e£

tágio do amplificador, preferencialmente ji conti-

dos num único circuito entegrado, o que facilita

sobremaneira a homogeneização da temperatura. No

caso presente, optamos pela utilização do circuito

OPA 128, fabricado pela Burr-Brown [51. Este cir -

culto é um amplificador operacional monolítico,com

baixa corrente de polarização e que utiliza em sua

entrada FETs dieletricamente isolados. A resistên-

cia de entrada apresentada por este amplificador

em modo comum é 1,0 E 15 ohm e em diferencial

1,0 E 13 hra. Seu custo é relativamente pequeno,

cerca de US$60, e pode ser encontrado no mercado

nacional

0 circuito final do transdutor desenvolvido está

na Fig. 2. 0 primeiro estágio é um conversor cor -

rente-tensão. Neste estágio e no seguinte, que é

um estágio casador de impedlncia, foram utiliza-

dos dois circuitos OPA 128. Na entrada do primeiro

estágio foram tomadas as precauções necessárias

quando se maneja baixas correntes. 0 fio condutor

da corrente a ser medida foi blindado e cuidadosa-

mente isolado, ficando apoiado em pequenos supor-

tes de Teflon de fabricação Whinner para minimi-

zar o efeito da* resistências parasitas que pode -

riam proporcionar correntes de fuga comparáveis a

corrente a ser medida.

0 terceiro estágio tem a finalidade de filtrar o

sinal, reduzindo o efeito do ruido. Nos casos de

medidas de correntes provenientes de câmara de io-

nização, os tempos envolvidos são suficientemente

grandes de modo a permitirem que se meça o valor mé

dio da corrente, diminuindo assim a influência de

ruídos. No caso en questão, para correntes de

1,0 E -13 A foi utilizado um filtro com constante

de tempo igual a Is. Para correntes da orden de

1,0 E - 14 A, a constante de tempo foi de Ss.

0 quarto estágio é um amplificador convencional,a-

justado para fornecer um fundo de escala de IV.

0 gráfico dos resultados obtidos com a montagem des_

crita está na Fig. 3.

A próxima etapa será a construçlo de uma saída di-

gital, possivelmente com mudança automática de es-

cala* p.ira o circuito desenvolvido.

CONCLUSÃO

A utilização de circuitos integrados especiais, do

tipo OPA 128, em uma eletrônica simples e conven -

cional possibilitou a construção de um medidor pa-

ra baixas correntes, similares aos importados, de

menor custo. 0 desempenho da contagem está indica-

do na Fig. 3.

Deve ser lembrado, entretanto, que detalhes cons -

trutivos referentes a instrumentação de baixa cor-

rente são indispensáveis para obtenção de resulta-

dos confiáveis. No nosso caso foi mister o emprego

de isoladores de Teflon no manuseio da corrente a

ser medida e a utilização de blindagens em dois nl

veis para a redução de interferências externas,que

se traduziriam em ruido.

Esta metodologia permitiu a medição de correntes de

até 10'I4A.
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SISTEMA DE AHPLIFICAÇAO RÁPIDO PARA ESPECTROHETRIA GANA

E.F.O. Jesus e R.T. Lopes

Laboratório de Instrumentação Nuclear
Escola de Engenharia e C0PPE/UFR3

RESURO

Foi desenvolvido um sistema de amplifica-
ção para espectrometria gana com altas ti
xas,de contegen ( U N ) . 0 sistema foi cons-
truído com amplificadores operacionais. 0
sistema LIN foi testado e cooperado eu ter
•os de eficiência e resolução eu energia
com um sistema convencional ORTEC utij^zan
do-se de uma fonte de '«Ir de 9,25x10'° Bq
de atividade e detector de Nal(Tl). 0 sis-
tema LIN mostrou um melhor desempenho em
relação aos parâmetros testados.

INTRODUÇÃO

Efetuar medidas de espectro de emissão de
materiais radioativos, nem sempre exige o
emprego de equipamentos eletrônicos que
apresentem entre suas características a
rapidez de processamento do sinal proveni-
ente de detectores. Entretanto, nas aplica,
çôes práticas da radiação ionizante, prin-
cipalmente quando há pacientes envolvidos,
o fator tempo pode ser preponderante, e a
necessidade de trabalhos com altas taxas
de contagem passa a ser fundamental [i].

Em função dessa necessidade, o Laboratório
de Instrumentação Nuclear da UFRJ, tentou
importar anos atrás instrumentação rápida
para espectrometria, tendo encontrado difi
culdades por parte de autoridades de alguns
países em concederem licenças de exporta -
ção para esse tipo de equipamento.

Decidiu-se então, partir para o desenvolvi
mento de um sistema de amplificação nacio-
nalizado que pudesse operar com taxas de
contagem elevadas sem provocar as distor -
çôes que se verificam com equipamentos pa-
drÒes, permitindo assim obtenção de dados
mais rápidos e precisos.

Neste trabalho apresenta-se o sistema de
amplificação desenvolvido, com os seus da-
dos operacionais e os seus resultados de
desempenho.

BASES 00 SISTEMA

O sistema LIN foi desenvolvido a partir
de um modelo de pré-amplificador montado
para detectores tipo barreire de superfí -
cie utilizando «mplificadores operacionais
para simplicidade do projeto [2J.

C esquema básico do sistema pode ser vi sul
lizado na figura 01. Ele foi dividido em
dois estágios para permitir uma malhor dii
tribuição de ganho com a correspondente
conformação do sinal. Tendo em vista a fi-
nalidade de aumentar a taxa de contagem
operacional do sistema, e não a obtenção
de uma melhor resclução em energia, todos
os dispositivos de filtragem e ajustes de
linha de base (pz), podem ser removidos.

OR

FI6URA 01 - Esguema básico do sistema
pré-amplificaçao e amplificação.

Os dados operacionais do sistema sio
seguintes:

Impedância de entrada: 1 HO
Pulso de entrada: negativo
Ganho: 50
Linearidade
Constjnte de tempo: 0,5 wseg
Impedância de saída: 50 c

de

os

Tensão de alimentação: *1Z V,DC
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O sistema foi dimensionado para operar
com sinal de entrada diretamente da foto-
multiplicadora, sendo o sinal de saída no
formato bipolar 'torn amplitude variando de
3,0 a 5,0 volts, ajustáveis através de um
resistor variável tipo multivolta (figura
02).

1
1

Aíf\
\
\ T

FI6URA 02 - Sinal típico de saída do sis -
tema.

A simplicidade do sistema permite que ele
seja montado na própria base da fotomulti
plícadora, melhorando o desempenho pela
redução da capacitância dos cabos e conec-
tores, e reduzindo em muito o espaço com
a instrumentação.

1 2 3

7

r— — —
1

j *
1

B

i 1
5

•

1. Cristal de Nal(Tl)
2. Fotomultiplicadora
3. Base de fotomultiplicadora
4. Amplificador
5. Analisador monocanal
6. Contador
7. Fonte de alta tensão
8. Analisador multicanal

FI6URA 03 - Diagrama de bloco dos sistemas
de contagem.

No primeiro conjunto foram utilizados os
seguintes equipamentos:
. Base da fotomultiplicadora e pré-amplifi
cador ORTEC-276
. Amplificador ORTEC-485
. Analisador monocanal 0RTEC-406A
. Contador ORTEC-484
. Fonte de alta tensão ORTEC-456

No segundo conjunto foram utilizados:
. Base da fotomultiplicadora ORTEC-266
. Sistema de amplificação LIN
. Analisador monocanal 0RTEC-406A
. Contador ORTEC-484
. Fonte de alta tensão ORTEC-456

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Para verificação do desempenho, além da
avaliação dos parâmetros de operação, ava-
liou-se também sua resposta comparativameji
te frente a um sistema convencional de am-
plificação de fabricação ORTEC (USA) [3].

Foram montados dois sistemas de detecção
para a realização de testes, esquematiza -
dos na figura 03. A fonte utilizada foi de
192Ir com atividade de 9,25 x 1010 Bq e o
detector de cintilação de iodeto de sódio
ativado com talio com dimensões de 50,4mm
por S0,4mm, formato cilíndrico acoplado a
uma fotomultiplicadora do mesmo diâmetro.

Os espectros foram obtidos em um analisa-
dor multicanal ORTEC ADCAH-100T para os
dois sistemas.

ANALISE DOS RESULTADOS

Nas figuras 04 e 07 podemos verificar o
espectro diferencial obtido com os dois
sistemas de contagens para baixa e alta
taxas de contagem. Os espectros estào cen-
trados n fotooico de energia de 316 KeV
da fonte de '"«Ir.
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FIGURA 04 - Espectro do fotopico de 316
KeV do "2jr com baixa taxa e sistema con-
vencional .

FI6ÜRA 05 - Espectro do fotopico de 316
KeV do '92ir Com baixa taxa e sistema LIN.

. / • • • •

1

Í

FI6URA 06 - Espectro do fotopico de 316
Kev do 1 9 2Ir com alta taxa e sistema con -
vencional.

Podemos verificar o deslocamento do fotopi
co no espectro obtido com o sistema conven
cional, quando a taxa de contagem aumenta
de 14.501 para 55.660 cps tomando por base
as contagens registradas com o sistema LIN.

FIGURA 07 - Espectro do fotopico de 316
KeV do 1 9 2Ir com alta taxa e sistema LIN.

Os valores das contagens para ambos os sil
temas pode ser verificado na tabela 01.

t

baixa

alta

taxa

taxa

convencional

12.264 t 49

24.489 t 70

14

55

LIN

.501 ±

.660 t

54

105

TABELA 01 - Valores de contagens por segun
do para os dois sistemas.

As contagens foram obtidas ajustando-se una
janela em torno do fotopico correspondente
a energia de 316 KeV,_mantida constante
durante toda a experiência.

0 deslocamento do espectro no sistema con-
vencional é devido ao deslocamento da li -
nha de base pelo acúmulo de pulsos, o que
é traduzido por uma leitura incorreta de
sua amplitude. No sistema LIN, que traba -
lha com pulsos mais rápidos e com um , bom
retorno a linha de base, esse efeito é mi-
nimizado permitindo a operação em altas ti
xas, sem distorção do espectro.

CONCLUSÕES

0 sistema de amplificação LIN foi baseado
essencialmente no uso de amplifícadores o-
peracionais, sendo apto de contar altas ta.
xas de contagem sem deformar o espectro em
energia.

0 sistema é de baixo custo e de fácil adap.
tação à sistemas de contagem ou espectrome.
tria gama.
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MODIFICAÇÃO M DEPENDÊNCIA ENERGÉTICA PARA RAIOS-X
DE DETECTOR A BASE DE TOTOOIOOO

M.F. da Silva", D.L. Teixeira' e L.C. de Freitas1
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RESUMO

A dependência energética do fotodiodo Siemens SFH-2O6
para feixes de raios-X de 24 kV (CSR = 0.204 mm AI)
a 50 kV {CSR = 2.276 as Al) foi estudada e comparada
àquela de usa câmara de ionizaçâo de placas
paralelas. Em sua montagea original de fábrica e sea
a utilização de filtros compensadores, o fotodiodo
apresenta uma variação máxima de resposta de 450X
para a faixa de energia em questão. Estudo feito coa
a utilização de filtros de aluaínio, acrílico, aylar
aluainizado e mylar grafitado demonstra que os dois
últimos diminuem essa variação máxima de resposta
para 101X e 108X, respectivaaente, e que o
desencapsulamento do fotodiodo de sua montagem
original de fábrica diainue ainda aais sua
dependência energética. Os aelbores resultados foraa
obtidos para o fotodiodo desencapsttlado e utilizado
coa fiK'o de 5 um de aylar grafitado. Nesse caso.
sua variação de resposta não ultrapassou 67 X.

INTRODUÇÃO

aicondutores têa sido extensivamente
em espectroaetria nuclear, coao descrito

Detectores
utilizados
por Parker', e ea aplicações dosímetricas,
principalmente para medidas relativas1'*1'. A
utilização de detectores semicondutores ea dosimetria
de radiações apresenta vantagens porque ua diodo
produz uaa corrente aproxiaadaaente 18.000 vezes
aaior que a produzida por uaa câaara de ionizaçâj de
aesao volume sensível. Aléa disso, apresentas
insensibilidade a variações atmosféricas, pequenas
dimensões, eletrônica simplificada e baixo custo. 0
propósito do presente artigo é estudar a dependência
energética de um fotodiodo para fins de dosimetria de
feixes de raios-X de baixa energia.

secundário NE 2532-3B/171376, de 0,03 ca1, calibrada
no National Physical Laboratory. Inglaterra, e NE
2536/23344. de 0,3 ca', calibrada no Bureau
International des Poids et Mesons, França.
Comparou-se os fatores de cal i br ação do fotodiodo
com aqueles obtidos para uaa câaara NE
2532-3B/17338, através do mesmo procedimento
experimental. Tanto as cãaaras quanto o detector
fotodiodo foraa acoplados ao eletrôaetro Keithley
616/284189. As câmaras de ionizaçâo foraa
polarizadas coa uma voltagem de - 200 V, fornecida
por uma fonte de tensão Tectrol TCH 1000/3901. 0
detector fotodiodo foi utilizado no kido
fotovoltaico. ou seja, --em aplicação de voltages.
As leituras ias. câmaras e do detector fotodiodo
foram normalizadas para as leituras da cisara de
transmissão PTW 7861/018, acoplada ao eletrdmctro
Keithley PTW IQ4. As leituras das câmaras foraa
adicionalmente corrigidas para variações de
tesperatura e pressão. Câmaras e fotodiodo foras
irradiados a uma distância de 50 cm do foco do feixe
de raios-X, es um campo de 6 cm de diâmetro.

Tabela 1 - Qualidades implantadas para feixes de
raios-X de baixa energia.

Qualidade Piltração* Tensão no tubo CSR*
(mm Al) (kV) (aiAl)

1
2
3
4
5

• mtraalo im
• • lataralo d*

0.235
0,430
0,690
1,110
4,169

•raat< ttl.laih.
accílaaae par» nival

30
24
34
47.4
50

4a confiança.

0,2» (37)
0,28* (39)
0,5» (38)
1,045(38)
2.2» (3D)

4a *i *.

MATERIAIS B MÉTODOS

Utilizou-se o fotodiodo Siemens SFH-206 de silicio
tipo PIN, planar, que encontra-se encaixado numa
carcaça de material sintético que serve como filtro
e é transparente â radiação ultravioleta. 0
fotodiodo, nessa montagem de fábrica, foi colocado em

corpo de acrílico de formato e dimensões
elhantes âs de uma câmara de placas paralelas para

dosimetria superficial. Ele foi calibrado por
substituição nos feixes de raios-X, produzidos por um
tubo Philips MG-323. cujas qualidades estão descritas
na tabela 1. Foram utilizadas as câmaras padrão

RESULTADOS

0 detector fotodiodo foi, a princípio, utilizado ea
seu estado de fabricação, ou Mja, encapsulado com
um material sintético e recoberto por 6,28 ia de
mylar aluminizado. A figura 1 mostra os resultados
obtidos com a câmara de ionizaçâo e com o detector
fotodiodo nessa condição. A partir desse resultado
observa-se que a dependência energética do detector
fotodiodo difere de cerca de 100* em relação d
câmara de ionizaçâo. Este resultado mostrou a
necessidade de um estudo de utilização de outros
tipos de filtros que alterassem essa dependência.
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Cotio há predominância do efeito fotoelétrico na faixa
de baixa energia, onde o número atômico Z dos filtros
tea grande importância (visto que a secâo tie choque
fotoelétrica varia coa Z*), estudou-se inicialaente
o detector encapsulado sea filtro e, posteriormente,
coa filtros de acrílico <Z = 6.6». aluainio (Z = 13),
aylar aluainizado (Z = 13) e aylar grafitado (Z = 6).
em diversas espessuras.

A figura 1 taabéa mostra o resultado obtido com o
detector fotodiodo encapsulado, sea filtro, enquanto
as figuras 2 a 5 aostraa os resultados obtidos coa
a utilização dos filtros para compensação.

(BB Al)

Figura 4 - Dependência energética utilizando aylar
aluainizado.

Figura 1 - Dependência energética da câmara de
ionizaçâo e do detector fotodiodo.

C M U M avomovrou (ma AI)

Figura 5 - Dependência energética utilizando aylar
grafitado.

Figura 2 - Dependência energética utilizando
acrílico.

(mm Al)

Figura 3 - Dependência energética utilizando
aluainio.

Apesar dos filtros, observa-se que os resultado*
encontrados ainda diferea bastante daqueles para a
câmara de ionizaçâo de placas paralelas,
representados pela reta nas várias figuras. Assis,
resolveu-se estudar a influencia do aaterial de
encapsulaaento do fotodiodo. Para isto, retirou-se,
através de raspagea, 0,8 aa do aatarial do
encapsulaaento expondo-se a janela do fotodiodo. Es
seguida, foi aplicada usa caaada de 0,4 aa de laça
de nitrocelulose. Asbas espessuras foras
determinadas por medica© diferencial coa paquísatro
digital. Repetiu-se, então, o estudo de dependência
energética ses o uso de filtros e, aa seguida, cos
os filtros nas espessuras que forneceram os melhores
resultados no estudo anterior. A figura 6 aostra a
comparação dos resultados obtidos cos o detector
fotodiodo encapBulado e des^ncspsuladb, sea a
utilização de filtro, enquanto que a figura 7 sostra
o estudo cos filtros. Deve-se ressaltar que as
todos os casos, os fatores de calibracao feras
normalizado» para a qualidade de feixe 5 (CSR •
2,276 as Al), e os desvios padrões relativos dos
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ponto* («edit de cinco sedidas) de cada curva fora
senores que 1,3 X.

(MB tU

Figura 6 - Dependência energética do detector
fotodiodo encapaulado e desencapsulado.

<••«)

Pigura 7 - Dependência energética utilizando vário»
filtro* (a detector fotodiodo encapulado
e 0 detector fotodiodo deaencapeulado)

Observa-se, a partir das figuras 6 e 7, que
ao se desencapsular o fotodiodo seu fator de
calibracao tenha reduzido bastante, é evidente a
isportfncia da utilização de filtros para
coapeitsaçso. e que a ação destes é relativeaente
seselbante, cos a possível exceção do acrílico. Oa
•elbores resultados foras encontrados para oa
filtros de sylar, cujas espessuras aio da ordes de
aicra.

GOJKXOSft)

Na sontages originai, a dependência energética do
detector fotodiodo, quando cosparada A da casara de
placas paralelas, nio atende aos critérios
estabelecidos por nora» internacional (IBC, 1982)
para cisara» de ionizacao para toda a faixa de
energia pretendida. 0 estudo de codificação tini
dependência, através de filtros, aostrou que ainda
era necessária a desencapsulaçao do fotodiodo de sua
aontages original de fábrica. Os aelhores
resultados encontrados, ou seja, aqueles que sais as
aproxisaraa da dependência energética da casara de
placas paralelas, foraa aqueles para o detector
fotodiodo desencapsulado, utilizando-se filtros ds
aylar coa espessuras da ordea da aicra. Neste caso,
obteve-se usa variação aáxiaa de 67 X, na região de
0.20* a 2,276 aa de Al, que ainda nto esta da acordo
coa os critérios estabelecido* pela nona IBC (4 X ) .
Entretanto, verifica-se que, para as qualidade* de
feixe de raios-X sais utilizadas ea radioterapia
superficial, ou seja, aquelas de casada saairedstora
de 1,0 e 2,3 as de Al, a diferença aáxiaa aa relação
ao fator de calibracao da casara é de 10 X, o que
propicia a utilização do fotodiodo, na snntagea
otisizada, na dosisetria de tais feixe*. Deve-se
leabrar, que o aesao seria calibrado ea laboratório
de setrologia, sendo o fator de calibracao para cada
qualidade utilizado quando da* sediçôes no* faixas
hospitalares. A necessidade de uas dependência
energética aenor para a* energia* aais baixas advéa
da dificuldade de se caracterizar o* faixas
clínicos, através da deteraineçto das csairiss
seairedutoras, já que a utilização de filtos
alteraria bastante o espectro de raios-X a,
consequenteaente, provocaria ua erro aaior nas
•edições. Todavia, a utilização do fotodiodo para
dosisetria de tubos de tensão e filtraçao fixas é
perfeitasente viável, se o sesso for calibrado aa
condições seatlbantes.
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0 sistema desenvolvido para avaliação de tampos
ionizantes consiste em ua manipulador cartesia-
no tridimensional, capaz de posicionar usa cima
ra de ionização ea qualquer ponto do espaço. 0
casando e controle do sistema ê efetuado utili-
zando-se de UB microcomputador IBM. 0 sistema ob
jetivou o estudo de curvas de isodose de fontes
ionizantes. verificando o desempenho real dos e
quipamentos radioterapêuticos. Para tanto, o sT
nal captado ea cada ponto desejado, é amplifica
do por U B eletrõaetro, digitalizado e guardado
numa mttriz de dados. Pode-se traçar as curvas
da isodose no terminal de vídeo, bem cos» obter
o resultado cm uma impressora matricial.

0 tratamento de tecidos cancerosos por fontes radi
oativas como Cobalto 60 ou acelerador linear, neceT
•it*., que esses equipamentos estejam funcionando
com a máxima precisão quanto a intensidade de radi*
cão emitida, evitando-se qualquer efeito colateralT
por exemplo a destruição de células sadias nas vizi
nhanças dos tecidos a serem tratados. A análise dõ"
comportamento desses equipamentos, só pode ser con-
seguida com o conhecimento das curvas de isodose. A
dose absorvida é a grandeza de maior significado em
radioterapia e radiobiologia, já que define a ener-
gia que fica realmente retida no meio de interesse.
Apesar da existência de diversos métodos para medi-
da de dose, o mais usual ainda continua sendo, o
rastreamento de ua meio simulador (água) com uma
câmara de iorizacão. Reste procedimento aplica-se a
fonte radioativa sobre o meio simulador deslocando-
se a câmara de ionizarão ao longo de todo o plano
desejado, realisando-se leituras de dose em cada
ponto de interesse. Ra verdade, não se trabalha com
o valor absoluto da dose, mas com a porcentagem em
relação ao valor mitímn encontrado. Dess forma, a-
pó* ter-se calculado a porcentagem de dose ea cada
ponto, executa-se o traçado das curvas de isodose
(pontos do espaço com a mtsma porcentagem de dose).

.swlaator Cartesims»:

As exigências para traçado daa curva* d* isodose ia
plicaa ea »e dispor de ua dispositivo ateinico ca ~
paz de posicionar a cãaara de ionização ea qualquer
ponto do aeio simulador, desejado pelo usuário (vi-

de figura 1). Visto tratar-se do deslocamento de a
ma carga muito leve (câmara de iocizaçáo) não ocor
rerã problema em relação ao torque doa motores.

0 acionamento para este projeto foi implementado
com motores de passo. Apctar de sua limitação de
torque, o que neste caso mostra-se totalmente irre
levante, a facilidade de operação em sistemas digT
tais, boa desempenho em sistemas de malha aberta,
foram vantagens definitivas na escolha deste tipo
de motor.

Após a decisão quanto ao tipo de acionamento, faz-
se necessária a decisão pelo tipo de transmissão do
movimento. Dentro das opções apresentadas pelo a-
tual citado da arts e visando uma boa relação cus-
to x benefício, utilizou-se ua sistema composto por
correias sincronizadoras e poliaa anti-derrapantes.
Entre as principais vantagens deste sistema, pode-
se relacionar em especial o engrenemento anci-der-
rapante, ausência de lubrificação, folga aíniaa ea
tre os dentes e a correia, leveza e operação silen
ciosa.

A figura 2 mostra a configuração final do aanipula-
dor. 0 motor t movimenta o conjunto formado pelo
braço horizontal e vertical na direção Z. através
do jogo de correias 1 e 3, do eixo e correia 2.

0 braço vertical está rigidamente preso a um carro
móvel, constituído por chapas metálicas que desli-
zam através de rolamento na superfície do braço ho
rizontal (vide figura 3). 0 aotor 2 aciona através
do conjunto de polia e correia o carro aóvel e o
braço vertical na direção X. Ua sistema similar dej»
loca outro carro móvel «obre o braço vertical, .onde
está rigidaaente pxese a '-.iaari de ioaização.

Sistema de trole m asmiaição ám dados;

tanto0 sisteaa de controle e aquisição de dados,
no seu hardware quanto software, foram iapli
dos para a tarefa específica de deslocar tridimsn-
sionamtnte uma cãaara de iooízação ea ua aeio líqui
do, sendo o* valore* lidos, digitalizados e araasav
nados na memória do aicrocoaputador.

Como circuito de comando e controle dos motores de
passo, foi utilizada a porta paralela programava1
8255, coapatível coa o barramento do aicrocoaputa-
dor U M modelo XT. A* entrada* do* motores de pas-
so foram ligadas as portas prograaáveis do circui-
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to íntegradc 8255. Para proteção do micro foram a
cresentados acopladores óticos que funcionam como
intsrfacéamenco entre o 8255 e o circuito de pote ri
cia (vide figura 4). Para controle da velocidade
dos motores de passo foi utilizado o circuito ti-
mer programável 8253. A saída do 8253 foi conecta-
da à interrupção de nível 3 (IRQ2) do controlador
de interrupção c.i 8259.

Comocircuitos <t> chaveamento utilizou-se o integrado
L9222, que possui 4 transistores com capacidade de
corrente de 1,4A e tensão de 12V (vide figura 5).

Como na aplicação das curvas de isodose só intere^
sam valores porcent uais inteiros, neste trabalho
foi utilizado como conversor AD o integrado 0803
de 8 bits que fornece a resolução necessária para
este trabalho. £ importante que a câmara de ioniza
ção se desloque só após o sinal ter sido digitali-
zado, e em seguida guartado na matriz de dados. £
certo qtip esta exigência é cumprida, já que o si -
nal INTR do 0803 está ligado diretamente ao pino
IRQ2 do controlador de interrupção e os sinais IRQ3
e IRQ2 são hierarquizados.

0 software para procedimento das tarefas foi de-
senvolvido totalmente em linguagem C.

Foram realizados diversos teste tanco nos braços e
carro móvel, verificando-se a precisão de posicio-
namento e repetibilidade do movimento.

Para o braço horizontal, observou-se principalmen-
te que o erro de posicionamento fosse inferior a
tom.

Para execução das medidas utilizou-se um relógio
comparador MITUT0Y0 precisão de 0,01 an. Este en -
saio foi realizado três vezes nas mesmas condições
e distâncias apresentadas, obtendo-se resultados i
dênticos. A tabela 1 demonstra os resultados obtT
dos.

Seguindo a mesma filosofia de teste, obtiveram - se
resultados para o carro móvel, apresentados na tabe
Ia 2. Pela análise, desses resultados, observa-se o
bom desempenho dentro da precisão desejada (1,0mm).

Os resultados quanto ao tratamento gráfico e aquisi
ção de dados, foram analisado» através de simulação,
já que ensaios con a câmara de ionizaçáo n£o foram
possíveis devido a não disponibilidade tanto deste
dispositivo quanto do eletrômetro. Sendo o objetivo
deste teste verificar acapacidade de armazenamento
dos dados bem como o traçado correto das curvas de
isodose a partir desses dados, desenvolveu-se um
modelo que simulasse os campos ionizantes. Para tan
to, foi usada uma fonte de tensão variável, valor nw
ximo SV e resolução de 0,01 V marca TEKTKONICS, con
trolada manualmente. Tomando-se a opção da varreriü
ra de um plano, a cada um centímetro de deslocamen~
to, aplicou-se um valor de tensão tal que a matriz
de dados ficou como a apresentada na figura 6.

A partir destes dai -j foram calculados os porcer.tu-
ais de dose, tendo como valor máximo 5V. Em segui-

da foram traçados, com auxilio dos programas de bus
ca e tratamento gráfico, as curvas de porcentagem
de tensão máxima conforme demonstrado na fig.7. A
comparação das curvas traçadas sobre a matriz de da_
dos com as obtidas no terminal de vídeo demonstra o
perfeito funcionamento do sistema.
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cameuto do braço vertical.

itotor 1

Câmara
ionização

braço vertical

Carros novels
Motor 3

Braço horizontal

Correia

(perfil de
aço )

CURSO cnCM

EIXO Z- 100
EBCOX- SO
EW0Y- 50

Pig . 2 - 0 manipulador orteslano m sua configuração final.
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Fig. 4 - Circuito de controle dos motores de pas
so cor o 8255 e acoplanento ótico.

Fig. 5 - Circuito de UIIHIUVI doa motora»

«tepaaao.
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rig. 6 - Matriz d* valora» da tansão apli-
cados ao oonvraor K>.

Flg. 7- Curvas obtidas a partir da «atriz da
dado».
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CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA DOSIMETRICO PARA
MONITORAÇÃO DIÁRIA DE ACELERADORES LINEARES

H.J.KhouryeF.A.Mek>

Departamento de Energia Nuclear-UFPE

RESUMO

A adequada utilização de equipa-
mento* de radloterapia exige sua periódica
monitoração para garantir a exatidão doa
cálculo* da do**. No cato doa acele-
radores lineares este controle deve ser
mal* frequent* uma vez que variações nas
características de operação do equipa-
mento acarretam alterações na taxa de
dose. O objetivo deste trabalho * a
construção d* um sistema doslmétrlco
que permite uma rápida monitoração do*
equipamentos de radioterapla, fornecendo
informações sobre a energia do feixe e a
uniformidade do campo de radiação.

INTRODUÇÃO

O sucesso dos tratamentos com feixe*
d* ralos-x d* alta energia depend* da
exatidão do cálculo da dos* no tumor.
Incerteza* na avaliação desta dos* podem
Induzir a sérias complicações, que váo desde
a diminuição do control* tumoral até a
destruição ds tecido* sadio*.. A determl-
naçèo da taxa d* dos* • a garantia da
uniformidade do campo aáo algun* do*
parâmetro* que afetam o cálculo da dos*. No
caso do* ac*l*rador** lineares, variações
na* c*racteristlca* d* operação afetam
significativamente o f*lx* d* radiação,
tomando-** necessária uma callbraçáo
periódica d*sts* equipamentos.

Os dosfmetros disponíveis no mercado
nao permitem uma monitoração diária doa
aceleradores lineares uma vex qu* a sua
montagem 4 multa* vazes trabalhosa além da
requerer alguma habilidade no manuseio. O
objetivo deste trabalho é o desenvolvimento
de um sistema de medida que permita uma
monitoração diária doa equipamentos da
radioterapla, permitindo avaliar alterações
nas taxas de dose • a uniformidade do campo
de Irradiação. Neste Instrumento foram
utilizados, como detector** d* radiação,
fotodlodoa comerciais cu|a resposta à
radiação X e gama foi analisada sm trabalho*
anteriores (1,2), A vantagem do uso d*
semicondutores para doslmetria da fotone da
alta energia, demonstrada por vário* autor**
(3,4), d*v*-t* as suas paquenaa dlm*n*õ** *
a sua alta sensibilidade comparada com a
câmara de lonizaçáo.

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

O equipamento desenvolvido consiste
de um cubo de Iuclted*21emx2icmx18cm
preenchido com água a contando três
••moras sendo dois posicionado* ao longo
do eixo central a 5 e 10 cm de profundidade •
um na lateral a 5 cm do centro do campo e a
S cm de profundidade (flg.1).
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Flg.l- Esquema áo sistema dosimétrico

A aafda da cada fotodlodo é acoplada à
antrada da um alatrõmatro (flg2.), cuja funçio
é Integrar a corrente produzida no detector
pala radiação Incldanta. Oa circuitos C-1a
Al têm a funçio da amplificar a corranta da
antrada qua é Integrada através do circuito
A-2 qua »stá associado ao circuito C-2 qua é
um convaraor da tensio am freqüência.
Através do potancldmatro P-1 é poaafval
ajuatar a corranta da off-att da modo a
cancalar o alnal produzido paio fotodlodo am
ausência da radlaçio. Naste circuito a
Integraçio é obtida através do capacitor da
rtallmsntaçào C F .

A aalda do drcuHo Integrador é
acoplada ao circuito contador a aste ao
conjunto da portes "tri-atata" (flg.3). A funçio
daste circuito da portas é a da parmrtlr a
laltura laolada da cada fotcdlodo nomaamo
dlaplay. Isto é poaafval pala açio do circuito
controlador qua é constituído da um gsrador
da varradura qua aaquandalmanta salsclona
oa dados através do conjunto da portaa,
parmKIndo a aua tranaftrêncla para o dlaplay.

Fig.2- Esquema do circuito do eletronetro

integrador

Fig. 3-Ditgranu d* bloco do fiítem* dotlaitrico

Inldalmant» foi afatuado um aatudo da
raapoata do fotodlodo am funçio da dos»
para fatoa da ratoa-X da e MV a 10 MV. Para
tanto, o fotodlodo foi posicionado no cantro
da um fantoma da acrílico da 20cm x 20cm x
10cm na profundldada da 5cm a aa lalturaa
foram obtidas para dlfarantaa dosas. Em
aagulda, mantendo-a» a maama gaomatrla
aatudou-aa a raprodutlbllldada da raapoata
do datector para uma maama doaa.

Rnalmanta o aqulpamanto foi montado
a madldaa foram afatuadas com o aoalarador
lln»ard»6MV»10MV

RESULTADOS

A ffg.4 moatra oa raauttadoa da
raapoata do fotodlodo am funçio da doaa,
para fatodaraloa-Xda6MVa10MV.Eataa
dados avldandam a llnaarldada da raspoata
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coeficiente de determinação de 0.99995. As
leituras obtidas pjra uma dada dose
apresentaram um erro percentual Inferior a
0.2%, o que demonstra a boa
reproduUbllldade da resposta dos sensores
utilizados.

A tabela I apresenta a razão das leituras
obtidas com o fotodlodo F2, que está a 10 cm
de profundidade, e o fotodlodo F1 , que está a
S cm de profundidade, ambos ao longo do
eixo central. Esta razão está comparada com
a teórica, obtida pela divisão entre os
respectivos valores calculados para as doses
nas mesmas profundidades.

0 1 2 3 4 5 8 7 8 » 10

Fig.4- Resposta do fotodiodo «n função
da dose

Tabela I: Razão da leitura entre o fotodiodo
F2( 10cm de prof.) e o Fi (Sem de prof.) para
feixes da ralos-X da 6MV a 10MV. Campo de
Irradiação 10cm xiOcm

Fonte U t t c / F 2

Leltc/Fi
Dose cal. 10 cm
Dose cal.a 5 cm

Co-eo
AL-6MV
AL-10MV

1,00
0,86
0,84

1,00
0,85
0,85

CONCLUSÕES

A partir dos resultados encontrados
pode-se concluir que o instrumento
desenvolvido 4 adequado para uma
monitoração de equipamentos da alta energia
utilizados em radkrterapla. A sua utHlzaçáo
permite um acompanhamento diário do
funcionamento dos aceleradores lineares
possibilitando identificar alterações nas taxas
de dose e na energia do febre de radiação.
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HICROELETROCAUTÉRIO

P. H. O. Tho»é. A. Bacelar. P. R. S. Sanches. R. L. Maidana, E.
L. Ferlin. A. F. Muller, S. P. Cruz Filho. A. L. Pinto. D- P.
Silva .Junior, u. M. Cunha

Serviço de Pesquisa e Engenharia Biomédica - HCPA

B.ESUM0

Neste trabalho. descrevercaos detalhes tícmcos do

desenvolviaento d* UB aicroeletrocautfno destinado a

realizar procediB»nt"n cirurgicoa. t«is coao

Perfurado • Cautenzado. *• estrutura* do ouvido

interno.

1st» equipaaento * coapoeto por UB circuito eletrO-

nlco original que «nvia pulsos d« Radiofreqüência.

COB kntanaidada • período controlados, a uaa ponteira

bipolar, coastal, COB apenas 0.5 BB de ditaetro.

peraitinde, eeaia. cauteritaçtce localizadas coa to-

tal controle da area afetada.

0 aicroeletrocauterio sostrou-se auficienteaente

versátil, e sua utilizado ca outras ire»» tea side

aaplaaent* sugerida.

INTIODUCAO

h necessidade d» ua equipaaento capa* d» produzir

7»rfuracSe» e aicrocauterixacSes ea estruturas do

ouvido intarno. fundaaentais a ua novo trataeento da

vertioea (21 (41. lavou o arupo d* Pesquisa Bioaadlca

do Hospital de Clinicas ao desenvolviaento d» ua

aicroeletrocauttfno. o cquipaaento atande a

sxistncias especificas, tais eoao: ponteiras eoa

diacnsSas reduttdas, total controle ds area afetada,

s destruição alnlaa de estruturas adjacentes.

Intre as diversas possibilidades de gerado de calor

local nado «acolheu-se a utilizado de radio

freejiCncie, pelo excelente orau de controle da free

atingida que esta técnica eeralte.

Ducueao nane», DO ncMimnamut

A figurai abaixo aoatra o ditaria» »• bloco» do

Bicro-eletrocauterio.

AJU1TE DF

TEMPO DE.

DIIPARO

DRIVER

DE

POTÊNCIA

i

AJUSTE

DC POTCNCIA

DISPOSITIVO

B I

•UUUH»

figura

O oscilador gera uaa onda scnoidal de rádio

freqüência, utilizando ua circuito raasonant» a

cristal [11 131. que e aaplifiçada pelo driver de

pottncla conatruído COB Power Hosfets (61.

0 controle da teapo de dispsro peraite a aplicado de

pulsos de corrente de rádio freqüência na ponteira,

coa durado controlada.

A pottncia de saída pode ser ajustada ea fundo do

procedtaento cirúrgtco a ser realizado.

•era Cotai segurança do aedico e do paciente o

circuito conta co* uaa serie de prote«8es, tala eeae

protedo de curto-circuito, sebrecarea e d»

rospiaento do cabo da ponteira.

h ponta * constituída por ua capilar aetilleo eoa
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dllaetr? externo i partir de ü.S m». quê * o eletrodo

neutro. Coaxtalaente. no interior deste tubo. isolado

*Ietricaaente. '*stj o eletrodo ativo. A cirrpnte Je

radio freqüência flui entre 09 doía eletrodos ( ativo

e neutro ) percorrendo o tecido biológico e

produzindo os efeitos desejados, ou se)*. a

perfurado e cautenzaçlo localizadas

CONCLUMO

Este eauipaavnto foi imcialaente utilixado ea

ovelhas, para a realização do procediaento cirúrgico

proposto, devido a grande seaelhença existente entre

o <tu aparelho auditivo e o husiano [SI.

[ates testes comprovar•• a eficácia do

•Icroeletrocauter10 desenvolvido, que aostrou-ae ua

excelente instruaento para a destruído ou

cauterlzaclo de tecidos localttades ea reaiSss de

difícil e delicado acesso.

Por outro lado, devido as características

dlaensionais e operacionais do equlpaaento. sua

aplicabilidade ea outraa áreae aedicaa tea sido

aaplaaante cogitada.
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EQUIPAMENTO PARA IMPLANTE COCLEAR

P. R. S. Sanches. A. Fallavena. A. Bacelar. E. L. Ferlin. B. L-
Maidana, A. F. Müller. A. L. "Mnto. D. P. Silva Junior. P. R.
O. Thomé. U. M. Cunha.

Serviço de Pesquisa e Engenharia Bmaédi ca

RMUMO

Foi desenvolvido >jm equipamento para implante

coclesr, coaposto de uma unidade externa (processador

d* son*) constituída de ua circuito eletrônico

original e, duas bobinaa. usa externa acoplada ao

processador e outra interra. íaplantada. A unidade

interna possui eletrodos de platina que transaitea

sinais elétricos a edelea. que slo conduzidos ao

cérebro através do nervo auditivo e interpretados

ceao sons.

Apôs os primeiros testes este equipaaento foi

laplantado ea trfts pacientes portadores de surdez

profunda, sendo observado ua alto erau de recuperação

de sua capacidade auditiva.

INTRODUÇÃO

* necessidade de ua equipaaento nacional levou o

Serviço de Pesquisa Bioaédica a idealizar, juntamente

coa o Corpo nédico, o desenvolvteento de ua circuito

eletrônico coa a finalidade de prop:ciar o acesso a

tecnologia do iaplante coclear e coa isso dotar as

instituicSes brasileiras de ua instrumental avançado

ea qualidade, eficiência e deseapenno, a cultos sais

acessíveis que os oferecidos pelo asreado nacional.

0 laplante coclear II. 2. 4. 5 ) no estágio atual de

desenvolviaento. está indicado soaante para aqueles

casos de surdei sevsra s profunda que nlo se

beneficias coa qualquer tipo de tratamento, inclusive

as aais potentes próteses auditivas atuslaente

existentes.

•I

o sistema que desenvolvemos é caracterizado cos» ua

equipaaento para iaplante coclear aonocanal. pois

apenas ua eletrodo é colocado na edelea (J). sendo

mostrado no diagrama ea blocos da fig. 1.

0 equipamento é composto de duas partes, uaa interna

e outra externa. A interna consiste de uaa bobina de

indução, cujo núcleo é ua íal de terras raras, a qual

estlo ligados dois eletrodos de platina. Este

conjunto t revestido coa silicone biocoapatfvel. A

externa é coaposta por ua microfone a uaa bobina de

induclo eoa nüclao seaelhante a interna, ligados a ua

circuito eletrSnice denrainado processador de sons.

As ondas sonoras slo captadas pelo aicrofone, que as

converte em sinais elétricos. Estes slo aaplifiçados,

filtrados e modulados pelo processador de sons e

enviados a bobina externa, que esta acoplada

magnetIcamente a bobina interna. Aasia oa sinais slo

transmitidos a bobina taplantads, que através do

elstrodo posicionado na edcles gera pequenas

correntes elétricas que excitas o nervo auditivo.

os estfaulos psrcebidos paio nsrvo auditivo slo

conduzidos ao cérebro, que oa interpreta coso sons. 0

posicionaaento das bobinas interna e externa d

aostrado na fig. 2. Os núcleos aagnéticos das bobinas

gsrantea o seu perfeito allnhaaento a s fixado da

bobina externa sobrs a pele.
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Tvantalvtor

2: pMlelonafwnto beblna lntirna «

- Paciente 2 • 3S anoa. teainina. dona de caaa.

11 anoa de aurdex aBde uao de aadicannto ototdxico.

Paciente 3 : 29 anoa. feaimne. funcionária

public*. IS anoa de aurdex devido a aaningtte.

A V U U C U rOMOAUOIOLdOICA MH.IHXNM

Don acaea apd* a cirurgia oa paciente* entraraa para

u> prograaa de reabilitação auditiva. tatlo

aprendendo a deaenvolver um» audiçlo critica, ajuetar

sua unidade. reconhecer sona aabientaie e a

aproveitar ao Bjxiao oa eatlaulo* fornecidoa palo

laplant* coclear.

A uttlixaclo deate aparelho paaatbilita * integrado

daa peaaoaa COB aurdex profunda ao eonvivio faailiar

a social, poia paaaaa a identificar a aua prdpna voi

e a de outraa peaaoaa e a reconhecer aona altoa e

baixoe, eaapainhae. airenea, buxinae, toque de

talefone e outroa aona íaportantea para aua

•aguranci.

O equipaaento de taplante coclear perait* ajuatee

individualltidoa para cada paciente. coao *

aatlaulaclo coclaar t faita eletricaaenta torna-ac

necei««ria a detcralnacSo doa liaiares audltlvoa do

paciente, ou eeja a dafinicio do liaiar inferior e do

llalar superior. 0 liaiar inferior rep'taenta a

aaalitude afnina da atnal elttrico que aplicado k

edelea produx aenaaçlo auditiva, o auperior, ao

contrário • a inte.iaidade aáulaa, aciaa da qual a

eatiaulaclo torna-ae deaaçradável ao paciente.

A aenaibilidade do circuito à percepção de aona

aabientaia taaboa poda aar definida, peraitindo aaaia

qua oa pacientaa aelhor aproveitea ma potencialidadea

oferecida* pelo equipaeento d* laplante coclear.

PAC1IMTM IHttAMMDOt

Trti paciente* coa aurdat profunda foraa laplantadoa

coa o ai ateai deetnvolvido no Hoapital d* CKntcaa :

- Paciente 1 : 23 anoa, aaaculino, induatrKno,

3 anoa d* aurdei apd* acidanl* d* aoto (trauaatirao

craniano ) e aenlnaite.

Iniciaria coa o uao de IS a 30 ainutoa no aáitiao por

dia. Todoa referiaa que era uaa tarafa canaatlva.

poia envolvia auita ataneto e ouvir novaaente cauaava

analadadc. gerando «uita eJtpactatlva. Atualaenta

utilitaa o equipaaanto da laplante coclear o dia

todo e referea que nlo ae aentra aolitirloa. pela

eatlo seapre rodeadoa de aona.

A equipe tea obaervado que oa paciente* eatlo

reconhecedo e incorporando novo* aona qua auaentaa ca

qualidade e quantidade a cada dia.

Aoradeceaoa a Matmatraclo do Roapltal de Clfnicaa

da Porto Alegre e a FAPIROS que fornecaraa oa

recuraoa neeaaaárioa ao d***nvolviaento deate

trabalho e ao* colega* que eoa aua* augeatSea *

incentivo* auito eontribuiraa para atingirão* oa

objetivo* proposto*.

urauaciM •luiooiuricM

1. AS«OCIACSO UtLLIAH HOOfl Dl OTOLOOIA. 't«Plica«Saa

•obra o laplanta Coclaar*, 1M3.

2. IALKANT, T.J.s'Th* Cochlaar laplant Otelarrngol *

£Uo HfltlÜ AJL.' 1«M. 19(2).

3. lAWfAI, r.; KVilCK. S. - Our technique of

el et roda iaplantation*, •"

xay, I M I .
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ESTIMULAOOR PARA EVOCAOO 00 FENÔMENO PHI TÁCTIL

PERCY NOHAMA1 '? AMWEA VIZZOTTO LOPES' e ALBERTO CLIQUET JR . 2

NEH/CEFET-PR1 - DEBAJMCAMP *

RESUMO

COM O Intuito da desenvolver urn estlmulador neuro-
muscular funcional real Isentado sensorialmente,
laplementou-se ua EstiauJador para Evocação do
Fenômeno PHI Táctil. 0 equipamento tea dola canala,
(era duaa fonas de envoltòrla (triangular e
ellptlca) e permite a prograMçto d» seus part-
Metros principals: fator de modulação de aaf litude,
largura e freqüência do pulso quadrado, freqüência
da envoltòrla do sinal e aáxiaa aaplltude de cor-
rente. 0 projeto é •lcroprocessado e coa sua flexi-
bilidade, permite o ajuste dos parâmetros estlmula-
tórlos para obtenção do melhor efeito senaorlal.

IHTHOOUÇAO

Em engenharia de reabilitação, a tecnologia è
empregada para substituir ou aelhorar iaa funçto
fisiológica perdida ou debilitada. A estlaulaçio
neuroauacular funcionai (FMS) tea-se aostrado ua
aétodo eficiente para restauração funcionai de
aeabros paralisados, decorrentes de lesão na aedula
espinhal [51. Há casos, pore», ea que. além da
função motora, o paciente, tetrapléglco (C5-C6),
perde também a função aenaorlal. Asala, para res-
taurar a sensação dos movimentos produzidos artifi-
cialmente pela FNS, o equipamento precisa de im elo
de reallaentaçlo sensorlal que peraita criar, em
U M reglio intacta do corpo, U M laagea (ua código)
representativa do movimento realizado. Vários pes-
quisadores téa estudado a possibilidade de eapregar
dispiays tácteis para coaunlcaçio sensorlal [7,10,
14), objetivando substituir sentidos coao a visto
(2-4, 16], audlçto [6,9.13] ou a proprlocepcão [1,
5,6]. Tanto estlmulaçto aectnlca quanto elétrica
tea sido testadas e diferentes códigos de infor-
Mçto propostos [6,11,12].

No entanto, tlgusas dificuldades fundaaentals ainda
nto foraa superadas. Isto é, hi grandes diferenças
nas características eletrodo-pele-nervo desses sis-
teMS. Cada ua apresenta llalares de corrente dis-
tintos. Mostras) diferentes sensações para U M M S M
intensidade de estlaulacto e nto permites evocar
U M sensação realaente controlada (61. Aléa disso,
requerea USJ grande número de eletrodos, e a quanti-
dade e a qualidade da transmissão das informações
slo llaltadas (11).

Procurando minimizar esses problemas, desenvolveu-

se ua estlaulador baseado no Fenoacno «il Táctil
[151. Este fenôaeno carece, ainda, de pesquisa mas
aparece coa» um método promissor em aplicações que
envolvem reallmentaçto senaorial [5,61. e con-
siste na evocaçto de uma Imagem composta, em movi-
mento, criada entre dois ou mais pares de eletro-
dos, colocados próximos, quando as lntenaldades das
correntes estlmulatórias variam de forma comple-
mentar (figura 1).

li

•i í

12

Canal 2

I All

AI2

rif *apllt«4«s da* Envoitdrlaa daa Carraataa
Estlanlattfrlaa *»up»nmêwmf pala Oktaaçka
da Panaaaaa Pbl Táctil.

Como elo de reallmentaçto (figura 2), a sensação
táctil poda ser acoplada à próteses, órteses e sis-
temas FNS. visando o controle da força de apreen-
são, da posição dos membros Inferiores ou superio-
res, do contato dos pés com o chão, da postura....
[8,151.

Matam Caaalata da PB para I
rlaraa, MUI

rial 1*1.
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Coa o estlmlador desenvolvido, pretende-se estudar
as propriedades pslcoflsicas da estlmulaçio eletro-
cutánea e avaliar a real capacidade de coaunlcaçio
sensorIa1 através da imagem fantasmm evocada.
Posteriormente, pretende-se integra-Io a ua sistema
de FNS real Isentado sensorlalmente.

DESCRIÇÃO 00 PROJETO

0 estlaulador d* Fenômeno Phi Ttctil também denoal-
nado Gerador de Sensação Fantasaa UKF) [S.61.
possui dois canais de salda Independentes, COB
seleção de duas envoitòrlas de sinal (triangular e
ellptlca) e programação de cinco parâmetros estlmu-
latórlos (figura 3).

Figura 3. ParbMtro* Catlanlatorlo* do OSF. P«: « p l l t u t e
ajaala» 4* eorronto; PW: largura do pulso ««•-
drado: PF: froqOtncla de pulao quadrado; TF:
frooOtacla da anroltorla do alnal; 6: fator do
•Mulacao d« aaplltudo.

Através deste bloco, ha possibilidade do usuário
alterar qualquer grandeza ou parâmetro da forma de
onda utilizada na estlmulaçto.

Processador Central (|iP): ia •lcroprocessador 2-80
controla todo o f une lona—n to do sistema, Ê respon-
sável pela geração da forma de onda requerida pelo
usuário via controle externo, efetuando as «Itera-
ções nos padrões das ondas através dos dado* arma-
zenados em memória RAM.

FA

l?tJN1

TEC

* '

MEM

" I
l _

GBN2

——,

MP

I
—| .

EP

CONT

I

MOS

t
PRO

IS El

Somente o parâmetro 1/VF * programado com um único
valor para os dois canais, sendo os demais total-
mente Independentes. Nao sío possíveis valores
diferentes de VF, pois. para se obter o padrão de
estlmulaçfo, deve haver uma defasagem de 180* entre
os dois canais, ou seja, quando a amplitude no
canal 1 (CN1) é máxima, no canal 2 (CN2) deve ser
mínima. Com valores diferentes de VF, Isto nao
aconteceria.

Diagram» de Blocos

A figura 4 mostra o diagrama de blocos do estimu-
lador. Na seqüência, descreve-se resumidamente a
função de cada estágio.

Fonte de Alimentação (FA): fornece tensão continua
e estabilizada para os circuitos e principalmente,
alta tensio (120 V), para o ampllflcador de
potência.

Gerador de Baixo Nível (CBN1 e GBN2): canal 1 e
canal 2. Cada canal fornece em sua salda uma tensão
proporcional ao padrlo de onda requerido pelo
usuário, através dos controles externos. Os dois
canais podem ser programado, separadamente e sfto
praticamente independentes.

Teclado (TEC): é a entrada de dados do estlmulador.

Memória (MEM): constitui-se de memória EFROH
contendo o programa monitor e memória RAM, onde ato
guardados os dados necessários ao funcionamento do
estlmulador. Neste bloco, encontram-se armazenados
os padrões da» ondas utilizadas: amplitude máxima
da corrente (PA), largura (PW) e freqüência do
pulso quadrado (PF), freqüência da envoltórla do
sinal (VF) e fator de modulação de amplitude (•).

Interrupção/Contadores (CONT): este estágio gera o
sinal de interrupção responsável pela envoltòrla e
os pulsos quadrados de cada canal que compõem a
forma de onda.

Mostradores (MOS): interface entre circuito • usuá-
rio, onde as Informações sobre os padrões das ondas
sfo mostrados ao operador.

Etapa de Potência (EP): onde sio produzidos os
níveis de intensidade de corrente necessários á
excltaçio tensorlal (máximo de 20 mA).

Isolaçlo de salda (IS) e Proteção (PRO): pmrte do
sistema responsável pela segurança do paciente,
garantindo que nlo seja ultrapassada a máxima
intensidade de corrente peraltlda.

Eletrodos Independentes (EI): sio responsáveis psla
transmissão da corrente elétrica ao paciente, com
as suas saldas totalmente Independentes.
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0 Software

A seguir, descreve-se o programa que gerencia o
hardware descrito e que é responsável pela geração
e controle dos parâmetros estlmulatórlos.

0 software, desenvolvido em linguagem Asseabiy, é
responsável pela aquisição de dados e programação
dos parâmetros das formas de onda geradas. Pela
faixa de variação de PV e 1/PF, tornou-se neces-
sária u m rotina que permitisse a utilização de
escalas para acessar esses valores. Sâo quatro
escalas ( «10°, «10 , «10 , »103 ) que facilitam a
entrada de dados; esta rotina e obtida poia
multiplicação do valor mostrado em display com o
fator de escala. Os valores sSo convertidos em
decimal para serem mostrados no display mas todas
as operações aritméticas são realizadas com números
hexadecimals.

Os parâmetros 1/VF, e e PA não requerem escala. 0
nível de corrente é alterado quando a forma de onda
égerada, sendo para Isto utilizada a Interrupção
INT do |iP 2-80. A rotina de Interrupção gera a
envoltória do sinal e os pulsos quadrados sio
iniciados ao seleclonar-se o parâmetro PA. Através
do hardware, há uma composição do sinal de envol-
tória com este* pulsos, fornecendo a onda desejada.
Presslonando-se a tecla de reset, ocorre a relni-
clalizaçto do sistema.

A envoltória é acessada através de tabelas gravadas
es EPROM. Sio duas tabelas, uma para onda trian-
gular e outra, para a eliptlca. A defasagem entre
os dois canais e a variação do parâmetro e são
geradas por software. A partir da tabela gravada em
EPROM são criadas outras duas, em RAM, com um defa-
samento de 180° entre ambas. O ângulo e é obtido
por meio do quociente da tabela fixa pelo seu valor
correspondente. Como há multiplicação por números
com ponto decimal, desenvolveu-se uma rotina para
executar esta operação, que permite até 63 valores
diferentes de e. O valor da tabela é dividido por
2, 4, 8, 16, 32 e 64 (até seis rotações consecu-
tlvabi a os resultados são somados de acordo com o
valor e selecionado.

RESULTADOS

Tanto o software quanto o hardware foram desenvol-
vidos e testados. Na figura 5, ilustram-te formas
de onda geradas pelo estiaulador. Entretanto, o
programa ainda requer alguns adendos para facilitar
a operação do Instrumento e talvez, uma delimitação
mais útil dos valores mínimo e máximo para cada
parâmetro.

Quanto ao hardware, as etapas de salda e proteção
do paciente ainda carecem de aprimoramento, pois os
testes realizados não indicaram o desempenho pre-
tendido. Os valores obtidos para os parâmetros são:
amplitude de 0 a 20mA, freqüência dos pulsos, 100 a
10 kHz, largura dos pulsos, 50 a 4500 nu. freqüên-
cia da envoltória, 1 a 10 Hz e fator de modulação,
0 a 63.

DISCUSSÃO

Inicialmente, concebeu-se um estlmulador com dois

canais de salda Independentes, visando a ampliação
para três ou quatro canais, se necessário, para uma
melhor resolução da imagem fantasma gerada e conse-
qüentemente, uma maior taxa de reconhecimento de
informações.

Como o projeto foi desenvolvido para a pesquisa do
Fenômeno PHI Táctil, tanto a faixa de valores dos
parâmetros quanto o número de canais poderio vir a
sofre: alterações, tendo em vista futuras apli-
cações.

Após realizados os experimentos In vivo, pretende-
se conectar o estlmulador desenvolvido no elo de
reallmentaçlo de um sistema de FNS, para controle
de informações proprioceptivas, restitulndo assist,
as funções sensoriais e motoras do paciente.
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SISTEMA DB BBTIMULACAo TÀTIL PAU MCSPÇAO Dl IMTOftMACOSS ÓPTICAS

P. H. D. Antonino 6 A. Cliquet Jr.

Departamento de Engenharia Biomédica - FEE/UHICÀKP

RESUMO

Apresentamos um sistema capaz de transmitir
informações visuais através da sensação tá-
til. O sistema é composto de: unidade de
captaçSo de imagem, unidade de controle e
estimulaçáo e unidade de display eletrotá-
til. o software de processamento inclui três
opções para apresentação da imagem, possibi-
litando estudos para o melhor reconhecimento
do objeto, o estimulador possui 256 canais
mutiplexados no tempo, com controle de in-
tensidade e freqüência para possibilitar um
estudo do melhor padrão de estimulaçao. A
imagem adquirida é digitalizada, processada
e entregue à matriz de eletrodos em contato
com a pele do deficiente visual.

INTRODUÇÃO

A engenharia de reabilitação utiliza apli-
cações tecnológicas para suprir ou comple-
mentar alguma função fisiológica deficitá-
ria. Na área de dispositivos de ajuda a
deficientes visuais, vários trabalhos têm
sido publicados, como os dispositivos para
leitura, comunicação e locomoção [4, 5, 6,
12]. Alguns destes dispositivos já se
encontram à disposição do usuário no mercado
internacional.

A restauração da visão vem sendo um cons-
tante desafio. Alguns pesquisadores têm tra-
balhado em sistemas -somplexos utilizando
estimuladores implanta 2->s no c6rtex visual
[8, 10]. No entanto ainda não foi encontrada
nenhuma resposta satisfatória para este com-
plexo problema, dentro deste enfoque.

A possibilidade de transmitir informações
ópticas para o cérebro através do senso tá-
til tem sido descrita por vários pesquisado-
res [1, 2, 7, 9, li] e pode ser uma alterna-
tiva interessante. O objetivo deste trabalho
é descrever um sistema que desenvolvemos
nesta linha, capaz de transmitir informações
pictóricas para o cérebro através dos recep-
tores cutâneos e seus caminhos neurais.

NATSRIAIf e MtTODOe

Haxdwmre

O sistema é constituído de unidade de cap-
tação de imagens, unidade de processamento,
unidade de controle e estimulaçao • unidade
de display eletrotátil. O diagrama em blocos
é apresentado na figura 1.

e Unidade de captação de imagens - O sistema
de aquisição de imagens é composto de uma
camera Sharp com tubo vidicom, um microcom-
putador IBM/PC com uma placa d* aquisição
Willow Publisher's VGA. 0 sistema captura
imagens em preto e branco a uma resolução de
256 tons de cinza (8 bits) e resolução espa-
cial de 320(h) por 200(v).

• Unidade de processamento - Para processa-
mento da imagem, foi utilizado um IBM/PC com
20MHz de clock, microprocessador 80386 e um
monitor VGA para mostrar as imagens proces-
sadas.

s unidade de controle e estiaulação - É
constituída de um estimulador de 256 canais,
multiplexados no tempo, com controle de íre-
qdéncia e intensidade. Para comunicação com
o microcomputador foi utilizada uma interfa-
ce porta paralela padrão Centronix.

• Unidade de display eletrotátil - t consti-
tuída de uma matriz bidimensional com 256
eletrodos no formato 16x16 e uma matriz de
LED» com mesma dimensão e formato, para
monitorar o eletrodo ativo verificando qual
imagem está sendo transmitida e se não há
nenhuma faxha no contato eletrodo/pele.

software

0 software desenvolvido para processar a
imagem e definir o padrão da estimulaçao,
foi escrito em linguagem C, ambiente turbo.
O fluxograma do software é apresentado na
figura 2.
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Camera de
Vídeo

Placa p/aquisição Interface Controle e
de imagens "Centronics" Estimulaç«o

Display
Eletrotátil

figura 1. Diagrama em blocos do sistema.

no
figura 2. Fluxograaa do Software.

A resolução da imagem transmitida através da
matriz eletrotátil i bem menor do que da
imagem adquirida. A imagem adquirida é redu-
zida para o formato 16x16. Os daJos podem
ser processados dependendo do tipo de imagem
a ser selecionada dentro das seguintes
opções: normal, invertida ou contorno. A
imagem invertida é obtida invertendo-st a
escala de contraste. Para obter o contorno
a imagem é convoluida com um dos operadores
selecionados: Roberts, Sobel, Laplace e
Kirsch [3]. Estes operadores usam a proprie-
dade de que as bordas representam o limiar
de transição entre regiões monotônicas, isto
é, uma borda numa imagem é uma mudança
súbita de nível de cinza entre duas regiões
homogêneas. Através de sub-rotína de
estimulaçao podemos definir os seguintes
parâmetros: largura do pulso, freqüência do
pulso, taxa de repetição do pulso, freqüên-
cia do trem de pulso, taxa de repetição do
trem de pulso e intensidade do pulso.

ftMDLTADOS I DXfC0MftO

Para verificar o funcionamento da rotina de
processamento de imagens foram utilizadas as
seguintes imagens testes: um rosto, um tele-
fone, uma cadeira e uma caixa, o operador
Laplaciano mostrou-se mais aconselhável para
o caso, por ter a menor atividade computa-
cional, quando comparado com os outros ope-
radores utilizados, assim como ter propor-
cionado um resultado satisfatório.

Para testar a unidade de controle e estimu-
laçfio foi utilizada uma matriz carga com 265
resistores no formato 16x16. Foram utiliza-
dos rcsistores de 2kfl representando os
eletrodos. A impedància dos eletrodos con-
feccionados em funçAo da freqüência de esti-
mulaçâo é apresentada na figura 3. Observa-
se a estabilização da impsdflncia em torno de
2kf) para freqüências maiores que 500Hz.
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figura 3. Impedância do eletrodo en
função da freqüência.

Para testar a unidade de display eletrotá-
til, foram transmitidos pontos isolados,
linhas horizontais e linhas verticais para
um voluntário, sendo possível o seu
reconhecimento e localização.

Testes con caracteres alfanuméricos e figu-
ras geométricas estão em progresso. O próxi-
mo passo consiste de testes com imagens já
mencionadas no texto.

Apôs realizar esta seqüência de testes, pre-
tende-se desenvolver um sistema de aquisição
de imagens e processamento em tempo real
para proporcionar a exploração da imagem
pela pessoa cega.
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DBSBNVOLVINEMTO DE UN IMPLANTE BZTRACOCLEAR E KONOCAHAL

C.A.S. Nunes, M.S. Oshiro, A.A. Leirner

Divisão de Bioengenharia do InCor - HC FMUSP.

RESUMO

Este trabalho apresenta un implante
extracoclear monocanal para a reabilitaçSo
de pacientes com surdez-profunda. Foi
desenvolvido um modelo não-portátil
utilizando um microcomputador PC286 para
testes de "software" e "hardware".
Atualmente uma unidade portátil para
utilização clínica vem sendo desenvolvida.

INTRODUÇÃO

0 implante coclear é um dos tipos de
próteses auditivas indicadas no tratamento
de pacientes com problemas de condução
neurosenssorial do ouvido interno (surdez
profunda). Este dispositivo simula parte
das funções do ouvido interno efetuando a
transdução, processamento dos sinais
sonoros, e a estimulação das vias
nervosas.[2].

Os modelos existentes podem ser agrupados
da seguinte forma:
a) Quanto ao tipo de processamento:
analógico, analógico-digital e digital
[3J.
b) Quanto a transmissão do dispositivo
externo para o implantado: percutãneo
(utilização de conector), transcutâneo
(por rádio-freqüência).
c) Quanto ao tipo de estimulação:
monocanal ou multicanal.
d) Quanto ao modo de posicionamento do
eletrodo na cóclea: extracoclear e
intracoclear.

0 objetivo do trabalho foi o
desenvolvimento de um implante
extracoclear e monocanal, com transmissão
transcutânea por rádio-freqüência.

MATERIAIS E MÉTODOS

Descrição do equipamento.

Na primeira fase do projeto foi construído
um modelo não-portátil, com a finalidade
de facilitar os testes do "software" e do
"hardware". Utilizou-se um PC-AT 286 como
base de trabalho. 0 circuito analógico foi

feito com componentes discretos
(resistores e capacitores) e
amplificadores operacionais com tecnologia
SMD ("Surface Mounted Device").
O equipamento pode ser dividido em 3
unidades (Figura 1): analógica, digital e
transmissâo-recepção.

Na primeira unidade o som é recebido pelo
microfone, amplificado e filtrado por um
banco de 16 filtros analógicos na faixa de
200 a 6300 Mz.

Figura 1
Diagrama de blocos do equipamento.

Na segunda unidade, as saldas dos filtros
são ligadas nas entradas de um
niultiplexador analógico, e este é
conectado a um comparador cujo valor de
referência é uma tensão correspondente a
um nível sonoro de 50 dB. 0
microcomputador controla o multiplexador,
para selecionar o filtro a ser conectado
ao comparador . Aquisita a saída do
comparador, e gera um estímulo elétrico
bifásico através de um conversor D.A.

Na terceira unidade ocorre a transmissAo-
recepção do estímulo. 0 transmissor modula
em amplitude com uma portadora de 10 MHz o
pulso bifásico. Através de uma bobina
circular o sinal modulado é transmitido
para o receptor colocado no subcutãneo. No
receptor existe uma outra bobina
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sintonizada na mesma freqüência do
transmissor, que faz a captação da onda de
rádio-freqüíncia. A portadora é retificada
e filtrada para gerar una tensão contínua
que aliienta o circuito interno. Já o
sinal demodulado é aplicado a um
amplificador de transcondutância (O.T.A.)
que converte nível de tensão em corrente.

0 sinal de corrente do amplificador é
aplicado em um eletrodo ativo de platina
colocado na cóclea.

Descrição do Progra

As saídas dos filtros são constantemente
amostradas pelo algoritmo, da freqüência
•ais alta para a «ais baixa até que se
encontre um filtro cuja saída ultrapasse o
nível de 50 dB. 0 número do filtro
selecionado é utilizado para indexar uma
tabela que conte» os seguintes parânetros
de estimulação bifásica:

a) Duração do pulso - 0.1 a 50 ms, com
resolução de 0.1 ms.

b) Repouso - 0.1 a 25 ms, com resolução de
0.1 ms.

c) amplitude -
resolução.

0 a 3V. com 8 bits de

RESULTADOS

As figuras 2-a, 2-b e 2-c mostram
estímulos elétricos bifásicos retirados do
conversor D.A. aplicados à cóclea a partir
de sons de alta, média e baixa freqüências
captados no microfone.

Figura 2-b
Acima, sinal sonoro de média freqüência,
abaixo, estímulo codificado em 273 Hz

Figura 2-c
Acima, sinal sonoro de alta freqüência,
abaixo, estímulo codificado em 333 Hz

Figura 2-a
Acima, sinal sonoro de baixa freqüência,
abaixo, estímulo codificado em 182 Hz

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO

A escolha de um modelo de implante
extracoclear monocanal e de transmissão
trancutânea foi determinada pelos
seguintes fatores:

a) Menor complexidade e bons resultados na
reabilitação de surdos profundos [1][4],

b) 0 eletrodo extracoclear apresenta a
vantagem de não causar danos a cóclea,
permitindo que se utilize no futuro
tecnologias mais avançadas. Enquanto que a
colocação de eletrodos intracocleares
podem levar a uma lesão irreversível do
órgão.

c) 0 acoplamento transcutâneo permite
manter integra a proteção natural que a
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pele fornece contra microorganismos,
reduzindo o risco de infecções.
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DM PROGRAMA PARA UM SIBTBMA BASEADO BN MICROCOMPUTADOR COMPATÍVEL

COM IBM/PC PARA AVALIAÇÃO DB VENTILADORES PULMONARES

M. Nagae, E. T. Costa e L. C. Sabino

Departamento de Engenharia Biomédica FEE/UNICAMP e

Centro de Engenharia Biomédica da Unicamp

RESUMO

Este trabalho apresenta um software deno-
minado "VENTDATA" que tem como objetivo
realizar testes para avaliação do desem-
penho de ventiladores pulmonares. O soft-
ware tem como principais características:
1) modularidade e 2) facilidade de opera-
ção. Possui três módulos principais: 1)
Cadastro; 2) Relatórios; e 3) Avaliação.
Deve ser utilizado em microcomputador com-
patível com IBM-PC(XT/AT). Este microcom-
putador faz parte de um sistema para ava-
liação de ventiladores pulmonares que está
sendo montado no Centro de Engenharia Bio-
aédica da Unicamp.

INTRODUÇÃO

Os ventiladores são equipamentos que
permitem ao paciente respirar artificial-
mente. São utilizados em aplicações de
sustentação da vida do paciente. Por este
motivo, o seu funcionamento deve ser pe-
riodicamente verificado para se evitar
possíveis falhas. Para verificar o funcio-
mento deste tipo de equipamento está sen-
do desenvolvido um sistema para avaliação
de ventiladores, que permitirá ao técnico
avaliar se o equipamento, apôs sofrer ma-
nutenção (preventiva e/ou corretiva), está
atendendo às normas de segurança e os pa-
râmetros especificados pelo fabricante.

DESCRIÇÃO DO SISTEMA

Hardware

O hardware do sistema, conforme figura l,é
composto por dois transdutores de pres-
são (163SCO1D48 da Sensym) para aquisição
das pressões endotraqueal e alveolar, um
pneumotacometro tipo Fleisch da Dynascien-
ce Medicai Products para medidas de fluxo
e volume, um transdutor diferencial
(142SC01D da Sensym) para conversão da
pressão diferencial do pneumotacometro pa-
ra sinal elétrico; um termômetro para me-
dida da temperatura do gás inspirado pelo
paciente; circuitos de condicionamento de
sinal (amplificadores e filtros), para
aquisição dos sinais analógicos da pressão

endotraqueal, pressão alveolar, volume
corrente e fluxo; pulmão teste modelo 1600
da Michigan Instruments Inc., que simula
as condições do paciente; oximetro modelo
Oxidig da Drager para a medida da concen-
tração de oxigênio da mistura Ar/02; uma
placa ds conversão A/D de 12 bits e 8 ca-
nais para digitalização dos sinais analó-
gicos; e um microcomputador IBM/PC compa-
tível para armazenar e processar os dados
obtidos do ventilador em teste.

Software

O software, denominado "VEHTDATA", está
sendo desenvolvido utilizando-se os compi-
ladores turbo C da Borland e o Clipper
versão summer 87 da Nantucket. O Clipper
foi utilizado para gerar os menus, as te-
las, o banco de dados e os relatórios, o
turbo C foi utilizado para gerar as ro-
tinas de aquisição e armazenamento dos
sinais de pressão, fluxo e volume.

O programa possui três módulos principais:
1) Cadastro; 2) Relatórios; e 3) Avaliação
(vide fluxograma na figura 2).

o módulo cadastro de Equipamentos tem como
objetivo identificar o equipamento a ser
avaliado, o cadastro é composto pelos se-
guintes dados: a) nome do equipamento; b)
marca; c) modelo; d) fabricante; e) nume-
ro de série; f) número de patrimônio; g)
aplicação e; h) numero do registro. Os
dados coletados serão utilizados pelos
módulos de avaliação • relatórios.

0 módulo Relatórios tem a função de apre-
sentar os resultados obtidos nos testes em
um formato desejado.

0 módulo de Avaliação, principal módulo do
programa, tem como objetivo verificar as
condições das partes do ventilador pulmo-
nar. Este módulo é subdivido «m 12 testes,
que são : 1) teste do misturador; 2) teste
da freqüência respiratória; 3) teste da
relação I:E; 4) teste de volume; 5) teste
de modalidades; 6) teste de desempenho; 7)
aferição do nanometre da pressão endotra-
queal; 8) teste da válvula de escape; 9)
teste de bateria; 10) teste com variação

202 - / Fórum Nacional de Ciência e Tecnologia em Saúde V2



PULMÃO TESTE

PNEUMOTACOMETRO

RESISTOR
PARABÓLICO

SAIOA DE EXALAÇAO

PRESSÃO
ALVEOLAR

TRANSDUTORES DE
PRESSÃO

\

CIRCUITOS

DE

CONOICIONAMENTO SENSOR DE
TEMPERATURA

CONVERSÃO A/D
12 BlTS-e CANAIS

FONTE
DE

ALIMENTAÇÃO

FI3.01 - Diagrama en Blocos do sistema de Avaliação de Ventiladores

da rede de gases; 11} teste com variação
da rede elétrica; e 12) teste do sistema
d* alarmes.

Os testes podem ser executados nos modo»
selecionado ou completo. No modo se-
lecionado serão executados apenas os tes-
tes escolhidos e no modo completo serão
realizados todos os doze testes. Na figu-
ra 3 4 mostrado um fluxograma do módulo de
avaliação.

Os testes são baseados nas medidas de
pressão, fluxo, volume corrente, e tem-
po, exceto os seguintes testes: a) teste
do misturador; b) teste da bateria; c)
teste do sistema de alarmes. Estas variá-
veis são adquiridas pela subrotina aqui-
sição, através da placa de conversão A/D.
A função desta subrotina é adquirir e ar-
mazenar as variáveis necessárias para a
realização dos testes. Para os demais
testes, as informações necessárias para a
execução dos testes »ão inseridas via

teclado. Os testes sío executados conforme
o fluxograma da figura 4. como exemplo,
nas figuras 5 e 6 são mostradas as telas
de configuração do ventilador e do pulmão
teste para realizar o teste do misturador
e a tela para execução do teste.

DISCUSSÃO I coacuwoM

Devido A inexistência de uma norma brasi-
leira que regulamente os requisitos míni-
mos que um ventilador deve possuir, os
testes propostos fora» baseados nas nor-
mas da ANSI [1] e ASTM [2,3]. A metodolo-
gia empregada é baseada na realização de
testes com simulações d* vários tipos de
pacientes, para se avaliar efetivamente o
desempenho do ventilador em teste [4].

o programa VENTDATA foi desenvolvido com
os seguintes objetivos: 1} facilidade de
operação; 2) facilidade de modificações;
3) detectar possíveis falhas do ventila-
dor, garantindo-se uma maior confiabili-
dade do mesmo.
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O programa esta sendo testado e coso foi
desenvolvido ei módulos, há facilidade de
futuras alterações e manutenção. Todas as
telas sáo auto-explicativas e possuem uma
função de ajuda que explica como realizar
determinada tarefa mais detalhadamente.

FIG.02 - Fluxograna Geral do ventdata

ElKlttf IMfl-
U ei taltü
IlIltiMliU

I K O I I o «me-

io IE SEIIE tO

CUMIN

FIG.04 - Fluxograma de Execução dos Testes

FIG.03 - Fluxograaa do Modulo de Avaliação
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CONFIGURAÇÃO

Paràmetrcs para ajuste do Pulmão Teste e do Ventilador
Aplicação: Adulto/ Pediãtrico/ Neonatal

PULMÃO

TESTE

Aplicaçio

Adulto

Pediatrico

Complacência !
:ml/CnH2O)

50

10

Resistência
(CBH2O/1/S)

20

20 i

Neonatal 03 10

Parâmetros \ Adulto

Freqüência Respiratória; 20
v 1 •

Pediatrico

20

Neonatal

30

UND

RPM

Volume 500 300 30

Relação I:E 1:2

m l I i

H
Fluxo 40 10 10

Limite de PL-essao Máximo

Nivel de Peep Zero

Kodalidade Controlada

LPM

OBH2O

CmH2O

Tecle <ENTER> para Continuar

FIG 05 - Tela de Configuração do Ventilador e do Pulmão Teste
para o Teste do misturador

TESTE DO MISTURADOR DATA

Insira os valores lidos no oximetro e tecle <BMTER>

concentração
de O2

(Misturador)

21%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Concentração
de 02

(Oximetro)
Erro
%

Tolerância

10%

Alterar ! Gravar Menu continuar

Fl: Help

FIG.06 - Tela do Teste do Misturador

nronioo PA*A CONTATO

3. ASTM;"Standard Specification for Venti-
lators Intended for Use During Anesthe-
sia"; P1101; 1990.
4. TORZALA, T.; "Ventilator Performance
Testing"; Medical Electronics; EUA, 1:70-
78; 1987.

Mareio Nagae
Centro de Engenharia Bioaédica da unícanp
Caixa Postal 6040
13081-970 - campinas, SP - Brasil
Fone: (0192) 39-8245
Fax: (0192) 39-3346

/ Fórum Nacional de Ciência e Tecnologia em Saúde '92 - 205



AVALIAÇÃO DE UM ESPIRÔHETRO COMPUTADORIZADO BASEADO EM PNEUMOTACÓGRAFO.

M. J. O. do Vale, M. A. F. Costa Filho, M. F. V. Melo, A. Giannella-Neto

Programa de Engenharia Biomédica COPPE/UFRJ

RESUMO

Este trabalho consiste da avaliação de um
espir&metro computadorizado, testado com
dois pneumotacógrafos comerciais
diferentes, calibrados com polinâmio de
terceiro grau (V=a-AP+b-AP2+c-Ap3) e
aferidos através das 24 curvas
estabelecidas pela American Thoracic
Society (ATS) para validação de
equipamentos usados em espirometria. Ambos
espirometros atenderam aos critérios de
aceitabilidade propostos pela norma óa
ATS, demonstrando que sistemas baseados em
medição de vazio apresentam desempenho
satisfatório com a metodologia aqui usada.

INTRODUÇÃO

A American Thoracic Society (ATS) tem se
destacado mundialmente como entidade
padronizadora de equipamentos e exames
para função pulmonar. Em 1987, foi emitida
uma norma para padronização de
espirometria [1]. Tal documento propõe,
para fins de validação, um teste de
avaliação da capacidade do equipamento em
medir precisa e exatamente uma série de 24
curvas, que foram criadas de modo a
representar o espectro de expirações
encontradas na clinica.

Usualmente, espirometros baseados em vazão
são calibrados linearmente. Uma avaliação
feita nos EUA em espir&metros comerciais
[2] mostrou que os equipamentos baseados
em vazão apresentaram resultados
inferiores em comparação aos baseados em
volume.

0 Laboratório de Engenharia Pulmonar do
Programa de Engenharia Biomédica
COPPE/UFRJ vem utilizando calibração
polinomial para pneumotacógrafos[3]. o
resultado tem se mostrado
significativamente superior a calibração

de primeiro grau e outras técnicas mais
complexas[4].

0 presente trabalho tem como objetivo
fazer uma avaliação de um sistema

espirométrico computadorizado utilizando
dois pneumotacógrafos diferentes (um tipo
Fleisch .e outro tipo Tela), com
calibração polinomial, e verificar se o
sistema, para ambos os casos, atende aos
requisitos para validação de equipamentos
de espirometria propostos pela norma
ATS[1].

MATERIAIS

A Figura 1 apresenta o diagrama em bloco
do experimento para avaliação dos
espi rôaetros.

Figura l- Diagrama em bloco do experimen-
to. Detalhes no texto abaixo.

1- Microcomputador PC-XT marca ECO para
comandar a seringa computadorizada , com
as 24 curvas padronizadas pela norma ATS.

2- Seringa computadorizada fabricada por
MH Custom Design.

3- Pneumotacógrafos (pts) : tipo FLEISCH
#3 e tipo Tela, descartável, fabricado
pela DRAGER.

4- Transdutor de pressão/tensão fabricado
por MICRO SWITCH (Honeywell), modelo
163pcoid36.

5- Amplificador e filtro analógico passa
baixa, freqüência de corte de 33 Hz.

6- Placa analógica/digital fabricada por
IBM modelo U-IBM DIO 4 canais • 12 bits.
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7- Microcomputador PC-XT marca LI NX con
software de aquisição e processamento do
sinal.

MÉTODOS

Todas as gerações de vazões e volumes
foram feitas usando a seringa
computadori zada.

O sistema foi calibrado por polinõmio do

terceiro grau (v»a-AP+b-AP2+c-AP3) através
de 60 injeções de 3 litros. Cada injeção
teve a vazão em função do tempo na forma
triangular. A vazão máxima variou de 1 a
12,6 l/s com incremento de 0,2 l/s.

A aferição foi feita através da aplicação
das 24 curvas padronizadas pela ATS, sendo
cada curva repetida 3 vezes para cada
pneumotacógrafo. As seguintes medições
foram realizadas: 1.Capacidade Vital
Forçada (CVF); 2.Volume Expiratõrio
Forçado do Primeiro Segundo (VEF1);
3.Fluxo Expiratório Forçado Maximo
(FEFmax); 4.Fluxo Expiratório Forçado
Hédio(FEF25%-75%), totalizando 288 medidas
para cada Pt. Estas medições foram
comparadas com os valores gerados pela
seringa computadorizada, fazendo-se, em
seguida, o cálculo do erro relativo
(nédia (HER) e desvio padrão (DPER)),
modulo do erro relativo (média(MMER)) e
soma quadrática dos erros relativos
(SQER) .

A ATS estabelece um erro máximo de 3% nas
medições de volume e de 5% nas medições de
vazões. 0 equipamento estará validado se
estes limites forem ultrapassados numa
razão inferior a 1/20 do total de testes
realizados!1].

Todos os experimentos foram realizados
utilizando-se ar ambiente á temperatura de
23'C • 63% de umidade relativa.

RESULTADOS

As tabelas 1 e 2 apresentam os resultados
da avaliação dos dois espirônetros segundo
os critérios da ATS. Os dados são
apresentados em erros percentuais para
CVF, VEF1, FEFmax, FEF25%-75%.

Tabela l - Erros percentuais para
pneumotacógrafo tipo Tela

Tabela 2 - Erros percentuais para
pneumotacógrafo tipo FLEISCH

MER
DPER
MMER
SQER

CVF

0,581
1,012
0,914
97,07

VEF1

0£155
0,557
0,449
23,74

FEFmax

2,271
1,060
2,316
451,33

FEF
25%75%
-1,159
1,996
1,658
379,41

MER
DPER
MMER
SQER

CVF

0,917
1,058
1,090
140,02

VEF1

-0,096
0,378
0,324
10,82

FEFmax

0,903
1,392
1,222
196,36

FEF j
25%75%
-2,152
2,614
2,566

818,56

0 Pt tipo FLEISCH e o Pt tipo Tela
apresentaram, respectivamente, 14 e 5

erros acima do limite em 288 medidas,
portanto atendendo aos critérios da ATS.

DISCUSSÃO

A norma ATS[1] indica a necessidade do
desenvolvimento de metodologias para
calibraçâo de espirõmetros baseados em
vazão. Os resultados do presente trabalho
mostram que, usando-se a calibraçâo
polinomial de terceiro grau, consegue-se
obter desempenho satisfatório, ao se
considerar os critérios de validação de
equipamentos da ATS.

volumes espirométricos devem ser
calculados nas condições BTPS (Body
Temperature and Pressure Saturated). Na
avaliação de espirõmetros comerciais, o
trabalho de Nelson e colaboradores!2] não
considerou os fatores de correção para
BTPS já que os experimentos foram
realizados na temperatura ambiente,
situação idêntica à do presente trabalho.
Espirõmetros baseados em pneumotacógrafos
devem considerar as correções para BTPS
pois, geralmente, as condições de
calibraçâo e aferição são distintas das do
teste es indivíduos. A não aplicação dos
fatores de correção para BTPS pode
acarretar em erros de até 10%.

Os resultados obtidos pelo experimento
validam os 2 Pts testados. Tal validação
aplica-se sobre todo o conjunto ( Pt,
transdutor de pressão diferencial,
amplificador, placa A/D e softwares) e não
a cada Pt isoladamente, os resultados aqui
apresentados não devem ser extrapolados
para conclusões sobre o desempenho de
qualquer dos Pts, quando associados a
outros equipamentos.
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SISTEMA BASEADO EM ESPECTRONETRIA DE MASSA PARA
MONITORIZAÇXO DE TROCAS GASOSAS FULMONARES
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RESUMO

Desenvolveu-se ua so/tvare para cálculo
ciclo-a-cíclo respiratório de parâaetros de
trocaa gasosas pulaonares ea teapo real
usando pneuaotacografia e espectroaetria de
•aaaa. A aquisição e análise de dados, be»
coao a apresentação doa resultados sfto
feitas por us aicrocoaputador IBM-PC
coapatível. Os resultados se apreaentaa
dentro d* faixa de valores fisiológicos e
tanto a tela de apresentação como o arquivo
computacional gerado fornecea os valores
obtidos de foraa clara ao usuário.

INTRODUÇÃO

A aonitorizaçio de par&aetros de trocas

gasosas pulaonares é de grande interesse

para diversas áreas tais coao f1,3,41:

fisiologia respiratória e do exercício,

pneuaologia, cardiologia e aedicina

intensiva.

Ea particulari a aediç&o do consuao de Oz
(vO2), produção de CO2 (vCOZ), quociente
respiratório (R) e pressões parciais de O2
e CO2 no ar expirado sko úteis na avaliação
do aetabolisao tecidual, gasto energético e
estiaativa das prassSes alveolares í 31.

0 espectrôaetro de aassa respiratório (EMR)
peraite aediçao contínua de fraçSes
gasosas, fornecendo valores acurados e
precisos. Esta característica torna o
equipaaento apropriado ao cálculo contínuo
do vOZ, vCO2, R e de outras variáveis
relacionadas às trocas gasosaa pulaonares
Í41.

Este trabalho apresenta ua «isteaa baseado
ea ua EMR para cálculo ea teapo real de
variáveis relacionadas às trocas gasosas
pulaonares ciclo-a-ciclo respiratório.

MATERIAIS E MÉTODOS

Aparato Experiiaental

0 diagraaa de blocos do aparato
experiaental envolvido no procediaento para
determinação dos parâmetros de trocas
gasosas pulaonares é apresentado na figura
1:

I Etpaetromatre
d*

Mano

Interface
"oroleia

Interface
Seriai

Mistura
Gososo

Figura 1 - Aparato Experiaental

Uaa breve descrição dos equipamentos da
figura 1 é dada a seguir:

EspectrdMetro d« Massa

Modelo MGA2000 da Aispec que realise a
análise de aisturas gasosss aedindo até
oito diferentes variáveis cujos valorea
podea ser enviados para aierc^aputador via
interface paralela. Estas var*...'els podea
ser concentrações de gases específicos ou
sinais analógicos externos.

Sinal d* Vazio Respiratória

final aedido por ua transdutor de presslo
diferencial da Micro Switch acoplado a ua
pneuaotacógrafo do tipo Pleisch núaero %
aquecido, por onde flui o ar inspirado e
expirado pelo paciente. O sinal oriundo de
transdutor d« presslo é aaplificado antas
de ser enviado ao EMR.
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Microcomputador concentracSea a ser medida.

Iqulpaaento da linha IBM-PC (modelo AT-286
sea co-processador aritmético) uaado para
a<)u..slçio • processamento de dados e
apresentação doa parâmetros monitorizados.
Sistema Computacional

O SCflucre, inteiramente desenvolvido
usando Turbo Pascal 5.5, possui Módulos de
calibraclo do EMR, inicialização do EMR e
análise de trocas gasosas pulmonares em
tempo real.

Estes três módulos principais se utiliza»
de rotinas dos módulos de interface C O B O
usuário, de envio de comandos para o EMR
(via interface serial padrio RS-232C) e de
aquisição e interpretação de dadoa enviados
pelo EMR.

Os dados «io enviados pelo EMR a usa taxa
de 60 Hz e lidos da porta paralela do
•icrocoaputador por rotina de tratamento de
interrupção. As mensagens de dados possuem
ua foraato binário particular e necessitas
de uma interpretação para obtenção de
valores de concentraçSes de (ases ou de
vazão respiratória. Os bytes relativos às
mensagena de dados sSo araazenados ea ua
buffer circular para interpretaçSo. Ao
final da interpretação, os valores de
concentraçSes de gases e de vazio
respiratória sao araaeenados ea diferentes
buffer'* circulares de dados.

A calibração do pneumo.acógrafo é feita
antes da realização de ua experimento. Ela
estabelece uma relação entre o valor do
conversor A/D do EMR coa o valor real de
vazio (valor ea al/s) para a faixa de
valores de vazio a ser utilizada. Esta
relação pode ser linear ou polinoaial.

CalibraçSo do EMR

0 módulo de calibraçio do EMR calcula os
coeficientes de calibraçao para os gases
aedidos (NZ, 02, C0> e Ar) a serem usados
no aódulo de análise ea teapo real. Estes
coeficientes de calibraçao estabelece» uaa
relação entre o valor do conversor A/D
do EMR enviado pelo EMR para o
aicrocoaputador (situado na faixa de 0 a
4095) e o valor real de concentração (valor
ea percentual) para a faixa de

0 procediaento envolve o uso de duas
aiaturas gasosas de composições conhecidas
situadaa nos extremos das faixaa de fraçfiea
gaBosas a serem utilizadas.

Inicialização do EMR

O aódulo de inicializaçio do EMR obtém um
valor médio para a linha de base da vasto.
Este valor médio é uaado no aódulo de
análise ea tempo real para a detecção das
faaes do ciclo respiratório (inspirac&o e
expiração). 0 sinal de vazio é amostrado
durante aproximadamente 3 s para a
deterainaçio do valor aédio.

Anilise em Teapo Real

0 aódulo de análise ea teapo real realiza a
aonitorizaçio das trocas gasoaas
pulmonares. A metodologia de aediçao
baseia-se no trabalho de Abreu ill. As
seguintes variáveis slo estimadas
ciclo-a-ciclo respiratório: vO2, vCOZ, R,
freqüência respiratória (f), relação entre
tempo de inspiração e tempo de expiração
(I:E), volume corrente (VT) • fraçSea ao
final da expiração de N2, O2 e COS (FetNZ,
FetOZ e FetCOZ).

Uma vez devidamente lidoa e interpretados,
os valores de frações gasosaa (Fgos) sao
filtrados utilizando ua filtro de média
aóvel de 3 pontos descrito pela . equação
(1), enquanto o* valores de vasio (v) tia
subtraído de seu valor o valor aédio da
linha de base:

F9aa(i)*(Fgas(i-l)+Fgaa(i)+F9<u(mn/3 (1)

A partir destes valores, o ttoftwar» efetua
as compensaç&es do atrasos puro e de
resposta din&aica relativos ao EMR de
acordo coa as equao&as previstas por
Nogushi f51.

Os cálculos para estiaaçeo dos pariaetros
de interesse sio feitos a partir da
identificação de inicio e fia de inspiração
e expiraçio. A identificação de transições
entre inspiraçlo e expiraçio é feita eoa

210 - / Fórum Nacional de Ciência e Tecnologia em Saúde '92



base nas trocas de sinal do valor da vazão
e noa valores de fração de CO 2 no gás
respirado.

0 valor do VT é obtido a partir da
integração dos valores de vazão
respiratória ao longo da expiração. Durante
eata integração aão considerados os efeitos
de cosposição e tesperatura na viscosidade
da aistura gasosa descritos por Turner f61.
0 valor de VT é expresso em ai para BTPS.

0 valor de f é expresso ea inspirações por
ainuto e é calculado ea função do número de
aaostraa do ciclo respiratório e da
freqüência de aaoatrBgea. A relsção I:E
consiste na relação entre o núaero de
amostras do ciclo inspiratório e o núaero
de amostras do ciclo expiratório.

0 valor das frações ao final da expiração
são obtidos através de usa comparação,
durante o ciclo expiratório, entre valores
de frações de CO2 subsequentes. A maior
fração de 002 obtida durante a expiração é
a FetCO2. As FetN2 e Petos são obtidas
lendo-se os butter'» de amostras de K2 e de
02 na aesaa posição ea que foi obtida a
FetC02.

Os valores de vO2 e vC02 são calculados a
partir dos voluaes inspirados e expirados
de 02 e COz. Estes volumes são obtidos
conforme a equação (2):

vgoc = l / T x £ v x Fgos x At (2)

onde:
T - teapo do ciclo respiratório
At - teapo de aaostrafea (1/60 a)
v - vazão respiratória
Pgo» - fração (asosa; (is * N 2, 02 e CO2

0 voluse total de cada gás sofre então M
cospensacoes devidas à variação da
capacidade residual funcional segundo o
aétodo previsto por Vessel (71. As vazões
são determinadas pelo voluae do gás
dividido pelo teapo de duração do ciclo. Os
valores de rO2 e de vC02 são expressos sa
al/s para 3TPD.

Os parâmetros obtidos para cada c ic lo são
•oatrados na tela de microcomputador «
podes também ser escritos ea um arquivo do
tipo texto. A cada novo ciclo o processo se
repete, a te la de apresentação de dadoa é
atualizada e novos valores são escritos no
arquivo de dados. Introduziu-se, ainda, uma,
tecla, para sinalização de eventos externos
no arquivo de dadoB.

RESULTADOS E DISCUSSXO

Os valores dos parâmetros de interesse
obtidos pelo sisteaa se apresentara» dentro
da faixa de valores fisiológicos. O
algoritao de identificação de transiçSes
entre inspiração e expiração ae mostrou o
ponto crítico na estimação daa variáveis de
interesse. 0 softivore foi testado para
diferentes padrões respiratórios e
apresentou correta identificação de
transiçSes «• cerca de 9SX doa ciclos
respiratórios.

Os dados obtidos ato mostrados de forma
clara tanto na tela de apresentação coao no
arquivo de dados.

A tela de apresentação dos parâmetros
aonitorizados durante a realização d* um
experimento com. u u pessoa saudável
respirando em repouso é apresentada na
figura 2.

rtB nd tidal (0
,„ i
10 r
M L_.._v;..._s.s......_...i

lur" " """"-—"—

Figura Z - Tela d* Apresentação
par», aituaeão de repouso
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O probleaa dm restrição de teapo para o
processamento dos dados foi superado sea
que se tivesse de iapleaentar rotinas ea
linguagea asseably. De fato, o algoritao
para processamento se aostrou bastante
eficiente, peraitindo ainda a realização de
operações de acesso a disco rígido
(consideradas extreaamenie lentas ea
comparação & operações de processamento)
para armazenamento de resultados.

A qualidade da monitorizaçac pode trazer
grandes benefícios para a área de saúde.
Estudos aostrma que diversos incidentes
críticos (incidentes com riscos potenciais
para a saúde do paciente) ocorridos durante
anestesia poderiaa ter sido evitados caso
uma aonítorizaç&o mais adequada tivesse
sido realizada [21. Por outro lado, grandes
avanços em medicina podem ser conseguidos
uma vez que se tenha metodologias mais
criteriosas para obtenção de parâmetros
fisiológicos ea diferentes situaç3es.

0 sisteaa desenvolvido neste trabalho
paraite a aonitoricaçmo ciclo-m-ciclo das
variáveis ds trocas gasosas pulaonares.
Pode ser, portanto, útil ao estudo clínico
ou fisiopatolégico de condicSes que afetem
estas variáveis e à monitoricaçao
respiratória.

CONCLUSXO

Os resultados obtidos confirmam a
viabilidade da implementação de um sistema
computacional para monitorizaçao das trocas
gasosas pulmonares usando microcomputador
IBH-PC compatível baseado em aspectrometria
de massa.
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SISTEMA DE ANALIBB DIGITAL DB SIMAI8 BLETR0MIOGRAFICO8
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RESUMO

O presente trabalho visa a criação de um
sistema digital de análise de sinais eletro-
miográficos, a ser utilizado na obtenção de
padrSes eletromiográficos da musculatura do
tronco e dos membros superiores, a fim de se
estabelecer uma estratégia de controle de
estimuladores neuromusculares na reabili-
tação de paraplégicos e tetraplégicos. Foi
utilizada conversão A/D do sinal, transfe-
rência para um microcomputador e posterior
processamento numérico. Testes preliminares
já foram realizados em pacientes.

INTRODUÇÃO

O uso de estimuladores neuromusculares tem
demonstrado eficiência na reabilitação de
pacientes paraplégicos e tetraplégicos [1].
Para que se possa utilizar tal recurso fora
do âmbito experimental, entretanto, é neces-
sário o uso de estratégias de controle bem
elaboradas. Dentre as estratégias sob pes-
quisa, a monitoração do sinal eletromiogrâ-
fico (sinal elétrico gerado pelo músculo era
contração) parece ser bastante promissora.
O controle consistiria na monitoração do
sinal gerado por músculos do tronco e dos
membros superiores, os quais estão sob
contole voluntário do paciente, de tal forma
que se possa detectar o movimento corporal
que o paciente realiza na intenção de exec-
tar um passo.

Para que se possa realizar tal controle, é
necessário o uso de técnicas de reconheci-
mento de padrões. 0 padrão apresentado por
um sinal eletromiogrâfico consiste em um
conjunto de parâmetros calculados a partir
de um trecho do sinal. 0 sistema de controle
deve ser capaz de captar o sinal, extrair
seus parâmetros relevantes e, a partir
destes parâmetros, verificar a ocorrência do
padrão que surge quando da intenção do
paciente de executar o passo, por exemplo.

0 sinal eletromiogrâfico deve, obviamente,
ser captado por eletrodos de superfície,
devido à monitoração relativamente constan-
te. A eletromiográfia de superfície, entre-
tanto, apresenta a soma dos sinais gerados
por todas as fibras musculares, alterados

ainda pela influência dos tecidos adjacen-
tes. Sendo assim, há uma grande necessidade
de se utilizar processos refinados de pro-
cessamento de sinais. Foi feita uma tentati-
va no sentido de se controlar o estimulo
através da comparação do sinal de EMG (ele-
tromiográf ia) com um limiar [3], mas este
sistema não se mostrou eficiente, pois
alguns movimentos de tronco do indivíduo, os
quais não possuíam qualquer relação com a
intenção de se executar um passo, eram
suficientes para que o sinal atingisse o
limiar e ocorresse a geração do estimulo.

Com o objetivo de analisar o sinal de EMG de
superfície de forma conveniente, resolveu-se
criar um sistema de análise digital para
tais sinais. Analisando-se os sinais de EMG
através deste sistema, pode-se determinar
padrões que ocorram nos instantes críticos
da marcha.

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

O procedimento experimental consistiu na
construção do sistema digital de análise de
sinais de EMG, como será explicado no próxi-
mo item, bem como na análise de viabilidade
do controle eletromiogrâfico de estimulado-
res. Foram ligados eletrodos de superfície,
do tipo utilizado em eletrocardiografia, em
músculos do tronco do paciente (um músculo
analisado por vez) e a aquisição dos dados
foi realizada nos instantes críticos da
marcha, ou seja, nos instantes que precediam
um passo, nos quais o paciente executa um
balanço de tronco bastante peculiar. A
seguir, os dados obtidos foram analisados na
tentativa de se obter um padrão.

MATERIAL E METODO8

Inicialmente, foram levantadas as especifi-
cações para o projeto, baseadas nas necessi-
dades a serem supridas. Como o sistene
consiste em um equipamento de pesquisa,
optou-se por um condicionador de sinal
eletromiogrâfico ligado a uma placa de
conversão A/D (Analogico-Digital), a qual,
por sua vez, fica conectada a um microcompu-
tador padrão IBM PC. 0 "hardware" se encar-
rega da condicionar o sinal e amostrá-lo,
fazendo conversão A/D e o "software" se
encarrega d* tratar a informação assim
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obtida.

O condicionador de sinal consiste de cinco
blocos, os quais processam o sinal analogi-
camente e em seqüência. O primeiro bloco e
um amplificador de instrumentação com ganho
fixo em 100. O segundo bloco é um filtro
passa-baixas com freqüência de corte em 500
Hz, para evitar "aliasing" quando da con-
versão A/D. O terceiro bloco ê um filtro
"notch" (rejeita-faixa) centrado em 60 Hz,
a fim de eliminar interferências da rede
elétrica. O quarto bloco 6 um amplificador
com ganho ajustável em passos, a fim de se
obter um ganho total no condicionador entre
500 e 20000. O último bloco consiste em um
amplificador de isolação, com o objetivo de
isolar o paciente do microcomputador, o qual
é alimentado pela rede elétrica.

Para a realização da amostragem, da con-
versão A/0 e da transferência dos dados
obtidos para o microcomputador, foi utiliza-
da uma placa de conversão A/D, da Lynx. Esta
placa amostra o sinal automaticamente,
realizando conversão A/D em 10 bits e trans-
ferindo os dados para a memória do microcom-
putador via DMA, sendo programável por
"software". Ela é encaixada em um dos
"slots" livres do microcomputador e aceita
sinais de amplitude entre -5 e +5 Volts.

O "software" foi dividido em três partes,
para facilidade de implementação e uso. As
partes aqui referidas são : programa de
aquisição e gravação de dados, programa de
seleçfio de trecho de sinal a ser analisado
e programa de análise de sinal.

Aquisição e Oravaoio de Sinal

O "software" para aquisição e gravação do
sinal foi implementado em Turbo-C. Este
programa se encarrega de programar a placa
A/D para aquisição automática, utilizando
freqüência de amostragem de lkHz. O programa
se encarrega também de organizar a aquisição
na forma de blocos de duração fixa, sendo o
número de blocos e a duração de cada bloco
estipulados pelo usuário. Esta forma de
aquisição permite que se obtenha, em uma
única seqüência, dadcs referentes a instan-
tes diversos da marcha.

Quando o usuário opta pela opção de aqui-
sição de dados, o programa pede o número de
blocos e a duração do bloco em milissegun-
dos. Após a entrada destes dados, o programa
aguarda, para a aquisição de cada bloco, o
toque do usuário na tecla de espaço. Apôs a
aquisição de todos os blocos, o programa
informa o valor de pico obtido, ou envia um
alerta de "overflow", caso o nível de sinal
tenha sido excessivo. Estas informações são
fornecidas com o objetivo de facilitar o
ajuste do ganho do condicionador de sinal.

Quando o usuário opta pela opção de gravação
de dados, o programa pede o nome do arquivo

a ser gravado e grava todos os blocos adqui-
ridos, utilizando-se de um processo de
otimização de espaço que promove uma econo-
mia de 37,5%.

Seleção de Trecho do Sinal

O "software" para leitura de arquivos e
seleção de trecho a ser analisado também foi
implementado em Turbo-C. Quando o usuário
opta pela opção de leitura de arquivo, o
programa pede o nome do arquivo e promove a
leitura e descompactação dos dados, recolo-
cando-os na memória no mesmo formato no qual
estavam quando da sua aquisição, ou seja, em
blocos separados.

Quando o usuário opta pela opção de seleção
de trecho, o programa pede o bloco a ser
apresentado. A seguir, o programa mostra um
trecho de 500 milissegundos do sinal na tela
e permite ao usuário, com o auxilio de dois
cursores, a seleção do trecho de sinal a ser
processado. A rotina permite deslocar a
"janela" apresentada na tela, de forma a
mostrar qualquer trecho de 500 milissegun-
dos, bem como cancelar a operação. Se o
usuário selecionar o trecho desejado e
enviar o comando para prosseguir, o programa
irá gravar o trecho selecionado na forma de
corrente binaria, para que seja tratado pelo
terceiro programa.

Análise de sinal

Para a análise do sinal, optou-se pelo uso
de um pacote de "software" próprio para
simulações de sistemas e análise de sinais,
denominado MATLAB. Dentro do ambiente gerado
por este pacote, os algoritmos para tais
simulações e análises já estão implementados
na forma de comandos, bastando ao usuário
digitar o comando com os parâmetros deseja-
dos. Pode-se também criar um arquivo texto
com uma seqüência de comandos, os quais
serão executados pelo pacote, bastando para
tal digitar o nome do arquivo, o qual deverá
ter a extensão ".m". Assim, o pacote funcio-
na como se fosse uma linguagem interpretada.

No presente caso, optou-se pelo uso de um
arquivo, contendo procedimentos para ler os
dados a serem processados, indagar o usuário
pelo algoritmo a ser utilizado e seus parâ-
metros e executar o algoritmo, apresentando
os resultados de forma adequada.

Os algoritmos utilizados foram o cálculo da
variáncia do sinal, o cálculo do espectro de
freqüência através do uso de FFT ("Fast
Fourier Transform", ou Transformada Rápida
de Fourier) e o cálculo dos parâmetros AR
(Modelo Autoregressivo).

No cálculo do espectro de freqüência, o
programa faz um "janelamento", ou seja,
multiplica o sinal por uma função denominada
"janela", de modo que a amplitude do sinal
seja diminuída no inicio e no final, o
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objetivo deste procedimento é evitar que a
forma "truncada" do sinal original introduza
componentes de freqüências indesejáveis. O
usuário pode optar por três tipos de janela:
Harming, Hamming e Blackman. 0 espectro de
freqüência apresentado pode ser visto pelo
usuário em qualquer trecho, realizando-se um
"zoom", de forma a permitir a análise do
espectro com mais detalhes.

A variância é um parâmetro estatístico
bastante simples, definida pela equação 1.

,.
«(«-I)

(1)

Onde "n" é o número de amostras e "x" são as
amostras.

Os parâmetros AR sSo calculados supondo-se
que o sinal segue o modelo autoregressivo.

Modelo Autoregressivo (AR)

O modelo AR é um modelo de série temporal da
seguinte forma (equação 2) :

ut (2)

Na equação, *k é a seqüência de amostras do
sinal, uk é a seqüência discreta de ruído
branco e os valores a-, sâo os parâmetros do
•odeio de ordem n [2].

Uma maneira bastante intuitiva de se enten-
der o modelo AR ê imaginar o sistema da
figura l.

Figura 1 - Modelo

Sendo (equação 3) :

(3)

É possível agora fazer a relação do sistema
com os fenômenos biológicos do sinal de EMG.
Pode-se supor uk como a seqüência de dispa-
ros de unidades motoras, a qual realmente se
comporta como um ruído branco. O sistema
consiste na quantidade de unidades recruta-
das, bem como interferência dos tecidos
adjacentes. Fica claro que a função de
transferência do sistema, e, portanto, os
parâmetros AR, será alterada de acordo com
a maneira como o músculo se contrai.

RB80LTADO8

Os resultados preliminares obtidos eni um
paciente tetraplêgico incompleto, utilizando
muletas e estimulaç&o neuromuscular artifi-
cial, foram bastante promissores, o músculo
analisado foi o "biceps brachi" direito.
Todos os três cálculos realizados para cada
amostra adquirida imediatamente antes do
passo esquerdo, ou seja, quando do apoio
forte da muleta direita, sâo correlaciona-
dos. Durante uma mesma contração, foram
analisados dois trechos distintos, os quais
mostraram concordância nos parâmetros. Isto
mostra que o sinal de EMG, pelo menos en-
quanto uma determinada contração é mantida
inalterada, é quase-estacionário, o que
viabiliza os modelos por séries temporais.

Com o objetivo de verificar a possível
existência de um padrão, embora não muito
aparente, decidiu-se treinar uma pequena
rede neural simulada por "software" con os
parâmetros AR de ordem 3, além da variância,
obtidos nos instantes críticos descritos
acima, bem como em instantes nos quais o
paciente não executava a movimentação no
sentido de dar um passo. Durante o treina-
mento, a rede convergiu rapidamente para um
erro pequeno, o que indica que um padrão
definido foi encontrado, embora este padrão
não seja facilmente visível a olhos humanos.
Bastaram dois mil e quinhentos ciclos de
treinamento da rede para que o erro caísse
para cerca de 3%.

CONCLUSÃO

0 procedimento se mostrou viável. A busca de
padrões de parâmetros AR depende ainda de
mais testes com pacientes, inclusive do
estudo de outros grupos musculares, já que
o padrão de postura varia de acordo com o
nível de lesão medular dos pacientes.
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METODOLOGIA AUTOMÁTICA PARA ANALISE DE UNIDADES MOTORAS NA ELETRONIOGBAFIA

V. F. Avslino, A. R. Morron» e A. P. Kohn

Laboratório de Engenharia Biomedica. Departamento d* Engenharia Eletrônica

Escola Politécnica da Universidade Sao Paulo

Foi desenvolvido um sistema automático
de detecçXo e classificação de
potenciais de unidades motoras CMUPsD
baseado numa modelagem estatística dos
sinais eletromiograficos. O detector,
que opera em tempo real e tem
características adaptativas, extrai os
MUPs dos registros eletromiograficos
obtidos sob contração muscular baixa.
Cada MUP e caracterizado por cinco
atributos especialmente sei eei nados
para se ter boa discriminaçío
entre classes. O d assi f 1 cador
automático de MUPs baseia-se num
algoritmo de agrupamento por vizinho
mais próximo, acrescido de um critério
de corte. Para sinais eletromiografi-
cos obtidos utilizando a rotina
clinica convencional. o processo
adaptatlvo detectou e classificou
corretamente entre 83 e lOOSí dos MUPs
presentes em cada trecho de
eletromlograma Cem média G1.65O.

INTRODUÇÃO

Na eletromiografia clássica, o exame e
realizado por um c l in ico experiente,
utilizando uma grande quantidade de
analises subjetivas. A analise quantita-
tiva manual, proposta Inicialmente por
tlJ, é lenta, trabalhosa e de d i f í c i l
normalização, pois os cr i tér ios e a me-
di çao afto dependentes do operador. Em
contrapartida, os métodos quantitativos
automáticos apresentam grande
eficiência, fornecendo maior quantidade
de informação para diagnostico e permi-
tindo uma maior repetibllidade no pro-
cesso de quantlf1cacto dos potenciais de
unidades motoras CMUPsí. Í2J, (31. Cen-
tros de neurologia e neurofislologia
clinica de países do primeiro mundo u t i -
lizam sistemas para processamento auto-
mático de EMG. Mo presente trabalho,
apresentam-se alguns detalhes de um s i s -
tema automático desenvolvido em nosso
laboratório, com tecnologia e conheci-
mentos próprios.

O SISTEMA

£ composto das seguintes etapas:
aquisição, detecção, classif icação e
apresentação dos protótipos. A aquisiçKo
consiste na ampllfieaçKo e filtragem do
sinal de EM6 captado com um eletrodo
eoneêntrlco de agulha. Esse sinal de EM6
deve ser adquirido sob baixa contração
muscular objetivando minimizar o grau de
superposição de MUPs. Nesta primeira
etapa podem ser util izadas tanto unida-
des de amplificaçao/filtragea para s i -
nais bioeletricos quanto um
eletromiógrafo. neste caso devendo-se
dispor de uma salda analógica. Na
detecção, objetiva-se identificar, den-
tro de um trecho de EMG. quais os inter-
valos que contem MUPs. As dificuldades
nesta tarefa referem-se a flutuações da
linha de base. flutuações na amplitude
dos MUPs. interferências e artefatos,
que podem causar detecções incompletas
de MUPs. falsas detecções, ausência de
detecções ou a partiçSo de um MUP com-
plexo. A etapa de classificação objetiva
agrupar os MUPs semelhantes, onde a cada
agrupamento se associa, a principio, uma
diferente unidade motora CMU>. As dif i-
culdades encontradas referem-se * pre-
sença de MUPs intermitentes Cpróximos ao
limiar adaptativo do detector, ou, pro-
venientes de unidades motoras próximas
ao limiar de recrutamento), de MUPs com
morfologia variável e MUPs superpostos.
No sistema por nós desenvolvido. a
última etapa consiste na apresentação
dos protótipos que caracterizam cada um
dos agrupamentos encontrados. Juntamente
com medidas de parâmetros importantes
para o diagnóstico clinico. O
diagnóstico em si é realizado pelo
médico especialista.

O DETECTOR

Um sinal de EMG para baixa contração po-
de ser aproximadamente visto como a su-
perposição de MUPs com ruído. Estes MUPs
sXo captados de fibras musculares bem
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próximas ao eletrodo. O ruído e composto
de 1 ruído elétrico, oriundo de amplifi-
cadõres e interferências, e li. ruído
bioeletrico. oriundo da atividade de f i -
bras musculares mais distantes. O
principio da deteeçKo adaptativa con-
s iste na estimaçSo continua da varianciã
do ruído, sendo que para caracterizar o
ruído elétrico Cbloeletrlco) utiliza-se
U M faixa de freqüências acima Cabal»)
da ocupada pelos MUPs. Para a detecção,
compara-se continuamente um limiar, ob-
tido da estimativa da variáncia do
ruído, co» uma combinação linear dos va-
lores absolutos do MUP e de sua
derivada.

O detector comanda uma placa de
conversão K/ti nacional, posicionada den-
tro de um microcomputador tipo IBM-PC.
permitindo que só seja feita a aquisição
dos trechos do EMS que apresentam ampli-
tude e derivada significativas Cideal-
mente contendo MUPs) em relaçSo ao l i -
miar adaptativo. A Fig. 1 mostra um dia-
grama de blocos da unidade de detecção

»cc-

( t )

LOT

SI ti

Fig. 1 - Diagrama d* blocos da

unidad* d* detecção d* MUPs.

d* MUPs CUDM5. O sinal xCO CEM6 ampli-
ficado * fi ltrado* e condicionado p*lo
amplificador A d* forma qu* a amplitude
do sinal yCtí seja ajustada para otimi-
zar a gama dinâmica do conversor AvD.
Este aJust* d* ganho e realizado dinami-
camente no in ic io da aquisicito pelo blo-
co A6C. O sinal yít3 • processado pelo
f i l t r o rej*ita-faixa CFRF) objetivando a
obtenção d» um limiar 23, baseado na e s -
timativa da varlancia do ruído fora da
faixa dos MUPs. O f i l t r o passa-faixa 2
CFPF25 seleciona as componentes d* fre -
qüência qu* estXo no espectro t íp ico do*
MUPs. resultando no sinal 22, que irá
conter MUPs praticamente 1santos d*
ruído Cocasionalmente pod* haver algum
artefato ao invés d* um MUP). O f i l t r o
paasa-faixa 1 CFPFl) i r* r«alçar as com-
pon*nt*s d* freqüência mais «levadas dos
MUPs, permitindo qu* 21 indiqu* a pre-
sença de potenciais oriundos de fibras
mais próximas do eletrodo. Os três s i -

nais 21 . 23. 23 sJfo ponderados adequada-
••ente e comparados no bloco d* lógica d*
detecção CLDT3. Para detecção de i n i c i o
de um MUP. os s ina i s Zl • 22 devem s*r
maiores que 23. Ma detecção de fim d*
MUP. deve-se ter 22 < a-23 por um in ter -
valo d* tempo maior que f), onde a • ft
sao parâmetros qu* foram ajustados du-
rante o projeto. O bloco LDT gera dois
s ina i s . CCtí e JCO. para a placa d*
aquisição . ond* CCO delimita o i n t e r -
valo de aquisição de cada MUP. O sinal
JCO só * ut i l izado em um modo d*
operação alternativo no qual o sinal d*
EMS • adquirido Juntamente com o sinal
J<t) . que indica os intervalos em qu*
ocorrem MUPs. Est* modo * important*
quando se deseja preservar a informação
dos instantes de ocorrência dos MUP».
Devido aos atrasos intrínseco* aos f i l -
tros e * lógica d* detecçío. o sinal
ytO e atrasado pelo bloco T implementa-
do através de um conjunto de chaves ana-
lógicas ativadas seqüencialmente.

O CLASSIFICADO*

Uma técnica qu* tem mostrado bons resul -
tados na l i teratura para s* efetuar a
class i f icação d* potenciais d* ação • a
comparação com padrffo C"tempiat*
matching"). Entretanto, optamos por nao
seguir esta linha pelas seguintes
razSes: i. tempo de computação excessivo.
11. desempenho nfo claramente superior a
outras técnicas. A abordagem selecionada
e t íp ica das aplicações mais freqüentes
de reconhecimento d* padrões em que de
cada padrSo s* msdsm n atributos qu*
formam um vetor n * 1. Uma primeira «ta-
pa no projeto do classif1cador constou
na se leçto de bons atributos para c l a s -
s i f icação d* MUPs. Partiu-s* de uma l i s -
ta in ic ia l de 8 atributos e. através da
análise dos dendogramas obtidos por um
algoritmo de agrupamento por vizinho
mais próximo, foram selecionados 4 a t r i -
butos. Posteriorment*. um quinto atribu-
to foi adicionado para aumentar a con-
fiabi 11 dad* do algoritmo d* agrupamento.
Os cinco atributos f inal* sXo:

a) amplitude pico a pico,
b) intervalo d* tempo entre os picos *x-
tremos posit ivo e negativo,
c3 máximo modulo da derivada,
d3 comprimento do sinal C"número frac-
ta l" em [ « ) ) .
• ) assimetria Cr*laçSo *ntr* o modulo
dos valores dos picos extremes posi t ivo
• n*gativo3.

Nossa experiência mostrou qu* s* fax ne-
cessário um t e s t e d* consistência para
os valores dos atributo* de cada "MUP"
detectado, com o in tu i to de eliminar em
fa lsos MUPs. Portanto, antes do i n i c i o
do algoritmo de c lass i f icação, em veto-
res de atributo* sSo testado* e no ca*o
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da U M inconsistência sSo « l i ai nados.

Nasta aplicaçCo. aa qu» nao hA
Informação A pr ior i sobra as classas
axistantas. adotou-sa uma técnica da
agrupamento clássica. Saba-*a qua as
técnicas da- agrupaaarito por partiçgo da—
mandam um tampo muito grand* da
computação, principalmanta quando nXo s *
conhaca a pr ior i o númmro d* agrupiain-
tos axistanta. Portanto, uma matodologia
hiarArquica nos paracau mais indicada,
tando-sa optado pala técnica hiarArquica
da vlainho mala próximo davido é sua
slmplicldada • por nXo impor gaomatrias
aspaclflcas Chipar-asfaras ou hi par-
allpaóldaaD noa agrupamanto» formados.
Infalizmanta. as técnicas hiarArquica*
nao dfto subsídios para sa datar minar o
númaro da agrupamantoa amis adaquado pa-
ra o dado conjunto da amostras. Através
da analisa da ua numaro grane» da ragis-
troa da EMG, a * qua fo i tomada uaa claa-
si f icaçlo amnual coso rafaréncia,
chagou-sa a ua c r i t é r i o para sa astaba-
lacar o núsaro da agrupaaantoa aals ada-
quado. Esta- c r i t é r i o basaia-sa no corta
da arvora da agrupaaantos nua limiar da
hlararqula. qua é calculado mm funçSo da
aédia a dasvlo padrKo das distancias
antra os vizinhos «ais proxiaos no con-
junto da aaoatras. A técnica da agrupa-
aanto por vizinho mais próximot acrasei-
da do c r i t é r io da corta, fo i implamanta-
da am Pascal, lavando aproxlmadaaanta ua
tampo da Ss da procassaaanto para cada
ls da ragistro da EM6. utilizando-sa ua
mierocomputa- dor t ipo IBM-PO'AT da 20
MHz.

APRESENTAÇÃO 0 0 S PftOTÕTI

Usa vaz dafinidos os agrupamentos, qua
idaalmanta sko associados a unidadas mo-
toras dist intas, ascolha-sa o ai«manto
mais raprasantativo da cada agrupamanto
como lendo aquele mais próximo ao res-
pectivo cantroida. A seguir, ex t ra i -s *
da cada protótipo ua conjunto de
paramatroa que tem demonstrado grande
uti l idade aa diagnóstico cl inico. Estas
parâmetros sSo: amplitude pico a pico.
duração, area do modulo, númaro da fases
e numaro da picos. Na Fig. 2 apresenta-
se a te la global obtida após o processa-
mento de um trecho de EMG de um pacien-
te. No que segue, por simplicidade, usá-
ramos indistintamante as palavras classa
a agrupamento. O algoritmo da agrupaman-
to determinou 6 classes, podendo-se ver
A esquerda de cada janela o númaro da
•lamentos em cada class*. Neate exemplo,
a classe 6 na realidade corresponde A
superposição das classes 4 e 3, tendo
uma cardinalidade da apenas 2. Neste ca-
so, o especialista pode optar por des-
cartar esta classe ou uni - la com a 3 ou
4. Esta última declslo poda nao ser a
aaia adequada pois um dos sinais da
classe S poda vir a ser Ccoa baixa pro-
babilidade:) o ponto mais próximo do novo
centred de a com isto sar ael acionado
como o protótipo desta nova classa. De-
vido a este exemplo hipotético a a
outros reais. ainda tenclonamos
aperfeiçoar o c r i té r io da escolha do r e -
presentante de cada classe. Caso o aspa
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el«11cl* Julgue quo duas classes sao
muito semelhantes, ele pode uni-las, • o
sistema atualiza todos os cálculos ne-
c*tsário« • reapresenta a Ula d*
protótipos. Finalmente, o especialista
pod» visualizar qualquer um
protótipos em «seala ampliada.

CONCLUSÃO

Para avaliar o dest
tema foi adotada
classificar«o manual

nho global do sis-
referencia uaa

Crealizada por ua
dos autores deste trabalhcO de cerca de
2000 MUPs correspondentes a cerca de ISO
MUs. Estes eletromlogramas de agulha
foram obtidos de três fontes: i_
captações realizadas em nosso
laboratório, li. captações realizadas no
Hospital SKo Paulo da Escola Paulista de
Medicina, e gravadas in loco por nossa
equipe, lli fita de vldeo-cassete. gra-
vada em PCM pelo laboratório de EMS da
Escola de Medicina da Duke University.
Na avaliaçko do detector foi considerada
apenas a taxa de falsos negativos, uma
vez que os falsos positivos sSo elimina-
dos na etapa de classificação. Na ava-
liação do classificador. foi levado em
conta o fato do especialista poder unir
duas classes erroneamente separadas pelo
algoritmo, sendo considerado falha de
dassificaçSo qualquer outro erro de
agrupamento. com exceseao das
superposições, que nSò sCo decompostas
no sistema desenvolvido. Nestas
condições, o sistema detectou e classi-
ficou corretamente entre 83K e 1OOÜ dos
MUPs Cnlo superpostos) presentes ea cada
trecho de BUS analisado, com uma media
de ttt.6*.

Uaa vez que os interesses principais do
nosso laboratório neste projeto se con-
centraram na investigação, desenvolvi-
mento e validação de técnicas de proces-
samento e classificação de sinais apli-
cadas * analise de EMS, nlo se tea hoje
uaa implementação integrada do sistema .
No entanto, foram medidos os tempos de
processamento de cada etapa e sua soma
resultou ea lOs de processamento para
cada segundo de registro de EM6, utili-
zando-se ua microcomputador tipo IBM-
PO'AT de 2O MHz. Isto permite concluir
que uma versfto integrada e otimizada dos
programas e algoritmos deverá satisfazer
As necessidades da rotina clinica, isto
sem mencionar a possibilidade da utili-
zação de ua microcomputador mais podero-
so.
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CLASSIFICAÇÃO DE COMPLEXOS QRS USANDO
ANALISE DE COMPONENTES PRINCIPAIS

Jurandir Nadai • Ronmy B. Panerai

Programa da Engtnharia Biomédica. COPPE/UFRJ

RESUMO

Utilizando
Afitiythmiai

iogn de 32 pacientes do MT-BM
200 Myinciilui de sinal contendo

ondas P-QRS foram tomados como padrões representativos
da arrilmias cardíacas. Após a remoção da média do conjunto
da padrões, foi calculada a matriz dt covariância • • anais» d»
componentes principais realizada através da extração d*
autovalores a autovatoms. Dos coaficitnias das componentes,
foi OMliafcte a média coerente da seus respectivos valores,
calculada paia os útamos cinco complexos com classificação
nofmal, com vistas a reduzir a variabWdade intrínseca. Para
diferentes faixas da variação do intervalo RR. a classificação *
realizada com bas» nos cosficisMes das duas primeiras
componentes, utilizando-se limiares adaptativos. Esta método
foi aplicado paia a classiBcaçio dos complexos dos H
pacientei restante* do Database am cinco diferentes classes,
oMendo-so um índice total de aceitos da S7,9C%. Este
resultado é superior! maioria dos disponiveis na literatura,
referentes ao mesmo banco da dados, demonstrando a
potencialidade da apNcaçlo do método.

INTRODUÇÃO

A maioria dos monitores automáticos de arritmias
disponíveis comercialmente utiliza algoritmos para
classificação de complexos QRS que podem ser
agrupados em dois tipos: de correlação ou comparação
de padrões e paramétrico ou de extração de
características [1]. A técnica de comparação de padrões
usa coeficientes de correlação para determinar a que
classe de batimentos melhor se ajusta um novo
complexo. Embora utilize toda a onda em torno do
complexo QRS para efetuar a comparação, este método
falha na detecção de distúrbios de ritmo devidos apenas
a alterações no tempo. Os métodos paramétrícos
tipicamente agrupam batimentos similares, através da
comparação de diferentes características extraídas dos
complexos QRS, tais como área, duração, altura e
intervalo RR. Tais características são normalmente
escolhidas com base em experiência clínica e, portanto,

O presente trabalho constitui uma versão ampliada do
' original em Inglês apresentado na "Annual Conference

of the IBEE Engineering in Medicine and Biology
Society", realizada em Orlando, FL, USA em 1991, e foi
jqui submetido para divulgação em âmbito nacional.

a maioria dos algoritmos é heurística, sendo poucos os
baseados em critérios estatísticos. Com vistas a
alcançar desempenhos melhores, muitos algoritmos
usam combinações destas duas técnicas.

O presente estudo, baseado em análise de
componentes principais (ACP). procura combinar as
vantagens de ambos os métodos clássicos: baseia-se
no uso de todo o trecho de ECG em tomo do complexo
QRS, tal qual a técnica de correlação, e os coeficientes
da ACP representam características extraídas do ECG,
as quais são abordadas por técnicas paramétricas. A
ACP tem ainda vantagens teóricas, ao efetuar uma
expansão em uma base de sinais ortogonais que
concentram a máxima dispersão dos dados nas
primeiras componentes [5]. Além disso, o processo de
extração das CPs baseia-se unicamente na localização
da onda R, não requerendo a delineacão precisa do
complexo QRS.

MATERIAIS E MÉTODOS

Todo o desenvolvimento da pesquisa foi baseado em
um banco de dados de cardiologia, o MfT-BIH
Arrhythmia Database [2], constituído de 48 sinais ECG
em dois canais, de 30 minutos cada, selecionados a
partir de registros de monitoração ambulatorial (Hotter)
e previamente classificados por cardiologistas. Os
sinais do primeiro canal de cada paciente - usualmente
derivação D2 modificad" - foram passados por um filtro
analógico passa faixa (0-50 Hz) e discretizados à taxa
de 240 amostras por segundo, com resolução de 10
bits. Com base nas anotações do banco de dados,
foram extraídos segmentos de 80 amostras (0,333 s) de
cada complexo QRS disponível, com o pico da onda R
correspondendo à 50* amostra. Deste modo, cada
segmento contém o complexo QRS e a onda P. De cada
segmento foi extraída a tendência (linha reta ajustada
às amostras mais extremas), para reduzir as flutuações
de linha de base ("drift"). Os resultados foram
armazenados em disco, juntamente com as respectivas
classificações e intervalos RR relativos aos batimentos
precedentes. Ao todo foram isolados 108.842
complexos, dos 48 pacientes.

As classificações originais do database [2] foram

/ Fórum Nacional de Ciência e Tecnologia em Saúde V2 - 221



agrupadas em cinco classes: 1) NORMAL (inclui as
classificações normal, bloqueios de ramo direito e
esquerdo, batimentos de marcapasso e fusões normal-
marcapasso); 2) ABER (batimentos atriais com
condução aberrante); 3) PVC (extrassístoles
ventriculares, incluindo escapes e ondas de "flutter"); 4)
FUSÃO (batimentos de fusão NORMAL-PVC); e 5)
SVPB (contrações prematuras supra- ventriculares).

Dois terços dos sinais (32 pacientes) foram usados para
o desenvolvimento do método e os 16 restantes
reservados para a avaliação final. Dos 75 904
segmentos do conjunto de aprendizado, 200 padrões
foram selecionados, como sendo representativos dos
diferentes formatos de sinal presentes. Destes, 144 são
NORMAIS, e os restantes distribuídos pelas outras
quatro classes. Após a remoção da média do conjunto
amostrai, estes padrões formaram uma matriz (80 x 200)
de amostras, da qual extraiu-se a matriz de covariância
e seus respectivos autovalores e autovetores [5]. Estes
autovetores constituem uma base ortogonal, onde cada
vetor representa uma fração da variãncia total dos
dados, dada pelo respectivo autovalor. Tomando-se os
autovetores cujos autovalores são máximos, consegue-
se, com poucas componentes, representar praticamente
toda a variabilkjade dos sinais originais. Estas
componentes são chamadas componentes principais.

Após a determinação da base ortogonal, cada segmento
de ECG passou a ser representado pelos coeficientes
das seis primeiras CPs, mais o respectivo intervalo RR.
Cada coeficiente corresponde ao produto escalar entre
o vetor de 80 amostras do segmento de ECG, após a
extração da média, com o respectivo autovetor. Os
complexos P-QRS podem ser reconstruídos
(transformação inversa), somando-se a média com os
autovetores, ponderados por seus coeficientes [5].

Diagramas de espalhamento e histogramas foram
usados para estimar o poder de discriminação das seis
primeiras CPs, bem como dos intervalos RR. Todas as
variáveis apresentaram alta variabilidade intra- e inter-
pacientes, mesmo quando relativas aos batimentos
normais dos pacientes. Com vistas a reduzir esta
variavilidade intrínseca dos dados, e conseqüentemente
destacar os casos não- normais, optou-se por extrair, de
cada variável a respectiva média móvel, calculada para
os últimos cinco batimentos NORMAIS.

Um algoritmo heurístico de classificação foi
desenvolvido e testado exaustivamente com o conjunto
de dados de aprendizado. Cada segmento é
previamente classificado como normal, prematuro ou
tardio, com base no intervalo RR e pausa
compensatória. A ocorrência de fibrílaçâo atrial é
também considerada, constituindo pré-requisito para a
classificação em separado da classe ABER. Caso
ocorram batimentos aberrantes em pacientes que não

apresentem fibrilação atrial, estes são classificados
como SVPB. A classificação final é determinada no
espaço das duas primeiras componentes principais. Os
critérios, heurísticos, baseiam-se em distâncias
Euclidianas, limiares adaptativos e no tipo de batimento
predominante do paciente: utilizam-se limiares
diferenciados para os pacientes que apresentam
marcapasso ou bloqueios de ramo.

Para evitar erros devidos à presença de nível elevado
de ruído, um estimador de intensidade de ruído foi
introduzido. Como o ruído é não correlacionado ao
sinal, e a energia do sinal é concentrada nas primeiras
CPs, admitiu-se que coeficientes com valores elevados,
correspondentes às CPs de mais alta ordem, são
indicadores da presença de ruído [3]. Um determinado
segmento é considerado ruidoso se a soma dos valores
absolutos dos coeficientes da quarta à décima CP
excede um limiar fixo.

RESULTADOS

A média dos 200 segmentos de ECG selecionados
como padrões para a análise de componentes principais
é apresentada na figura 1, juntamente com as primeiras
seis PCs. As componentes de mais alta ordem não
foram consideradas porque as seis primeiras
representam 96,0% da variãncia total dos padrões. A
capacidade de representação dos dados originais
usando-se apenas seis componentes é ilustrada na
figura 2, para dois segmentos de ECG não incluídos no
conjunto de 200 padrões. Na figura 2 (C) é apresentado
o mesmo exemplo da figura 2 (A), corrompido por ruído
aditivo. Pode-se observar que grande parte do ruído é
transferida para o resíduo.

O algoritmo descrito foi aplicado aos sinais dos 16
pacientes reservados para a avaliação. A classificação
final, obtida para um total de 32.938 batimentos, é
apresentada na tabela I. Os erros obtidos, total de 672,
correspondem a 2,04% dos batimentos. Para a classe
de PVCs, de maior interesse clínico, os índices de
sensibilidade e valor preditivo positivo foram 95,58% e
91,52%, respectivamente. Para o MIT-BIH Database
completo, considerando-se apenas duas classes
distintas de complexos (PVC e NãO PVC), estas figuras
de mérito correspondem a 95,06% e 95,74%,

Figura 1. Média coerente dos 200 complexos P-QRS
utilizados para a analisa de componentes principais
(parte superior) e os seis primeiros autovetores
obtidos (parte inferior)
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Figura 2. Exemplos de reconstrução de sinais para
complexos normal (A) e extrassistole (B). Sâo
apresentados sinal original (topo), reconstrução
com seis componentes principais (centro) e resíduo
(base). No caso de sinais com ruído aditivo (C), o
sinal reconstruído é alisado e o residuo ruidoso.

Tabela 1
Resultados obtidos com os dados de avaliação
(16 pacientes do MIT-BIH Arrhythmia Database)

M
I
T
—
B
I
H

NORMAL
ABER
PVC
FUSÃO
SVPB

CLASSIFICAÇÃO REALIZADA

NORMAL

29116
3
59
1C
303

ABER

2
9
16
0
3

PVC FUSÃO

26
7

2160
7

160

0
0
0
0
0

SVPB

51
0
25
0

1333

respectivamente, e a taxa total de erros é de 0,74%
(782 erros em 108.842 batimentos analisados).

DISCUSSÃO

Os presentes resultados indicam que a análise de
componentes principais constitui uma técnica eficiente
para a redução de dados: cada batimento cardíaco,
correspondente a aproximadamente 200 amostras de
sinal digitalizado a 240 amostras por segundo, pode ser
representado por apenas 6 coeficientes, mais o
intervalo RR. Além disso, as CPs representam
adequadamente as características dos complexos, para
a finalidade de monitoração de arrítmias.

A análise de componentes principais já foi anteriormente
utilizada para sinais eletrocardiográficos, mas na
maioria das aplicações o enfoque foi restrito à redução
de dados [4]. Moody e Mark [3] usaram a ACP para a
detecção de arrítmias. Seu estudo baseou-se nas duas
derivações de ECG disponíveis no MIT-BIH Database,
utilizou um método complexo para a seleção dos
padrões para a análise e foi restrito aos pacientes sem

marcapasso. Assim mesmo, os autovetores por eles
obtidos foram similares aqui apresentados, e as figuras
de mérito um pouco inferiores. No referido estudo
obtiveram os índices de 93,12% para sensibilidade e
94,76% para valor preditivo positivo para a classe PVC.
Os resultados descritos neste presente trabalho
correspondem a decréscimos de 28,2% no total de
falsos positivos e de 18,7% em falsos negativos.

CONCLUSÃO

Os resultados apresentados permitem concluir que o
presente método tem potencialidade para aplicação em
monitores automáticos de arrítmias.
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RESUMO

Neste trabalho é apresentada a modelagem de
eletrocardiogramas com base em uma das técnicas de
predição linear de séries temporais, o alisamento
exponential. Com este método o eletrocardiograma
(ECG) é descrito por três implementações: modelo de
média constante, linear e quadrático, a partir dos quais
são obtidas as predições. A monitoração das prediçóes
é realizada através do Tracking Signal". A compressão
de dados, uma das possíveis aplicações que a técnica
de alisamento exponential permite, 6 aqui investigada.
As taxas de compressão e valores de erro RMS
relativo encontrados para os modelos constante, linear
e quadrático foram: 4 e 3%, 6 e 5%, 7 e 6%,
respectivamente.

INTRODUÇÃO

A observação contínua de sinais biológicos, como ECG,
possibilita que sejam estabelecidos inúmeros paralelos
entre as patologias e a morfologia do sinal registrado,
permitindo também o acompanhamento da evolução de
pacientes submetidos a terapias. Isto é possível devido a
evolução da eletrônica aplicada à medicina que
possibilitou um grande avanço no diagnóstico e
tratamento de doenças através do processamento de
sinais e imagens médicas.

Diversos trabalhos em processamento de sinais biológicos
têm sido direcionados para o desenvolvimento de
metodologias e sistemas de análise automática de sinais
eletrocardiográficos. Uma grande parcela das pesquisas
foi desenvolvida com o intuito de resolver os problemas
relacionados com a redução do volume de dados. Um
ponto importante a ser considerado na implementação de
técnicas de compressão de ECG é o compromisso entre a
taxa de compressão obtida e a manutenção das formas do
sinal importantes à interpretação eletrocardiográfica.

Observa-se uma tendência, a nfvel mundial, de se investir
mais em alta tecnologia voltada para a saúde. O conceito
de sistemas integrados a nível departamental,

institucional, nacional e mesmo internacional é
dominante no cenário mundial. Os motivos que levaram
ao desenvolvimento de um estudo aplicado baseado em
microcomputador são claros; o microprocessador, pela
sua versatilidade e flexibilidade aliadas ao seu custo
relativamente baixo, possibilita projetos de computação
simples com razoável capacidade de processamento, alta
confiabilidade, modularidade, comunicabilidade,
padronização, fácil manutenção e operação. Estes
sistemas apresentam as características adequadas para
atender às necessidades dos serviços de saúde, onde a
monitoração, transmissão, recepção, armazenamento e
processamento de sinais biológicos fazem parte dos
procedimentos.

Neste trabalho, apresenta-se a modelagem de
eletrocardiogramas através do princípio de aproximação
polinomial, utilizando-se uma técnica de predição linear
de séries temporais, alisamento exponential simples. O
método é baseado na descrição do ECG por um modelo
local de média constante, linear e quadrático; as
predições são realizadas com base no alisamento
exponenci A. Para monitorar a qualidade das predições foi
utilizado o Tracking Signal", uma das técnicas de
controle de qualidade de predição. O algoritmo para
compressão de dados foi implementado baseado no
comportamento deste sinal.

Modelos de Alisamento Exponential

Considerando o ECG como um sinal descrito por um
modelo de média constante, linear ou quadrático [3], um
dos meios de realização da predição dos valores deste
sinal, é determinar a reestimativa dos parâmetros do
modelo em cada período especificado, a fim de
incorporar as estimativas mais recentes da variável de
interesse ao modelo. Esta estimativa pode ser feita como
uma combinação linear de amostras passadas, atribuindo
a cad; qual um peso. Se estes pesos seguirem uma
progressão geométrica e colocando alguns termos em
evidência, a equação genérica de recorrência da predição
é:

5|l"'«a5i '"~11+(I-a)íi-il'll (1)

A operação definida em (1) é chamada alisamento
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exponential. Devido ao fato de que os pesos apresentam
decaimento exponential quando conectados por uma
curva de ajuste, o nome alisamento exponencial é
aplicado a este procedimento.

Analisando-se a equação (1), o valor de a determina se a
prediçâo 6 mais influenciada pelas amostras mais recentes
ou mais antigas. O valor ótimo para a constante de
alisamento a é o que minimiza o erro quadrático médio
entre a seqüência original e as predições.

Em relação as condições iniciais da equação (1) pode-se
calcular as estimativas no próprio sinal de maneira
invertida, em um determinado intervalo, simulando a
ocorrência de amostras, ou ainda estimar a média do
processo com um outro já conhecido.
Independentemente do artifício utilizado, o peso da
estimativa inicial sobre o N-ésimo ponto da seqüência
alisadaé(l-a)"[2,5].

Monitoração de Sistemas Predilivos

A monitoração de sistemas preditivos baseia-se nos erros
de prediçâo, obtidos a partir da equação (2). A magnitude
destes erros está diretamente relacionada com a
adequação do modelo ao sinal original.

e(()=Xt-b(i-l) (2)

Sugerido por Brown em 1959, o 'Tracking Signal" (TS) é
uma das maneiras de monitorar sistemas preditivos. O TS
é um valor estatístico determinado pela divisão da
estimativa do erro de prediçâo por uma medida de
variabilidade do erro de prediçâo. Esta variabilidade é
representada como uma estimativa do desvio médio
absoluto deste erro.

MAD, (3)

onde e i é o erro alisado e MADi é a estimativa do desvio
médio absoluto. Estas variáveis são obtidas pelas
equações (4) e (5) respectivamente.

MADtW=p\cx-\W\ + ( 1 - 0 ) AMD,- i

(4)

(5)

onde/? é a constante de alisamento do erro,/? = (1 - o )
A interpretação do TS é a seguinte: Quando a estrutura
dos dados está estável, os valores do TS encontram-se
excursionando dentro de limites específicos. Porém,
quando termina a estabilidade do sistema, este sinal
assume valores fora dos limites de controle. Assim,
quanto mais afastadas do modelo estão as amostras,
maiores são os valores de erro e mais próximos em valor
absoluto estão o erro alisado e o desvio médio absoluto,
chegando-se então, a um limite em que o TS fica igual a
+1 quando existe 100% de probabilidade de estar
acontecendo uma tendência positiva significativa no sinal
[8]. De forma análoga, quando ele assume o valor -1,

existe 100% de probabilidade de estar acontecendo uma
tendência negativa no sinal em que está sendo realizada a
prediçâo.

MATERIAL E MÉTODOS

Aspectos de "Hardware", 'Software" e Base de Dados

A base de dados é formada com registros de duas
derivações de ECG (VS e DII) obtidas a partir de exame
"Holter" de quatro pacientes, e por sinais do MIT
Arrhythmia Database. Os sinais foram digitalizados a uma
freqüência de amostragem de SOO Hz, 10 bits.

Os algoritmos foram implementados em turbo Pascal 4.0
(Borland) e desenvolvidos em um microcomputador
IBM-PC compatível. Foram selecionados 10 trechos nos
registros em estudo, cada um contendo S segundos, para
que os algoritmos fossem testados.

Processamento

Através do comportamento do TS, admite-se que ao
descrever-se o ECG como um .nodelo de média
constante, linear ou quadrático, o TS assume valores de
baixa amplitude, nas regiões isopotenciais do ECG; desta
forma assume-se que o sistema preditivo está sob
controle. À medida que o modelo preditivo não se adapte
ao sinal original, como por exemplo nas regiões de maior
atividade do ECG (ondas P, T e complexo QRS), o TS
assume valores elevados excursionando em torno de ± 1,
portanto o sistema preditivo tende a sair de controle.
Cada valor do TS está associado a uma probabilidade de
estar havendo ou não instabilidade nos dados.
Thai-Thien-Nghia [7] estudou o comportamento do TS,
com simulações para as distribuições Normal, Uniforme e
Poisson, verificando que elas produzem resultados
aproximados. Pinheiro (6] realizou uma comparação do
comportamento do TS entre as distribuições teóricas e a
base de dados de ECG verificando que elas não se
assemelham. Neste trabalho, as curvas de probabilidade
acumulada foram obtidas a partir da simulação que
utilizou a base de dados de ECG, objetivando uma maior
precisão nos resultados [2],

Método de Compressão

Neste trabalho utilizou-se a curva de índice de
probabilidade para a implementação da técnica de
compressão, enfocando a idéia de variação da freqüência
de amostragem por "software". Conforme foi citado, o
comportamento do TS está associado a uma
probabilidade de estar ocorrendo uma tendência positiva
ou negativa no sinal em questão, cujo valor é determinado
pela curva de índice de probabilidade (IP). Assim, ao
estabelecer-se um limiar para o IP, corresponde a atribuir
dentro de um intervalo de confiança estatístico, uma
probabilidade de estar acontecendo um evento de
interesse no traçado eletrocardiográfico toda vez que o
TS ultrapassar este limiar. A técnica de compressão,
enfocando a idéia de variação da freqüência de
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amostragem por software pode ser assim resumida:
• a partir da amostra de ECG em que o valor absoluto

correspondente do TS apresenta amplitudes iguais ou
superiores ao limiar pré-estabelecido no IP, todas as
amostras do ECG são armazenadas. Quando o valor
absoluto do TS volta a apresentar amplitudes inferiores
a este limiar, é armazenado um ponto a cada 10 [2].

Uma vez que o método considera todos os pontos onde a
probabilidade de ocorrência de algum evento no traçado
eletrocardiográfico é alta, espera-se que a qualidade do
sinal reconstruído seja boa, e nos pontos onde a atividade
elétrica é pouco significativa, o número de pontos para
armazenar o sinal seja reduzido.

Avaliação do Método de Compressão

A avaliação quantitativa do método de compressão é feita
através do cálculo da taxa de compressão e do valor RMS
do erro relativo em termos percentuais, apresentado
pelas equações (6) e (7), e utilizado em [4].

TC =
n/V
mM (6)

onde n,N é o número de amostras de n bits do registro
antes da compressão e m,M é o número de amostras de m
bits resultantes da compressão.

RMSER, ••

, - V i ) 2

.100

onde X,éo sinal original e Y, o sinal reconstruído.

Resultados e Discussão

As implementações dos três modelos de alisamento
exponencial são bastante simples, pois são constituídos
apenas por operações de soma e multiplicação, além de
apresentarem facilidade de ajuste de sua correspondência
a mudanças no processo durante a predição. O
desempenho dos três modelos de alisamento exponencial
implementados quanto ao tempo de processamento não
foi satisfatório. Para um trecho de sinal contendo 5
segundos, o tempo para processar os 3 modelos, realizar
as compactações e reconstruções foi de 11 segundos em
um microcomputador IBM-PC compatível com "dock" de
33 MHz. A avaliação do desempenho de uma
metodologia de compressão de dados, é baseada em
geral, no cálculo de índices quantitativos, como por
exemplo taxa de compressão e erro RMS relativo, entre
outros. Apesar de estes parâmetros representarem
métodos objetivos de análise dos resultados, como por
exemplo o erro RMS relativo, que fornece um meio de
comparação entre o sinal original e o reconstruído em
termos percentuais, tais estimativas de erro não são
suficientes para avaliações sobre a qualidade clínica das
reconstruções, pois os erros podem estar mais
concentrados em trechos de menor ou maior importância

diagnostica. Assim, uma análise qualitativa torna-se
necessária, para que seja possível, além da validação de
um método de compressão, a comparação das diversas
técnicas existentes na literatura, através da inspeção
visual dos sinais reconstruídos.

Para um valor fixo de p, não se observam grandes
alterações entre as curvas do TS para valores de a
variáveis nos três modelos. O que pode ser considerado é
que com o aumento da constante de alisamento a, as
regiões do TS correspondentes às regiões de maior
atividade do ECG (ondas P, T e complexo QRSX
apresentam uma excursão maior do TS, o que favorece o
método de compressão no que diz respeito a qualidade
do sinal reconstruído, e conseqüentemente reduz o erro
RMS relativo, uma vez que este excursionamento do TS
faz com que mais pontos estejam acima do limiar
pré-estabelecido. Considerando um valor fixo para a
constante a , observa-se que a excursão do TS aumenta
para p crescentes, chegando a ocorrer saturações para
P = 0,2 ou maior [2].

Os valores de taxa de compressão e erro RMS relativo
para o modelo constante, mostraram que com o aumento
do limiar de comparação, o erro médio também aumenta,
pois mais amostras estão sujeitas a entrarem no processo
de decimação. Quanto aos valores de taxa de compressão,
com o aumento do limiar de comparação, não houve
alterações significativas que resultassem em valores
preferenciais para o modelo. Assim, as taxas de
compressão para diferentes limiares apresentaram
valores aproximados (fig. 1).

Os modelos linear e quadrático apresentaram o mesmo
comportamento em relação aos valores de erro que o
modelo constante. Quanto a taxa de compressão,
verificou-se que esta também aumenta com o aumento do
limiar. No entanto, o modelo quadrático foi o que
apresentou as maiores taxas de compressão, e os maiores
erros, para valores isolados de a e/i (fig. 1).

Cabe ainda ressaltar que os modelos linear e quadrático
apresentaram um desempenho melhor que o constante,
principalmente no que se refere a taxa de compressão,
pois mesmo os erros destes modelos sendo maiores, estes
estão concentrados em regiões de pouca atividade
elétrica no traçado eletrocardiográfico, que não fornecem
informações de grande importância clínica para
diagnóstico.

CONCLUSÕES

• A modelagem de eletrocardiogramas com modelos de
ordem superior de Alisamento Exponencial, aplicados
à compressão de sinais eletrocardiográficos, apresenta
resultados comparáveis com algumas técnicas
encontradas na literatura [1].

• A utilização da compressão de dados como uma das
possíveis aplicações da modelagem de ECG, utilizando
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Alisamento Exponencial é de fácil implementação. O
tempo de processamento é alto tornando inviável a
utilização do método para processamento em tempo
real.

i Os modelos linear e quadrático apresentaram
resultados semelhantes entre si no que diz respeito a
taxa de compressão e erro RMS relativo. Estes por sua
vez foram superiores aos obtidos com o modelo
constante. Os valores de erro RMS relativo e taxa de
compressão obtidos para os modelos constante, linear
e quadrático foram respectivamente: 3% e 4, 5% e 6,
6% e 7.

* O algoritmo implementado, que realiza a amostragem
diferenciada do sinal por software, sugere
investigações no sentido de não levar em conta
somente o processamento matemático mas também
algum tratamento subjetivo que permita resultados
melhores.

• A comparação dos resultados em termos dos
algoritmos de compressão existentes fica um pouco
prejudicada, pois, embora havendo na literatura dados
sobre parâmetros tais como taxa de compressão e erro
RMS relativo, tais parâmetros não são suficientes para
a avaliação dos métodos, pois o exame subjetivo da
qualidade dos sinais reconstruídos é de extrema
importância.
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ALGORITMO PARA DETECÇÃO DE COMPLEXOS QRS
EM MICROCOMPUTADORES PC-AT

A. C. S. Abrantes e J. Nadai

Programa de Engenharia Biomédica, COPPE/UT RJ

RESUMO

Um algoritmo para a detecção e deHneaçfto de
complexos QRS do etetrocardiograma, em tempo-
real, foi desenvolvido e implementado em um
microcomputador de 16 bits, com CPU 80286. O
algoritmo possui uma série de recursos que
permitem otimizar seu desempenho em situações de
elevado ruído, sinais de baixa amplitude ou de
batimentos com formatos anormais. O programa foi
desenvolvido em linguagem Fortran, utilizando
algumas rotinas em Assembly. A avaliação do
algoritmo foi feita com base em registros de 21
pacientes do MIT-BIH Arrhythmia Database (49311
complexos) cbtendo-se 0.22% de falsos negativos e
0.14% de falsos positivos. As deficiências e
aperfeiçoamentos no algoritmo s t e discutidas.

INTRODUÇÃO

A análise automática de eletrocardiogramas (ECG) por
computador requer a detecção prévia das ondas que
constituem o ECG, em particular os complexos QRS. A
detecção destas ondas representa uma tarefa complexa,
não apenas pela varíabilidade fisiológica dos
complexos, mas também devido a existência de vários
tipos de ruído, que podem estar presentes no sinal de
ECG. Fontes de ruído incluem: ruído muscular, artefatos
devido ao movimento dos eletrodos, colocação
inadequada dos eletrodos, interferências da rede
elétrica, entre outras. A correta detecção e delineação
do QRS é decisiva para a boa confiabilidade de um
classíficador de arritmias cardíacas.

O presente trabalho apresenta um algoritmo para
análise em tempo-real de ECGs, originalmente proposto
por Engelse e Zeelenberg [1] e descrito na tese de
mestrado de Lima [2], quando foi implementado em um
microcomputador de 8 bits produzido pelo Programa de
Engenharia Biomédica da COPPE/UFRJ. As principais
características deste algoritmo são: acionamento de
uma análise retroativa do sinal nos casos de perdas de
complexos (seja por baixa amplitude ou devido a um

formato anormal dos batimentos), suspensão da análise
por um período fixo de 200ms toda vez que for
detectado ruído excessivo no sinal, e por fim, delineação
e extração de parâmetros dos complexos detectados
(largura, intervalo RR médio, ritmo cardíaco em
batimentos por minuto).

METODOLOGIA

O sistema foi implementado em um microcomputador de
16 bits, compatível com a linha PC AT 286, 12MHz. O
sinal de ECG é exibido em um monitor EGA (definição
de 640x350 pontos com 16 cores) em tempo-real,
possibilitando a delineação do complexo QRS em cores.

Para a aquisição do sinal utilizou-se um conversor A/D
(IBM-DACA), com capacidade de digitalização de 12 bits
e operando numa freqüência de 240 amostras por
segundo.

Para a análise do desempenho do algoritmo foi utilizado
o banco de dados MIT-BIH Arrhythmia Database [3], que
contém anotações quanto ao ritmo do sinal e morfologia
de cada batimento, efetuadas por dois cardiologistas.

Quanto aos sinais de ECG analisados, utilizou-se
preliminarmente para a depuração do programa,
arquivos de pacientes já digitalizados (não havendo
neste caso um processamento em tempo-reaí). Numa
etapa posterior, o algoritmo foi transferido para outro
programa que efetua a mesma análise em tempo-real.
Nesta fase utilizou-se um gravador FM de 4 canais
(Hewlett Packard 3964A) para a leitura das fitas
analógicas do banco de dados.

Filtragem dos sinais

O sinal de ECG é submetido a duas filtragens
consecutivas. A primeira, analógica e realizada por um
filtro Butterworth de segunda ordem (passa-banda de
0,5 a 40Hz) remove a linha de base e reduz as
componentes de alta freqüência presentes no sinal de
ECG. Após esta primeira filtragem, o sinal é digitalizado
a uma taxa de 240 amostras por segundo, para então
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ser submetido a uma segunda filtragem, desta vez
digital. O filtro digital constitui um filtro derivativo de
primeira ordem, com freqüência central em 16 Hz e
zeros em 40Hz e 60Hz. Sua fórmula de recorrência é
dada por

•X(HO) (1)

onde X(i) é a i-ésima amostra do sinal e Y(i) é o sinal
resultante. Este filtro introduz um atraso de 5 amostras
no sinal.

Descrição do algoritmo

Toda a análise é realizada com base no módulo do sinal
derivada (ADER), obtido à saida do filtro digital.
Inicialmente o algoritmo procura uma amostra que seja
superior a um limiar de comparação (SC) e inicializa um
contador (NSLOP).

A partir desta primeira intercessâo (NSLOP=1) novos
incrementos em NSLOP serão realizados toda vez que o
sinal ADER, em sua fase ascedente, cruzar o limiar de
comparação (SC). A figura 1 ilustra o funcionamento do
contador NSLOP.

A cada incremento da variável NSLOP, é atribuída à
variável MXTIM o valor 35 (35 amostras eqüivalem a
145ms) simulando o período refratário das células
musculares do ventrículo. A cada amostragem, esta
variável MXTIM é decrementada. Quando atinge zero,
uma decisão é tomada para validar ou não o evento
detectado.com base no valor de NSLOP.

1) Se NSLOP=1, é feita uma análise de amostras
anteriores, e realizada a delineação do evento
suspeito, de modo a se obter alguns de seus
parâmetros: largura, número de vértices do sinal
original e a marca de início. O evento será aceito
como um complexo QRS se satisfizer as três
condições:
a) número de vértices > 1
b) 45ms < largura do QRS < 230ms

KIT MIMMt ' meiam : M O n <aapaaa tlU ê:í3

I M » ia aaaIUfla ia «laaMtaa

c) os pontos de início e fim do evento delineado
devem ter derivada nula (ADER=O), por isso o
valor máximo de ADER r • • pode ocorrer entre
estes pontos.

Adicionalmente se TRRx < 200ms (TRRx é a
distância da marca de início do evento já delineado e
a marca de fim do último QRS detectado) o evento
somente será aceito se o valor máximo de ADER
(MXSLP) for superior à metade do valor de MXSLP do
último complexo QRS detectado. Este critério busca
evitar a detecção da onda T.

2) Se NSL0P>=5 o evento é rejeitado e a análise é
suspensa, sendo retomada somente após 200ms (48
amostras).

3) Se 2<=NSLOP<=4 o evento será aceito desde que
TRRx > 25% INTRR Este teste evita a detecção da
ondaT.

Uma vez detectado um QRS, é alterado o limiar de
comparação, de modo a ajustá-lo ao valor médio do
valor máximo de ADER (MXSLP/2), segundo a
expressão:

SCMÍN(i) = 7/8 SCMIN(i-1)+1/8 MXSLP/2 (2)

Figura 1. sinal de ECG e o sinal ADER

A delineação do complexo QRS detectado é realizada a
partir da marca de início obtida durante a análise do
modulo do sinal derivada. A nova marca de início do
QRS será obtida buscando-se as dez primeiras
amostras consecutivas que estejam abaixo de um novo
limiar (chamado limiar de delineação). Cada vez que o
limiar de delineação é superado, antes de ocorrer o
número de amostras consecutivas estipulado, a procura
ó reiniciada. Um número máximo de reinícios será
permitido, e uma vez atingido este limite toma-se a
última amostra analisada como o ponto início do QRS.
Para a delineação do final do QRS o mesmo
procedimento 6 adotado.

Falhas de detecção

Se o programa demorar um tempo excessivo na
detecção de um complexo QRS (o limite será o de
1,625-INTRR- intervalo médio entre dois QRS) será feita
uma busca retroativa do sinal, com o objetivo de se
analisar amostras passadas, desta vez com um novo
limiar.

Durante a busca retroativa, continuam sendo enviadas
novas amostras do conversor A/D, uma vez que este
conversor carrega tais amostras num buffer,
interrompendo o programa principal. Apesar deste buffer
poder armazenar um número grande de amostras
(10000), esta busca retroativa deve ser suficientemente
rápida para evitar atrasos excessivos.
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Se após acionada uma busca retroativa, novamente não
se detectar um QRS dentro do intervalo limite, não são
ativadas novas buscas.

Exibição do sinal de ECG

0 programa permite ao usuário monitorar o sinal de
ECG, o sinal que está sendo avaliado (AOER), além dos
limiares de comparação (SC) e de delineação.

A marcação de um complexo QRS é feita com o uso de
cores e também são representados com cores distintas
os trechos do sinal analisados durante uma busca
retroativa.

Esta representação é bastante útil para se acompanhar
o funcionamento do algoritmo e somente foi possível
com os recursos gráficos disponíveis na linha PC.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nesta seção serão abordadas as alterações
implementadas no algoritmo original de Lima [2], e os
resultados obtidos das análises dos diversos pacientes.

Na delineação dos complexos QRS observou-se,
especialmente em sinais ruidosos, uma tendência à
marcação de complexos muito alargados, incluindo não
raras vezes as ondas P e T. Por haver uma delineação
de início errada, o programa identificava falsos positivos
e falsos negativos ao comparar esta marcação com a do
cardiologista.

Como forma de atenuar este problema, alterou-se o
critério de delineação. A primeira marca de início deixa
de ser a primeira intercessáo de ADER com SC, a não
ser na situação de NSLOP=1. Para 1<NSLOP<5 a
marca de início será aquela onde se verificar dois picos
de ADER o mais próximos. A figura 2 permite ilustrar o
processo: no ponto A detectou-se a primeira intercessáo
de ADER com SC (esta será a marca de início

Figura 2 - determinação da marca de início do QRS

provisória), e novas intercessôes foram reconhecidas
nos pontos B,C e D. A marca provisória de início é
estabelecida como o ponto B, dado a proximidade dos
dois picos seguintes de ADER.

Na marcação do final de cada QRS, antes da
delineação, adotou-se o mesmo ponto de início
calculado anteriormente, logo as delineações de início e
fim do QRS partem do mesmo ponto.

Para pacientes com marca-passo (pacientes 102,104 e
107) observou-se que este modo de marcar o início
provisório do QRS, é falho, dada a forma do batimento
típico de marca-passo. Nestes casos, a marcação de
início provisório será sempre o primeiro ponto de
intercessáo entre o limiar de comparação SC e ADER. O
programa pergunta ao usuário s-. o paciente possui
marca-passo, como uma forma de obter um melhor
desempenho.

O programa de Lima e colaboradores [2] provocava um
ajuste gradual do limiar de comparação (limitado por um
valor mínimo chamado SCMIN) toda vez que o programa
estava na busca de um novo QRS. A análise de diversos
pacientes constata, contudo que bastam algumas
amostras para se atingir SCMIN, constituindo perda de
tempo de processamento este ajuste gradual. Este
ajuste passou a ser realizado abruptamente SC=SCMIN.
Igualmente na detecção de ruídos, o limiar de
comparação é abruptamente elevado ao seu valor
máximo (ao invés de uma elevação gradual).

Quanto à detecção de ruídos uma alteração foi realizada
tendo em vista a seguinte situação: Considere um sinal
de amplitude normal seguido de ruído. Ao se atingir
NSLOP=5, o limiar de comparação SC eleva-se
abruptamente ao seu valor máximo. Se o período sem
detecção de QRS (dado pela variável TME) atingir o
limite que aciona uma busca retroativa, não faz sentido
fazer uma busca retroativa com um limiar muito baixo,
pois desta forma seria detectado novamente o ruído. A
busca retroativa será feita com um limiar mais elevado,
evitando a detecção deste ruído, e permitindo a
identificação de um possível QRS mascarado por este
ruído.

A análise de sinais ruidosos (pacientes 105 e 203)
mostra, contudo, que a situação de NSLOP=5 é pouco
comum, havendo uma grande incidência de erros de
detecção nestes dados. A melhoria do desempenho em
sinais intensamente ruidosos passa necessariamente
por técnicas de processamento mais eficiente. Xue et alii
[4], por exemplo, utilizando filtros baseados em redes
neuronais, conseguem resultados bastante satisfatórios
na análise de sinais ruidosos.

O programa apresentou na análise de 21 pacientes do
MIT-BIH database, 0,22% de falsos negativos e 0,14%
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de falsos positivos, resultados próximos aos do trabalho
de Lima [2], que obteve 0,42% e 0,11%
respectivamente. Houve uma tendência do programa a
detectar mais falsos positivos. Deve-se considerar que
Lima náo analisou todos os batimentos disponíveis,
desconsiderando o inicio de cada paciente, por
ocorrências de ruídos nesta faixa.

O algoritmo, operando em tempo-real, consome cerca
de 25% do tempo total disponível (1/240 s), restando
tempo suficiente para a inserção de programas para
análise dos batimentos detectados. Este resultado está
diretamente vinculado ao uso de um microcomputador
PC-AT de 12MHz. Utilizando-se sistemas de melhor
desempenho, o tempo-real disponível para outras
tarefas será ainda maior.

CONCLUSÃO

Os resultados, tanto de desempenho quanto de tempo
de processamento, indicam que o algoritmo pode ser
utilizado em monitores de arritmias cardíacas, ou outros
sistemas baseados na análise automática do
eletrocardiograma.
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ALGORITMO PARA CLASSIFICAÇÃO DE COMPLEXOS QRS
EM MÚLTIPLAS CLASSES

W. A. Valentim e J. Nadai

Programa de Engenharia Biomédica, COPPEAJFRJ

RESUMO

Este trabalho apresenta um algoritmo para classificação
de complexos QRS do Eletrocardiograma em sete
diferentes classes de batimentos. O algoritmo usa como
parâmetros cinco características clássicas da forma de
onda do complexo QRS: largura, altura, área, off-set e
intervalo RR. As características sao combinadas com
dados discretos de cada paciente para determinar uma
árvore ótima de classificação. A avaliação do
classrficador foi realizada com registros dos 48
pacientes do banco de dados MIT-BIH, {» 108.000
complexos QRS), obtendo-se um total de 1,27% de
erros. Em relação ao batimento prematuro ventricular,
obteve-se: 95,74% de especificidade e 96,42% de valor
preditivo positivo, demonstrando que o método pode ser
usado em sistemas experimentais.

INTRODUÇÃO

Métodos para detecção automática de batimentos
prematuros ventriculares tem sido amplamente
estudados nos últimos vinte anos. A comparação entre
diferentes métodos é realizada utilizando-se bancos de
dados especialmente desenvolvidos para tal fim, dos
quais algumas figuras de mérito podem ser obtidas.
Mais recentemente, com a possibilidade de aplicação
de técnicas terapêuticas com controle de laço fechado,
tais como a aplicação automática de drogas ou
dispositivos inteligentes implantáveis, tornou-se muito
importante detectar e identificar, tão precisamente
quanto possível, a natureza e classe de cada forma de
complexo QRS, com o objetivo de aplicar o melhor
tratamento. Por esta razão, vem sendo estudados
diferentes métodos para reconhecimento de complexos
QRS de múltiplas classes Os estudos preliminares são
feitos utilizando o "MIT-BIH. Arrhythmia Database"[i],
um banco de dados de ECG com sinais previamente
classificados em diferentes classes, ventriculares e
supra-ventriculares.

Apesar deste banco de dados reconhecer várias
classes de batimentos, algumas destas nunca ocorrem
nos sinais de ECG incluídos, e algumas outras estão
presentes em apenas um ou dois pacientes, com
poucos batimentos em cada caso. Considerando-se
estas limitações, apenas os batimentos que ocorrem
pelo menos cem vezes foram escolhidos para formarem
uma classe separada, inclusive os casos que ocorrem

em apenas um paciente. Este procedimento resultou em
onze diferentes classes de batimentos, incluindo: (N)
normal, (P) marca-passo, (L) bloqueio de ramo
esquerdo, (R) bloqueio de ramo direito, (V) contração
ventricular prematura, (S) contração supra-ventricular
prematura, (F) batimento de fusão. (PF) fusão normal-
marcapasso, (A) batimento atrial com condução
aberrante, (E) escape ventricular e (W) onda de fluter.
Posteriormente, batimentos classificados como (N), (P),
(PF). (L) e (R) não foram diferenciados, sendo todos
intencionalmente reconhecidos como normais, para
aquele determinado paciente. Deste procedimento
resultou um total de sete classes diferentes de
batimentos que procurou-se classificar através do uso
de arvores de decisão baseadas em características
extraídas dos dados.

MATERIAIS E MÉTODOS

Os sinais de ECG do MIT-BIH foram digitalizados por
conversão A/D â taxa de 240 amostras por segundo
com 10 bits de resolução. Cada complexo QRS foi
isolado baseado nas anotações do banco de dados,
para previnir detecções incorretas de complexos QRS.
Os complexos isolados foram armazenados em disco
após a remoção da tendência linear, aplicada para
reduzir flutuações de linha de base. Destes complexos
foram extraídas as características usadas para o
desenvolvimento do classificador.

Extração de características dos complexos QRS

Para cada complexo QRS foram extraídos cinco
características, incluindo intervalo RR, duração,
amplitude, área absoluta e off-set do complexo QRS,
definidas a seguir [2]:

Duração: intervalo de tempo entre o limite inicial e final
do complexo QRS. A duração foi medida diretamente
em número de amostras.

Altura: corresponde à diferença entre os valores
máximo e mínimo de cada complexo QRS.

"Off-set": é um número positivo ou negativo
correspondente à distancia vertical do ponto médio da
linha de base ao centro do complexo QRS. (Linha de
base é a linha que conecta os limites vizinhos do
complexo QRS e centro do complexo QRS é o ponto
médio entre seus valores máximos e mínimos.
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Area absoluta: é obtida retificando o complexo QRS em
relação a uma linha horizontal que passe pelo ponto
médio da linha de base A área corresponde então ao
somatório dos módulos das distâncias de cada amostra
à linha horizontal.

Intervalo RR: intervalo de tempo entre os picos das
ondas R's dos complexos QRS anterior e atual.

Classificação dos dados

A análise visual dos dados mostrou que as
características extraídas apresentavam alta
variabilidade intra- e inter-pacientes, mesmo
considerando apenas os batimentos normais. Para
reduzir esta variabilidade intrínseca, extraiu-se de cada
característica a respectiva média móvel, calculada para
os últimos cinco batimentos com classificação normal.
No caso do intervalo RR. utilizou-se o intervalo relativo,
dado pela divisão do valor original pela respectiva
média móvel.

Algumas informações sobre o paciente foram usadas
como dados discretos, assumindo-se que as mesmas
poderiam ser obtidas tanto pela consulta ao
cardiologista, quanto por detecção automática. Tais
informações incluem o tipo de batimento predominante
do paciente analisado (N. P, L, ou R) e a presença ou
ausência de fibrílação atríal.

A técnica de árvores binárías de decisão adotada para
a classificação foi descrita em [3]. Cada característica
do complexo QRS é reduzida a apenas 50 níveis
distintos, estabelecidos como valores igualmente
espaçados entre os respectivos máximos e mínimos.
Apenas funções ortogonais de separação são usadas,
particionando-se o espaço de características em sub-
espaços hiper-cúbicos. Apesar desta restrição poder
dificultar a separação dos dados, usando um numero
pequeno de funções de decisões, toma-se fácil
determinar a função de decisão ótima em cada nó de
árvore de decisão. O critério de escolha da partição
ótima é baseado na heterogeneidade das classes dos
dados em cada partição ou grupo resultante [31. Para
testar este critério maximizadcr foi utilizado 3/4 do
banco de dados MIT-BIH, com 36 pacientes. A maior
dificuldade deste procedimento é que a classificação
resultante toma-se progressivamente especifica para o
grupo de dados de treinamento, conforme a árvore é
expandida. O processo é de natureza tendenciosa e
torna-se necessário estabelecer a árvore ótima usando
outro grupo independente de dados. Para tal, a árvore
foi calculada com o grupo de dados de treinamento (36
pacientes) e, a seguir, convenientemente podada pela
avaliação dos 12 pacientes restantes.

RESULTADOS

Os pacientes usados para podar a árvore foram os de
números 100. 101, 102, 116, 122, 124. 200, 201, 220,
221 e 228. Os 36 restantes foram usados como grupo
de treinamento. O resultado do desempenho do
classifícador é mostrado na tabela 1 para p MIT-BIH
Data-base completo. O algoritmo obteve um índice total
de acertos de 98,73%. Considerando a classe de
extrassístoles ventriculares (V), classicamente de maior

interesse em monitoração de arritmias, foram obtidos os
índices de especificidade e valor preditivo positivo de
95,74% e 96.42%, respectivamente.

Tabelai
Avaliação final do dassificador

N: normal. W: flutter. E: escape. A: aberrante,
V: contração ventricular prematura, F: fusão,

S: contração supra-ventrícular prematura

M
1
T

B
1
H

N
W
E
A
V
F
S

CLASSIFICAÇÃO OBTIDA
N

97786
11
21
20

102
251
253

W
7

440

7

3

E
5

70

1

A
12

73
15

V
90
17
13
26

6869
103
57

F
109

1

77
446

S
90
3
1

31
53
1

2294

DISCUSSÃO

Como pode ser observado pelos resultados, o algoritmo
mostrou-se adequado para separar complexos QRS em
sete classes distintas. Os índices de desempenho
apresentados são compatíveis com os obtidos por
Nadai, utilizando componentes principais[3] Usando
procedimentos idênticos de pré-processamento e o
mesmo agrupamento do MIT-BIH Arrhythmia Database,
Nadai obteve os índices de 97,69% para especificidade
e 93.73% para valor preditivo positivo.

CONCLUSÃO

Os dados apresentados indicam que as características
da forma de onda do complexo QRS, classificadas pelo
método de árvores de decisão mostram-se adequadas
para a classificação de complexos QRS nas sete
diferentes classes prooostas. Portanto o presente
algoritmo pode ser testado para classificação
automática de arritmias cadíacas.
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Neste trabalho apresenta-se o desenvolvimen-
to da iaplementaçáo de ua sisteaa de redução
do ruído iaerso no sinal eletrocardiográf ico
nas chaaadas derivações ortogonais x, Y e Z,
via proaediaçSo, coa o objetivo de obter ua
ECG-AR. Apresentam-se resultados práticos de
aedida de ruído residual no sinal prome-
diado e discute-se o probleaa do núaero de
segmentos necessários para a reduç&o do ruí-
do e sua relação coa o tempo e exaae clini-
co. O programa é executado nua microcomputa-
dor tipo PC/XT.

0 eletrocardiograma (ECG) convencional des-
crito pelas formas de onda P, QRS e T, cor-
responde geralmente a despolarização do
átrio (P), despolarizaçSo do ver.triculo e
repolarizaç&o do átrio (QRS), e repolari-
zaçfto do ventrículo (T). Dadas estas infor-
mações reduzidas, pesquisadores como Langer
[3] entre outros, observaram a existência de
componentes de pequena aaplitude e alta fre-
sqüência no coaplexo QRS. Devido ao ruído
gerado pelos eletrodos de contato, pelos
dispositivos de aedida (dispositivos elé-
tricos e eletrônicos), e pelo próprio paci-
ente (contrações musculares e respiração),
nfio e possível a observação desses sinais
com eletrocardiografos convencionais.

A técnica da proaediaçSo, usada também na
análise de potenciais evocados [2], foi
introduzida na obtenção de ua sinal ECG-AR
já há alguns anos [1], [5].

Neste trabalho mostra-se a metodologia usada
na proaediaçâo do sinal de ECG e a quantifi-
cação do ruído imerso no sinal a cada ciclo
proaediado.

m n TxõKiCAS

Considere-se o sinal de ECí> composto de um
sinal deterministíco (s) e contaninado com
ruido («). A promediaçáo de k segmentos cor-
respondentes a A: batimentos é dada por:

Como o sinal s é deterministizo e nao muda
de um batimento a outro, ou seja,
i, = s2 = ... = st = s, então:

x=s+> -r± (2)

Se se considerar que o ruido nio apresenta
correlação coa aqueles dos demais ciclos,
nem com o sinal 5, intuitivamente, depois de
várias promediações, o nivel de ruído tende-
rá a zero. Considerando as hipóteses levan-
tadas com relação as características do rui-
do, e que o valor médio de n a cada ciclo é
nulo, a variáncia do sinal promediado apôs
k segmentos é dada por:

VAR (3)

onde E representa a esperança estatística.
Esta equação indica que, após k segaentos
promediados, a variáncia do ruido é reduzida
pelo fator k e que, portanto, o valor RHS do
ruido é reduzido pela raiz quadrada do núme-
ro de batimentos proaediados.

NATEKIAIfl B HftTODOa

Os sinais de ECG provenientes das três deri-
vações ortogonais gravadas numa fita magné-
tica, sao digitalizados e processados nua
computador PC/XT através de programas desen-
volvidos em linguagem C. o algoritmo de pro-
cessamento é mostrado no fluxograma da figu-
ra 1. Apresenta-se a seguir a descrição de
cada bloco do fluxograma.

Aquisição de dados

As três derivações ortogonais provenientes
do gravador tio aultiplexadas por "hardware"
e digitalizadas a uma freqüência de amostra-
gem de l KHz usando um conversor Analogico-
Digital comercial com 10 bits de resoluçáo,
o qual foi programado no modo "Direct Memory
Access" (DMA). Estes dados são armazenados
temporariamente numa pilha e em seguida sSo
demultiplexados por "software", obtendo-se
as três derivações digitalizadas em vetores
apropriados .
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Figura 1 - Fluxogrtma do "ioftw«r«".

Bsoolha do sinal padrão

Os primeiros ciclos do sinal de ECG são uti-
lizados para determinar o sinal padrão (e-
scolhe-se qualquer una das derivações pos-
síveis para tal fim). Esta obtenção é feita
via promediação dos primeiros quatro ciclos.
O julgamento da qualidade do sinal padrão
obtido é feito pelo operador de forma visu-
al, repetindo-se esta operação tantas vezes
quantas forem necessárias para obter-se uma
forma de onda satisfatória.

Comparação com o sinal padrão

Uma vez escolhido o padrio, a cada nova a-
quisiçáo os sinais sSo comparados com o si-
nal padrão pela técnica de correlação por
diferença [4] .A medida de alinhamento com
o sinal padrão é dada por um coeficiente de
correlação por diferença (p), tal que :

(4)

onde a, e b, são valores do sinal e do pa-
drão, respectivamente. O valor M corres-
ponde ao número de amostras comparadas (nor-
malmente 25 amostras). Desde que o segmento
adquirido seja satisfatório (p< 0.05), 6
feito o cálculo da variáncia do sinal pre-
sente; caso contrário um novo batimento é
adquirido.

Medida da variáncia do ruido a oada ciclo

A cada novo segmento adquirido é calculada
a variáncia do ruído, se essa variáncia for
menor que a menor variáncia obtida na fase
de escolha de padrão, passa-se á fase de
promediacão, caso contrário é adquirido um
novo segnento.

Promediaçáo

Uma vez considerado satisfatório o novo seg-
mento, realiza-se a operação de promediacão,
somando o novo segmento á soma dos segmentos
anteriores e dividindo pelo número de seg-
mentos existentes na soma.

Medida do ruido residual no sinal promediado

Depois da operação de promediacão, estima-se
o ruído residual no sinal promediado através
da equação (3). Esta estimativa é acompan-
hada pelo usuário a cada ciclo. A promedia-
cão é realizada até um máximo de 400 segmen-
tos, ou pode ser interrompida quando o usuá-
rio desejar.

Geralmente, após 300 segmentos, o ruído re-
sidual já é suficientemente pequeno para que
seja interrompido o processo de promediacão.

Gravaçio

Após a operação de medida de ruído, o ECG
promediado nas três derivações ortogonais X,
Y e Z, e os valores estimados do ruído resi-
dual a cada ciclo, são armazenados no dispo-
sitivo de armazenamento indicado pelo usuá-
rio.

RB8DLTAD08

A figura 2 mostra o resultado da promediaçáo
de 224 segmentos de um sinal de ECG, nas
derivações ortogonais X, Y e Z. A figura 3
mostra o comportamento da amplitude (valor
RMS) do ruído residual no sinal de ECG em
função do número de batimentos promediados.
Este valor foi medido na fase final do seg-
mento ST do sinal (40 ms de duração). A
queda do ruído residual é quase-exponencial
como mostra a figura 3, onde depois de 100
batimentos a queda é reduzida.

DISCUSSÃO B CONCLUSÃO

A técnica da promediaçáo usada na redução do
ruído mostra ser eficiente. Um dos cuidados
é o da escolha do segmento onde o ruido é

236 - / Fóntm Nacional de Ciência e Tecnologia em Saúde '92



avaliado. Deve-se observar as característi-
cas do sinal naquele segmento; para isto foi
escolhida a parte final do segmento ST. Ou-
tro aspecto a considerar, é a aceitação ou
não de um novo segmento-candidato. Isto é
feito através da medida da variancia no seg-
mento-candidato a ser promediado. Se o valor
da variancia for muito alto e for aceito o
segmento-candidato, o valor residual do rui-
do no sinal promediado aumentará. Por este
motivo, a variancia do ruido do segmento-
candidato é avaliada antes de o segmento ser
promediado.
O "software" implementado mostra problemas
de tempo de processamento, principalmente
porque a detecção, avaliação da variancia de
ruído a cada batimento, e avaliação da vari-
flncia do ruído residual no sinal promediado
é feita a cada batimento. Além disso, os
outros processamentos intrínsecos a esta
técnica, e a necessidade de visualização
(quase) "on-line" dos sinais a cada batimen-
to, implica que os segmentos de alguns bati-
mentos sáo perdidos (ou seja, não são prome-
diados). 0 desempenho do sistema está sendo
melhorado.

Figura 3 - Valor RMS da tanaao do ruido raaidual no
sinal d* BCG pronwdiado.
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RESUMO

Ea estudos recentes, tem-se pesquisado a
caracterização dos Potenciais Tardios Ven-
tricular es (PTV) usando as técnicas de Ve-
tor Magnitude e Análise Espectral. Estes
••todos fornecem informações reduzidas
chegando algumas vezes a contradições. O
presente trabalho combina as informações
de tempo e freqüência através da Transfor-
mada de Fourier de Curta Duração (TFCD)
obtendo-se un mapa espectral que permite
observar o espectro variando no tempo. A
fim de melhorar a sensibilidade na detec-
çáo dos PTV, a técnica é aplicada sobre a
derivada do sinal electrocardiográfico.
Paralelamente, a técnica de Distribuição
de Wigner (DH), que também mostra a dis-
tribuição da energia no duplo domínio tem-
po-frequéncia é estudada como uma ferra-
menta candidata na caracterização dos PTV.

INTRODUÇÃO

Os PTV de baixa amplitude e alta freqüên-
cia encontrados na fase final da despola-
rizaçáo ventricular em pacientes com doen-
ças coronarianas ou propensas a arritnias
ventriculares são considerados de alto
valor clinico [1].

Pesquisadores na área observaram que os
PTV são determinantes em pacientes com
risco de sofrer até morte súbita, o que
tem motivado a busca da caracterização
precisa dos mesmos [7],[12]. No inicio,
foram experimentados os amplificadores de
alto ganho [2] juntamente com a tentativa
de padronização numérica, porém sem resul-
tados satisfatórios [3] . Outros autoras
utilizaram filtros passa-faixas para poder
reter apenas os PTV [13], mas a freqüência
de corte varia de um paciente a outro. A
análise espectral convencional foi também
utilizada para caracterizar os PTV [4],
porém, a escolha do tipo de janelamento e
o segmento escolhido levou a algumas dis-
crepíncias do mesmo porte que aquelas pro-
duzidas pelos métodos baseados no domínio
do tempo.

Estudos recentes têm mostrado que a aná-
lise no duplo domínio tempo-frequência,
simultaneamente, é a alternativa apropria-
da para a caracterizaçáo dos PTV [8],[9] .
Seguindo as idéias propostas por Harberl
[8] e Lander [9], este trabalho está cen-
trado em caracterizar os PTV usando técni-
cas como a TFCD e a DH, que nos mostra a
distribuiçáo do espectro de energia do si-
nal electrocardiográfico em tempo e fre-
qüência.

TRANSFORMADA DE FOURIER DE CURTA DURAÇÃO

A TFCD tem sido usada em diferentes apli-
cações, principalmente em sinais cujo es-
pectro de energia varia com o tempo [11].

Se x(t) é o sinal e X(f) a Transformada de
Fourier (TF) de x(t), entáo define-se o
espectrograma do sinal x(t) como

X(t,f)-[^x(t)v(t-T)e~J2"ft dr (1)

onde w(t-x) é uma função janela centrada
no instante de tempo t, cuja função é se-
parar uma parcela do sinal x(t). Para po-
der formar o espectrograma a janela w(t-r)
é deslocada sobre o sinal x(t), obtendo-se
a cada deslocamento um espectro de cada
parcela via TF, como é ilustrado na figura
1.

A resolução do espectrograma depende do
tipo de janela, da sua duração e do inter-
valo de deslocamento entre dois segmentos
adjacentes. Se AT é o tamanho da duração
da janela, e Af o menor intervalo de fre-
qüência para o qual se consegue discernir
picos espectrais através da análise espec-
tral, define-se a resolução espectral "no-
minal" como

of - 1/AT (2)

Logo, quanto maior o valor de AT melhor a
resolução espectral. Na prática esta ra-
lação depende do tipo de janela aplicado,
do, devendo ser modificada para

of - Kw/AT (3)
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rigura 1. Visão esquemática do espectro-
d* um sinal x(t).

dando origem ao conceito de resolução es-
pectral "efetiva", onde Kw varia entre 3.6
a 4.0 [9]. Para caracterizar sinais cujo
espectro de freqüência varia com o tempo,
é inevitável o uso de janelas para separar
as parcelas. Porta a presença da janela
restringe a capacidade de discernir deta-
lhes espectrais. U M estratégia para me-
lhorar a resoluçio espectral é lançar mão
da propriedade da TF da derivada do sinal
x(t). 'ie a TP do sinal x(t) é X(f), então

ax(t)/8t TF -> -j2«fX(f) (4)

O fator j2*f enfatiza as componentes de
alta freqüência de X(f) permitindo um me-
lhor discernimento destas componentes.Para
mostrar este efeito, foi simulado um sinal
x(t) composto de um sinal com componentes
de baixa freqüência e um outro superposto
com componentes de alta freqüência e 1000
vezes menor em amplitude aproximadamente.
Ma figura (2.b), pode-se observar que es-
pectrograma de 8x(t)/8t consegue distin-
guir os componentes de freqüência do sinal
superposto, o que não acontece em (2.a).

A DISTRIBUIÇÃO DE HIGHER (DH)

A DW é uma ferramenta que também permite
analisar a distribuição da energia do si-
nal x(t) no domínio de tempo e no domínio
da freqüência simultaneamente. Esta técni-
ca é bastante usada na análise de sinais
cujo espectro varia com o tempo [S),[6].

A DW é definida como

W(t,f) - J (6)

onde x (t) é o complexo conjugado do sinal
x(t). Se for introduzida a relação

y(t,r) • x(t+r/2)x'(t-T/a) (7)

então a DW pode ser re-escrita como

W(t,f) (8)

Figura 2. Exemplo ilustrativo da sensibi-
lidade ao aplicar a TFCD a um sinal x(t)
(a) e a sua derivada 3x(t)/dt (b).

No caso, T é independente de t, e com isto
pode ser aplicada, em principio, a TF a
y(t,T) sem que seja necessário o processo
de janelamento. Neste sentido não existe
uma relação como a equação (3) que deter-
determine a resolução da distribuição. A
figura 3 ilustra a potencialidade desta
técnica.

MATERIAIS E MÉTODOS

Na aquisição dos electrocardiogramas foram
utilizados um amplificador de três canais
com alto ganho, desenvolvido na UNICAMP, e
uma fita magnética onde foram pré-gravadas
electrocardiogramas de pacientes com sus-
peita da presença de PTV e de pacientes
sem a presença de PTV. Após a digitaliza-
ção apropriada a uma freqüência ds l KHz,
os sinais foram processados em um computa-
dor PC-XT, sofrendo uma operação de prome-
diação de modo a reduzir o ruído adicio-
nado ao sinal [10].

Na fase de processamento, visando o cálcu-
lo dos espectros, utilizou-se um cemputa-
dor PC/AT de l Mbyte de memória expandida.
Os programas foram dessnvolvidos e rodados
no ambiente MATIAB (Mathvorks inc., USA).
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Figura 3. Exemplo ilustrativo da DW. (a)
senoide cuja freqüência amenta com o
tempo; (b) distribuição de energia no
duplo domínio tempo e freqüência.

Caracterização dos PTV usando a técnica da
TFCD

Uma vez realizado o processo de redução do
ruído via a técnica de promediaçSo, 6 es-
colhido UH segaento entre 50 ms anteriores
ao pico da onda R do complexo QRS e 149 as
após este pico, conformando un total de
200 ms. Calcula-se a derivada deste sinal
gerando-se um novo segmento, uma janela de
Blackman-Harris (3 termos) de 25ms de du-
ração é aplicada no inicio deste segmento,
e, após a eliminação do nível médio, cal-
cula-se o primeiro espectro. A seguir, a
janela é deslocada 2 ms para a direita e é
obtido o segundo espectro, e assim suces-
sivamente, conformando o espectrograma do
electrocardiograaa. Na figura 4 sSo mos-
trados os espectrogramas de dois electro-
cardiogramas correspondentes a um paciente
normal, Fig.(4a), e um com taquicardia
ventricular, Fig (4b).

Uso da DW em electrocardiograms prome-
diados

A figura 5 mostra parte de um sinal elec-
trocardiográfico e a sua distribuição de
energia em tempo-frequtncia usando a DW.

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO

Resultados iniciais obtidos com as técni-
cas apropriadas para mostrar o espectro de
energia no domínio tempo-frequéncia são
•uito alentadores. A técnica de TFCD mos-
•ostrou ser bastante sensível a pequenas

Figura 4. Espectrograma de electrocardio-
grams correspondentes a dois pacientes,
(a) normal e (b) com arritmia ventricular.
A flecha em (b) mostra componentes espec-
trais que não são visiveis em (a).

variações do sinal electrocardiográfico,
embora existam problemas de resolução es-
pectral e temporal. A caracterização dos
PTV usando esta técnica ainda se faz de
maneira qualitativa, ou seja, observando-
se a porção terminal do complexo QRS e
verificando a existência ou não dos PTV. A
técnica da DW mostra ser uma alternativa
que nos permite observar a distribuição da
energia diretamente no plano tempo-fre-
quência. Embora esta técnica seja diferen-
te da TFCD, ainda assim é possível utili-
zar a TF para calculá-las. 0 maior proble-
ma observado até entlo sSo os chamados
"cross-terms". Estuda-se no momento meca-
nismos de atenuação de sua influência.

As técnicas de TFCD e DW mostram ser fer-
ramentas poderosas para caracterizar os
PTV no ambiente tempo-frequéncia. A TFCD
•stabelece diferenças marcantes entre os
pacientes considerados normais e aqueles
com arritmias ventricular** como mostram
os estudos iniciais realizados pelos au-
tores deste trabalho. No entanto, é neces-
sário ainda realizar testes intensivos pa-
ra confirmar sua utilização. A DW mostra
ser a ferramenta mais promissora dada sua
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Figura 5. Aplicação da D¥. (•) sinal elec-
trocardiográfico; (b) distribuição de
energia e» tnpo • em freqüência.

freqüente utilização no estudo d« sinais
não estacionarios. Sttri necessário reali-
zar estudos de quantificação que estabele-
ça» a fronteira entre pacientes normais e
pacientes propensos a arritmias ventricu-
lares, o que nao é feito neste trabalho.
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O COMPORTAMENTO CAÓTICO E O QUADRADO DA PSEUDO DISTRIBUIÇÃO DB VZ6XBR
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•Institute of Biomedical Engineering - University of Toronto

RESDMO

A Distribuição de Wigner demonstra ser
muito útil no estudo da estacionariedade e
na análise en relação a tempo-freqüência
de sinais provenientes de sistemas caóti-
cos se for utilizado o seu valor ao qua-
drado. A aplicação da Decomposição de Va-
lores Singulares utilizada na reconstrução
de atratores no espaço de estado, demons-
tra esta asserção.

INTRODUÇÃO

A Distribuição de Wigner é una transforma-
ção de um sinal que possibilita sua carac-
terização no tempo e na freqüência conjun-
tamente. Possue algumas propriedades muito
interessantes que a fazem atrativa na aná-
lise da estacionariedade de sistemas e
sinais (2].Umò das importantes proprieda-
des dessa distribuição é possibilitar em
auitos casos o cálculo da densidade de
energia ea um particular instante ou em
uma dada freqüência. Outra importante pro-
priedade reside na possibilidade de se
pcõer recuperar o sinal original ou a sua
Transformada de Fourier a partir da dis-
tribuição, a menos de um fator constante
para a Transformada.

A aplicação do método de retardos [3] na
reconstrução de atratores de sistemas caó-
ticos no espaço de estados possui a difi-
culdade de determinar-se os atrasos, desde
que em registros experimentai* o sinal
possui duração finita e ruído. A aplicação
da Decomposição de Valores Singulares, ou
Análise de Componentes Principais, permite
a reconstrução com estes retardos sendo
adotados múltiplos da unidade [1], Esta
propriedade constitui uma real vantagem na
área de raconstruçâo de atratores, pcrém
cria uma outra dificuldade correspondente
a determinação da largura da janela neces-
sária para calcular a decomposiç&o. Desde
que a análise 4e componentes principais
tende à análise espectral clássica no li-
mite para infinito da largura da janela, o
procedimento mais usual é adotar-se esta
janela igual ao inverso da freqüência de

corte do espectro de potência. Observe-se
ainda que a taxa de corte do espectro sin-
gular ê a mesma da existente no espectro
<ie potência. Infelizmente, em sistemas
dinâmicos com comportamentos caóticos o
aspecto de seu espectro não permite uma
determinação precisa da freqüência de cor-
te necessária. A alternativa proposta Ô
determinar a distribuição de Wigner para a
determinação dessa janela. A interpretação
usual da distribuição de energia do sinal
no tempo e na freqüência é prejudicada
pela existência de valores negativos en-
contrados na distribuição, invalidando a
generalização desta interpretação. Resul-
tados obtidos neste trabalho mostram a
conveniência em considerar-se o quadrado
da distribuição, possibilitando a determi-
nação da largura de janela a ser usada na
Decomposição de Valor Singular e posteri-
ormente a reconstrução do atrator. Obser-
ve-se que esta abordagem permite ainda
desenvolver um estudo da estacionariedade
do sinal e do sistema, propriedade neces-
sária para a aplicação dos métodos práti-
cos na identificação de comportamentos
caóticos em sistemas dinâmicos representa-
dos por séries temporais.

KfeTODOS B EQOIPAMEHTO8 UTILIZADOS

A existência de "windowing" e amostragem
nos registros experimentais a serem anali-
sados exige uma conveniente adaptação da
definição de distribuição de Wigner, de
sinais em tempo contínuo para sinais em
tempo discreto, resultando na chamada
pseudo-distribuiçáo de wigner. Os aspectos
computacionais da avaliação numérica desta
psaudo-distribuiçáo envolvem variantes das
famosas DPT e TFT, scmdo considerados no
desenvolvimento do algoritmo pelo autor.
Alguns sinais padrões foram analisados con
o algoritmo obtido demonstrando a confia-
bilidade, funcionalidade e precisão do
programa computacional elaborado. Posteri-
ormente o atratcr de Lorenz foi analisado
obtendo-se resultado.-? consistentes com o
esperado e ^enonstrando a conveniência em
usar-se resultados obtidos a partir do
quadrado da distribuição. 0 equipamento
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utilizado foi um computador pessoal IBM
PS2 modelo 80-111. Operações numéricas
foram desenvolvidas em dupla precisão
usando MICROSOFT FORTRAN versões 3.3 e
5.0.

RESULTADOS E DISCOSSÕES

A fim de verificar-se a adequação do pro-
grama computacional desenvolvido utizou-se
inicialmente dois sinais padrões para a
verificação de seu desempenho: um sinal
senoidal puro e "chirp". A Figura 1 apre-

<a> PWD (Sinal Sanoldal Puro)

senta as distribuições obtidas comprovando
a adequação do programa. Posteriormente
estudou-se o modelo de Lorenz obtendo-se o
resultado indicado na Figura 2 para a
pseudo-distribuição de Higner e a Figura 3
contem os resultados do quadrado da
pseudo-distribuição vista de três ângulos
diferentes, o último deles de modo gus o
eixo do tempo é perpendicular à página.
Enquanto a pseudo-distribuição de Higner
nSo permite a observação de banda limita-
da, possibilitando até uma falsa conclusão
por um sinal de ruído, o seu quadrado mos-
tra clara e indiscutivelmente a existência
da banda limitada, condição necessária
para um sinal proveniente de um sistema
dinâmico caótico. A Figura 4 apresenta o

Figura 1

(a) 8PWD (Atrator da Lorans)

(b) 8PWP (Atrator d* Lorans)

PWD (Atrator da Lorans)
(c) 8PWD (Atrator da Lorans)

Figura 2 Figura 3
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espectro d« amplitude do sinal usando o
••todo de FFT, indicando a sua relação con
o quadrado da pseudo-distribuição corres-
pondente. A freqüência de corte obtida
pela pseudo-distribuição ao quadrado foi
utilizada na determinação da janela para a
obtencSo da decomposição de valor singu-
lar, resultando em um atrator reconstruído
que possuía o espectro de Lyapunov prati-
camente igual ao teórico esperado.

ZSPKCTXO OS AMPLITUDE DOS DADOS DE LOREN2

Figura 4

CONCLUSÕES

A pseuão-distribuição de Wigner ao quadra-
do 6 sais adequada do que a pseudo-
distribuição de Wigner na análise de sis-
temas caóticos, podendo ser usada na de-
terminação da janela necessária ao cálculo
da Decomposição de Valor Singular para a
reconstrução dos atratores.
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RECOMSTftOÇlO DB DIHAMICAS DB SINAIS BIPBRIMBHTAI8 USANDO COB&BLAÇAO

J.C.T.B.Moraes e B.L.Bardakjian*
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«Institute of Biomedical Engineering - University of Toronto

RESUMO

O uso da autocorrelaçáo pode ser muito
útil para a reconstrução de atratores no
estudo da dinâmica de um sistema descrito
por séries experimentais.Modelos computa-
cionais e um sistema representado por
série teaporal são analisados para demons-
trar a viabilidade da proposição.

INTRODUÇÃO

A simplicidade do uso da função e da inte-
gral de autocorrelação pode ser comparti-
lhada com a simplicidade do uso do método
de retardos [4] a fin de determinar os
valores dos retardos e da dimensão do es-
paço embutido necessários para uma conve-
niente reconstrução. Vários métodos tém
sido propostos para extrair a informação
qualitativa de séries temporais. O método
de Fraser [2] usando conceitos da teoria
generalizada de informação constitui-se na
atualidade como o mais freqüentemente en-
contrado na literatura e usado por experi-
•entalistas. Entretanto, este método pos-
sui a limitação declarada por seu autor de
calcular o primeiro mínimo de função de
•Otua-informação considerando uma recons-
trução no espaço de estados com dimensão
não superior a dois, devido a limitações
computacionais. Apesar do uso da função de
autocorrelação ter sido relegado a uma
menor importância ultimamente, este traba-
lho indica que esta abordagem muito sim-
ples computacionalmente pode constituir-se
em uma conveniente alternativa no processo
de reconstrução da dinâmica de sistemas
descritos por sinais experimentais, prin-
cipalmente se forem utilizados os valores
de vários cruzamentos de zero desta fun-
çio.

MBTODOB E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Um experimento físico normalmente mede
apenas uma variável escalar x(t) para um
sistema que tipicamente possue uma dimen-
são muito maior, 0 interesse normalmente é
sobre o estado multivariado do sistema e

se o estudo é restrito a dinâmica do atra-
tor de dimensão finita é possível recons-
truir esta dinâmica usando outros sinais
gerados a partir do original medido. Como
os sinais devem compor uma base no espaço
de estados, devem constituir um conjunto
completo, ou fechado, de sinais mutuamente
ortogonais, se possível. Provavelmente o
método mais fácil de se obter tais sinais
a partir do primeiro é pelo uso de retar-
dos, isto é, escolhendo-se atrasos T., T.,

T3,...,Tjj_- e construindo-se sinais

Xj.(t + T k), Jc«l,2,3,...,N-l. Desta forma é

gerado um sistema N dimensional e o estado
multivariado é capturado [4]. Se o sinal
original possuir comprimento infinito e
for isento de ruído, os valores dos retar-
dos podem ser quaisquer. Na prática estes
valores devem ser escolhidos adequadamen-
te. Deve ser também enfatizado que tão
importante quanto a escolha dos atrasos é
a determinação da dimensão N do espaço
onde será realizada a reconstrução. Um
resultado clássico estabelece que esta
dimensão não deve ser inferior ao dobro da
dimensão do atrator. Na verdade, esta é
uma condição suficiente mas não necessá-
ria. Há uma variedade de métodos disponí-
veis para a determinação de N mas até o
momento o melhor aparenta ser o que envol-
ve a integral de correlação de Grass-
berger-Procaccia [3}.

A reconstrução deve constituir-se em um
método representacional, no sentido de que
possui os mesmos invariantes geométricos
do sistema dinâmico original, porém não é
única, podendo-se obter diferentes objetos
no espaço de estados, com aspectos bem
distintos, que apresentam esta propriedade
e se constituem, consequentemente, como
convenientes reconstruções. Para obter uma
informação quantitativa do atrator recons-
truído e avaliar a adequação do método de
reconstruç&o foi avaliado o maior dos ex-
poentes de Lyapunov do atrator. 0 mais
simples e confiável método para avaliação
do comportamento dominante da divergência
de trajetórias vizinhas ainda é aquele
apresentado por Wolf et ai. (5].
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A função de autocorrelaçao foi calculada
por integração numérica usando a regra de
Simpson, objetivando simplicidade. A inte-
gral d* correlação foi calculada usando
uma versão Melhorada do algoritmo proposto
por P.Grassberger [3]. O maior expoente de
Lyapunov foi avaliado usando uma versão
também melhorada do pacote computacional
elaborado por A.wolf. 0 equipamento utili-
zado foi um computador pessoal IBM PS2
•odeio 80-111. Operações numéricas foram
desenvolvidas em dupla precisão usando
MICROSOFT FORTRAN versões 3.3 e 5.0.

RB80TTADO8 B DISCUSSÃO

A aplicabilidade da função e da integral
de autocorrelaçáo para reconstruir atrato-
res será mostrada inicialmente com o mode-
lo caótico de Rossler. A Figura 1 apresen-
ta (a) a forma de onda, (b) a função de
autocorrelaç&o, (c) a dependência da di-
mensão de correlação De do atrator com a
dimensão do espaço de reconstrução N e (d)
o retrato de fase do atrator em 3-D re-
construído pelo método de retardo usando
os cruzamentos de zero da função de auto-
correlaçáo.Avaliado o maior expoente de
Lyapunov obteve-se 0,0946, praticamente
igual ao valor teórico.

DATA.ROS

\i* :-" ;-:. •?;

(a)

* US • • i

A soma de duas funções senoidais com fre-
qüências dadas por uma relação incomensu-
rável é um exemplo bastante conhecido da
salda de sistema quaseperiódico. A Figura
2 apresenta os resultados para a condição
específica em que esta relação é V 2'. Ob-
serva-se uma dimensão de correlação intei-
ra e semelhança entre os atratores recons-
truídos usando os primeiros dois cruzamen-
tos de zero da função de autocorrulação e
múltiplos do primeiro cruzamento de zero.
Entretanto, a mesma semelhança não ocorre
em relação a evolução temporal do maior
expoente de Lyapunov. Enquanto pode-se
obter o valor nulo esperado para a recons-
trução usando os dois primeiros cruzamen-
tos de zero, obtém-se 0,0030 para o caso
de usar o segundo retardo como o dobro do
primeiro, conforme indicado na Figura 3.
Poderia ser argumentado que este último
valor é praticamente nulo. Entretanto,
pequenos valores não nulos e positivos
podem levar à conclusão de comportamento
caótico, como é o caso do modelo de HacKey
e Glass que apresenta um valor em torno de
0,0060. Deve ser ressaltado que o valor
nulo também é obtido para o atrator re-
construído com múltiplos do primeiro re-
tardo se a dimensão do espaço de recontru-
ção ou o comprimento do arquivo de dados

AOTOCORRELAÇXO(Atrator d* Rossler)

(o)

Figura 1
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for ausentado. Exemplos com modulação de
amplitude foram estudados, fornecendo re-
sultados praticamente equivalentes aos
anteriores.

Os últimos dois sistemas analisados cor-
respondem a estudos sobre a atividade elé-
trica gastrointestinal, inicialmente com
um modelo computacional e posteriormente
com registro biológico do estômago de c5o.
A atividade de controle elétrica que go-
verna a contração do músculo liso do estô-
mago pode ser modelada por dois oscilado-
res do tipo relõgio-mapeamento nâo linear
[1] podendo-se obter os comportamentos
periódico, quaseperiódico, caótico e não-
oscilatório através da conveniente escolha
de parâmetros. Por exemplo, a seleção de
períodos intrínsecos dos osciladores com
11,75 e 8,25 segundos permite a obtenção
de ciclo limite, toro, atrator estranho e
ponto de equilíbrio com coeficientes de
acoplamento de 0,00 , 0,03 , 0,05 e 0,08,
respectivamente. As Figuras 4 e 5 apresen-
tam os resultados nas três primeiras con-
dições. Entretanto, o mesmo coeficiente de
acoplamento igual a 0,05 mas com períodos
intrinsicos de 12,5 e 7,5s nos osciladores

resulta eu um ciclo limite, cujo atrator
reconstruído com os primeiros cruzamentos
de zero da função de autocorrelaçSo também
é indicado na Figura 5. O uso do programa
para avaliação do maior expoente de Lyapu-
nov neste caso forneceu, consistentemente,
um valor nulo para este expoente. 0 regis-
tro biológico a ser estudado foi obtido
com a artéria gastroepiplõica de um cão
sendo canulada para injeção de drogas e
com eletrodos bipolares sendo implantados
no nervo de Laterjet, para estimulacão, e
ao longo da grande curvatura da serosa
estomacal, para registro. Os comportamen-
tos antes, durante e após a estimulacão
sSo indicados na Figura 6. Pode-se obser-
var que a atividade de controle elétrica
no estômago geralmente apresenta um com-
portamento rítmico regular, mas em respos-
ta ao estimulo este comportamento torna-se
irregular- A Figura 7 apresenta os resul-
tados para a região de comportamento irre-
gular, com o atrator sendo reconstruído
usando vários cruzamentos de zero da fun-
ção de autocorrelaçSo. o valor de 2,3596
obtido para o maior expoente de Lyapunov
confirma o comportamento caótica neste
segmento do registro biológico.

X(t ) SISTEMA QUASB-PBRIÔDICO A0TOCOR (X(t)J SISTEMA QUASK-PERXÓDZCO

Figura 2
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CONCLUSÃO

O processo d* reconstrução usando o método
de retardos e vários zeros da função d*
autocorralação possibilita a obtenção d*
v» adequado atrator no espaço de estados
cujo maior expoente de Lyapunov pode ser
avaliado sais rapidamente, possibilitando
a conjectura de que nestas condições os
arquivos de dados necessários podem ser
•ais curtos e a dimensão do espaço de re-
construção menor, representando uma real
vantagem em registros experimentais.

x[BLAT2.ASC] (t)

(a) '

i i

I I

Figura 6
AGRADECIMENTOS

a A.Wolf e P.Grassberger por
nos fornecer os programas originais, ao
Institute of Biomedical Engineering at the
University of Toronto, onde este trabalho
foi realizado, e & FAPESP que forneceu
bolsa de pós-doutorado ao primeiro autor
durante a realização desta pesquisa.

REVERÊHCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. BARDAXJIAN, B.L.; BOT, S.B.; LAU, M.M.;
"Mapped clock oscillators : their use to
model gastric ECA", Digest. Pis. Sci..
32:902, 1987.
2. FRASER, A.M.; SWINNEY, H.L.;
"Independent coordinates for strange
attractor from mutu.il information",
Physical Review A, USA, 33(2):1134, 1986.
3. GRASSBERGER, P., "An optimized box-
assisted algorithm for fractal
dimensions", Physics Letters A,
148(12):63,
1990.
4. TAKENS, F.; "Detecting strange
attractors in turbulence, in Dynamical
Systems and Turbulence", Lecture Notes in
Ha£h.., Springer, Berlin, 898:366, 1981.
5. WOLF, A.; SWIFT, J.B.; SWINNEY, H.;
VASTAHO, J.A.; "Determining Lyapunov
exponents from a time series", Physica.
16D.-285, 1985.

248 - / Fórum Nacional de Ciência e Tecnologia em Saúde '92



DATA WINDOWS AMD MEAN REMOVAL IN SPECTRAL ESTIMATION

D.M.Simpson and H.H.B.Vieira

Bionedical Engineering Program,
COPPE/ÜFRJ

ABSTRACT

In spectral estimates based on the
Discrete Fourier Transform (DFT), the
zero-frequency (DC) enery may leak to the
low frequency harmonics, causing biased
estimates. The removal of the mean signal
value before performing the DFT has
therefore been widely recommended in the
literature. The effect of data windows
specifically at the low frequencies will
be investigated. In removing the signal
mean, the average sample value can be
calculated over smaller or larger data
segments and the resulting errors in
spectral estimates will be studied. The
mathematical background will be developed
and confirmed in simulated white noise
signals. The effects of mean removal and
windowing are then also demonstrated in a
stretch of EEG signal. It will be
concluded that mean removal based on a
larger data segment leads to less biased
spectral estimates.

INTRODUCTION

In spectral estimation via the Discrete
Fourier Transform (DFT), the application
of tapered data windows is generally
recommended in order to reduce spectral
leakage. In the case of signals
containing a large mean value (DC
component), as is frequently the case in
biomedical signals, it is furthermore
recommended that the mean value be removed
before calculating the DFT. Two main
justifications may be given for this
procedure: first, the DC value is often of
little interest and when much larger than
other spectral components, may lead to
unsuitable scaling of the spectrum, thus
hiding important spectral characteristics.
Secondly, the DC component may leak to
adjacent low frequencies, leading to bias
in spectral estimates. The aim of this
paper is to analyise the effect of mean-
removal and to determine the most
appropriate form for this procedure.

The most obvious method of estimating the
signal mean, is to calculate the average
sample value over the length of data (N)
used in the DFT (before applying any data
window). This is then subtracted from the
sample values before spectral estimation.
However, in post-processing data already
digitized, the mean could be obtained over
a larger data segment (say all the data
used in calculating the averaged spectral
estimate). In order to better understand
the effect of these alternatives and to
make a more informed choice of the method
to be adopted, we decided to investigate.

In the theoretical development to follow,
the effect of the data windows on the
spectral estimates is studied, paying
particular attention to the low
frequencies. These are affected not only
by DC, but additionally by the negative
frequencies, which cause further
modifications to the statistics of the
spectral estimates. The theory presented
is then confirmed in simulated signals. It
will be shown that mean-removal over
larger data-segments leads to a flatter
(less biased) spectral estimate in white
noise signals and is t. *refore considered
the more suitable method.

THEORY

The signals to be considered (x(i)) are
real, wide-sense stationary t>ná periodic
o£ length N (such that all spectra are
discrete - to simplify the mathematics)
and the data windows (w(i)) are assumed to
be even functions - as is most usual.

The spectrum of such a periodic signal may
be defined in equivalence to the case of
continuous and non-periodic data (eg. [1],
p.121), by

s1(X<i)-DFT<RIIJ,(r)>
N-l

r-0
(1)
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where R^ír) is the auto-correlation
sequence and f - 0,1 .. N-l, the
frequency. The spectral estimate via the
periodogram [2] is given as

S^if) - l/N|X(f) I2 -
N-l

- l/N I J] X(i)exp(-j(2TT/N)if)|*f (2)

i-0

where X(f) • x(i) are DFT pairs. It can
easily be shown that this is unbiased
(since the signal is stationary and
periodic):

(3)

For the special case of zero-mean white
noise, where

. c <r2, r-0
\ 0, r*0

it follows from (1) that

S«(f) - a2. (4)

It should be emphasized that zero-mean
white noise does have power at DC (f-0),
since X(0) is generally nonzero, as is
therefore its mean-square value.

When a data window w(i) is applied to the
signal, y(i)«x(i).w(i), the transform
becomes

Y(f) - l/N X(f) • W(f),
N-l

- l/N £ X(i).W(f-i)

i-o
(5)

with • indicating convolution. The
windowed signal is no longer stationary,
but it can readily be shown that for a
wide-sense stationary signal x(i), which
consequently has uncorrelated real and
inssginary parts in its DPT (Xr(f) and
X,(f)) ([4], p.322):

E(â,y(f))- (l/N*) S^f) (6)

Note that w(i) being an even function,
W'ifJ-IWff)!2. Equation (6) was obtained
based on the assumption that the X(f) are
uncorrelated with each other, and also
holds with X(f) being the complex
conjugate of X(-f).

For white noise, (6) leads to

(7)

clearly giving a flat mean spectral

estimate (see [1], p.396). Here, as in the
remainder of the paper, sums are taken
over 0 to N-l, unless otherwise specified.
The real and imaginary parts of Y(f) are
uncorrelated with each other (since the
signal x(i) is stationary and the window
an even function), but near f-0 these two
parts may have different mean-square

values. This results from (6) involving
X(f) and X(-f) which are dependent, and
leads to a variance in the spectral
estimates of

(8)

Now, the removal of the signal mean
(estimated over H samples, M*N), results
in

M-l

z(i) = x(i) - 1/M £ x(k).
k-0

For white noise, the
function hence becomes

(9)

auto-correlation

R,r(r) - Rxx(r)-(l/MJR^O) (10)

and the power-spectral density

S«(f) = Sm{£)(l-W/M)S{t)), (11)

where 5(f) is the unit impulse.
Evidently, mean removal causes a bias
error only at f-0, which is reduced as M
increases. When the mean is calculated
over only N samples, all DC energy is
removed and Sxx(0)«0.

When, after mean-removal, a tapered data-
window is applied to the signal, the error
introduced at DC will 'leak' to the
spectral estimates cf the adjacent
frequencies. The consequent bias error
depends on the window function (Wz(f)) and
M. Note that the data is now no longer N-
periodic, but (6) may still be applied for
the present case of white noise.

In order to quantify the resultant errors,
the case of the rectangular window (which
for periodic signals is equivalent to no
window) and that of the Hanning function,
will be investigated. The rectangular
window w(i)-l, 0 * i * N-l, gives W(f) - N
S(t). Thus it follows from (6) and (11)
that spectral bias occurs only at f«0:

(0) >-S,,(0) (l-N/M). While the
transform of the rectangular window is the
sine-function which do«» cause spectral
leakage, the cam of discrete spectra
considered hare involves only the haraonic
frequencies of the window function, where
W(f) passes zero.
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For the Hanning window, w(i) - 1/2 ti-
cos ((2n/N)i)), osi<N which gives
W(0)-(l/2)H, W(l)-(-l/4)H and W(f>l)-0.

The energy of the window J>2(i) «
(l/NJp^if) - 0.375N. The spectral
estimate of white noise therefore gives
ElSxxO) " 3/8ff* » 0.375a2. Evidently
from the above, (6) and (11), the spectral
estimate is unaltered by mean-removal for
Kf<(N/2-l). However at f-0 it becomes
ff*(3/8-N/4M) and at f-1, <X*(3/8-N/16M).
When N-M, these values become o.12Sa2 and
0.312S4T2 respectively. Clearly the bias is
reduced as M increases.

SIMULATION

In order to verify the results derived
above, discrete white noise signals were
generated, their spectra estimated and the
statistics of these estimates calculated
and compared with their theoretical
values. The signals were based on Gaussian
pseudo-random numbers (N(0,l)) generated
by the algorithm of Wichman and Hill [5]
together with the Box-Huller
transformation [3]. The spectral estimates
were obtained from the average calculated
over 10 data windows (without overlap),
each of which was of length N-16 samples.
Rectangular and Hanning windows were used.
Mean and variance in the spectral
estimates were estimated by repeating the
process 5000 times.

First white noise was generated and the
spectra estimated without mean removal.
The resulta with the two windows are shown
in Table I.

Table I
Mean and variance of the spectral
estimates of white noise (N-16, 10 data
windows, 5000 iterations).

f

0
1
2
3
4
5
6
7
8

rectangular window
mean
0.994B1
1.00030
0.99217
0.99468
0.99660
0.99681
0.99951
0.99595
0.99373

variance
0.19243
0.10258
0.09644
0.09673
0.09787
0.10004
0.09625
0.10042
0.19324

Hanning
mean
0.37468
0.37499
0.37208
0.37261
0.37347
0.37351
0.37466
0.37388
0.37516

window
variance
0.02820
0.01450
0.01354
0.01404
0.01427
0.01379
0.01385
0.01439
0.02732

expected mean values are 1.0 and
3/8-0.375 for the two windows
respectively, as has been shown. Since
these spectral estimates were calculated
as the mean of 10 independent DFTs, the
variance is expected to be l/io of those
predicted above. At f-0, the rectangular
window therefore should give a variance of

2/10 and the Hanning window 2*(3/8)2/l° -
0.028125. The same applies for f=N/2=8. At
all other frequencies the expected

variances are 1/10 and (3/8)2/K> *
0.01406, respectively. The experiments
therefore confirm the theoretical
predictions. The mean values are all
within the 95% confidence limits.

The spectral estimates were then repeated
after mean removal. First the sample
average was calculated over each segment
of N»16 samples and subtracted from those
samples (see (9) with M-16). This will be
called method a. The OFT was then
calculated (with or without prior Hanning
windowing) and the spectra estimated by
averaging over 10 segments.

In the second alternative of mean removal,
(method b) the signal average was
calculated over all the data used in each
spectral estimate (i.e. M«10*16 samples)
and subtracted from these samples. Then
the spectra were estimated. The mean
values (5000 iterations) are shown in
Table II.

Table II
Mean spectral estimates after signal mean
removal by method a and b.

f

0
1
2
3
4
5
6
7
8

rectangular window
a

0.00000
1.00030
0.99217
0.99468
0.99660
0.99681
0.99951
0.99595
0.99373

b
0.89528
1.00030
0.99217
0.99468
0.99660
0.99681
0.99951
0.99595
0.99373

Hanning
a

0.12489
0.31222
0.37208
0.37261
0.37347
0.37351
0.37466
0.37388
0.37516

window
b

0.34901
0.36840
0.37208
0.37261
0.37347
0.37351
0.37466
0.37388
0.37516

With the rectangular window, mean
estimates are expected to be 0 and 0.9
respectively at f-0, and 1.0 at the
remaining harmonics. With the Hanning
window and method a, the low harmonics
leak into DC and the spectral estimates
are expected to be 0.125 at f-0, 0.3125 at
f-1 and 0.375 at the remaining harmonics.
With method b the estimates are expected
to be (3/8-l/40)-0.35 at f-0, (3/8-
1/160)-0.36875 at f-1 and 3/8-0.375 at all
other frequencies. These values are all
within the 95* confidence limits and
confirm that method b leads to less biased
results. It may furthermore be netee that
methods a and b lead to identical results
for f>0 with the rectangular window and
f>l with Manning, since the same random
samples were used in all the simulations.

APPLICATION IN EEO SIGNAL

In order to demonstrate the effects of
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mean-removal in real signals, power-
spectra of EEG signals were estimated and
the results obtained by employing the two
alternative mean estimates were compared.

The spectra were calculated by averaging
over 10 data windows, each of 128 samples
length. With a sampling frequency of 240
Hz, the spectral resolution therefore is
approximately 2 Hz. The sample values
produced by the analog-to-digital
converter were in the range 0-1023 with a
mean of approximately 512, which without
mean-removal give a peak at DC which is
much larger than any other spectral
feature. The signal showed strong'activity
in the alpha frequency band (8-12 Hz).

Fig. 1 and 2 show the spectra after mean
removal. With the rectangular window, mean
removal only affects the DC term, whereas
with the Hanning window, the first
harmominc is also involved. Method b leads
to a rather flatter spectrum at low
frequencies than a. Note that the two
spectra differ only at DC in Fig. 1, and
in Fig. 2 only at DC and the first
harmonic.

Power (Arbitrary Units)
BOO

600

400

200

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Frequency (Hz)

Fig. 1. Spectral estimate of EEG signal
with rectangular window (Solid line -
method a, Bold line - method b).

250
Power (Arbitrary Unit!)

0 2 4 6 8 10 12 14 18 18 20 22 24 26 28 30
Frequency (Hz)

Fig. 2. Spectral Estimate of EEG signal
with Hanning window (Solid line - method
a, Bold line - method b).

DISCUSSION AND CONCLUSION

The results of the theoretical derivation
and the simulation also apply when the
white noise has additional constant
offset. This offset will be removed
regardless of the size M chosen when
calculating the mean and the problem then
reverts to that of spectral estimation of
white noise.

The present paper has shown that mean-
removal affects not only the spectral
estimate at zero-frequency, but with
tapered data windows may leak to the low
harmonics. With the Hanning window, only
the first harmonic is affected. It was
shown that increasing the length of the
data over which the signal mean is
estimated, reduces the bias error.
However, this requires the storage of a
larger data segment before spectral
estimation and could be rather difficult
for real-time spectral estimation.
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APLICAÇÃO DA TÉCNICA DB DERIVAÇÃO DA FOMTB
MA AKALX8B IHTRA B INTER-HBMISFSRICA

A. M. F. L. Miranda de Sá, D. M. Simpson e A. F. C. Infantosi

Programa de Engenharia Biomédica - COPPE/UFRJ

RBBUMO

Certos fatores inerentes à aquisição da
atividade elétrica no escalpo, como o
efeito do espalhamento do campo elétrico e
a presença do eletrodo de referência, têm
dificultado a localização mais adequada
das fontes geradoras deste s inal ,
comprometendo, por isto, a análise intra e
inter-hemisférica. Neste trabalho é
observado o fato da coerência ser
fortemente dependente da referência
empregada, e de que a técnica de derivação
da fonte destaca melhor, no espectro de
coerência, freqüências onde se esperam
conexões corticais.

INTRODUÇÃO

A análise intra e inter-hemisférica tem
sido dificultada por serem os sinais EEG
resultantes não somente da atividade
proveniente da área cortical subjacente,
mas também de áreas vizinhas cuja
atividade se dissemina através das
estruturas condutoras que se interpõem
entre o córtex e o escalpo. A função de
coerência desempenha um papel importante
neste tipo de análise, uma vez que
quantifica o grau de dependência linear
entre dois s inais no domínio da
freqüência, sendo seu comportamento
análogo ao do coeficiente de correlação.
As considerações teóricas relativas a
estimativa da coerência e a obtenção de
seus limites de confiança através de
simulações são apresentadas por Miranda de
Sá et ai [4].
os métodos de análise baseados na
coerência sofrem forte influência do
efeito de espalhamento e da presença de um
eletrodo d» referência no processo de
aquisição do EEG [2] . A técnica de
derivação da fonte, ua processo de
filtragem espacial inversamente
relacionado com a distância, foi proposta
por Hjorth [3] como forma de reduzir o
efeito de espalhanento, bem coao fornecer
medidas independentes da referência.

Neste trabalho, o efeito da derivação da
fonte na coerência foi estudado

utilizando-se sinais adquiridos durante
repouso e foto-estimulaçáo. Para
verificar o efe i to do eletrodo de
referência no EEG, simulou-se uma
aquisição bipolar utilizando-se sinais
monopolares e observou-se coao a mudança
da referência modifica a estimativa da
coerência entre dois pares de eletrodos.

MATERIAIS B MÉTODOS

Os sinais foram adquiridos utilizando-se
duas montagens de 16 canais. A primeira
com os eletrodos dispostos na. região
posterior do escalpo abrangendo os dois
hemisférios, e a segunda captando apenas
sinais do hemisfério esquerdo. A
configuração utilizada em ambos os casos
foi a 10-20, acrescentando-se eletrodos
segundo Buschbaum para melhorar a
resolução espacial com vista a aplicação
da derivação da fonte [1]. A freqüência
de amostragem utilizada foi de 128 Hz e a
de foto-estiaulação de 8 Hz. Para as
estimativas da coerência, utilizaram-se
janelas Hanning com 50% de superposição
para cada 2 segundos de s inal , pro-
mediando um trecho de 20 segundos para
cada estimativa. O protocolo de aquisição
foi o de repouso com olhos fechados.

Estudou-se o comportamento da coerência
antes e após a derivação da fonte em
função do afastamento entre os eletrodos.
Para i s to , fixou-se o eletrodo P3 e
estimaram-se as coerência* entre P3-C3,
P3-F3 e P3-Fpl, ou seja, coao a coerência
se modifica quando o segundo eletrodo
caminha ea direção à região frontal.

0 estudo inter-heaisférico foi realizado
utilizando-se foto-estiaulação e
estimando-se a coerência entre os
seguintes eletrodos dispostos em regiões
homólogas: 01-02, Pol-Po2 e P3-P4.

Para ilustrar a influência da referência
na aquisição do EEG, simulou-se uma
captação bipolar com os sinais mono-
polares adquiridos. Coaparou-se a
estimativa da coerência entre P3 e P3,
ambos referenciados a C3 com a obtida ao
se trocar a referência para Fpl.
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RESULTADOS B DX8CU88A0

Na análise intra-hemisférica, efetuada com
EEG durante repouso, observou-se, após a
derivação da fonte, uma redução
diferenciada da coerência, ocorrendo de
forma mais s ignif icat iva nas baixas
freqüências e apresentando pequenas
alterações na faixa correspondente à
atividade alfa (Figura 1). Tal efeito é
m~is intenso quando os eletrodos estão
mais próximos (Figura ia) . Estes
resultados são consistentes com a hipótese
da redução do efeito do espalhamento
físico com a derivação da fonte, levando a
um alto valor de coerência somente em
faixas de freqüência onde haja correlação
devido a outros fatores. Na Figura lc,
nota-se um aumento marcante da coerência
na faixa correspondente à atividade 01,
que, entretanto, poderia ser interpretado
como resultante do segundo harmônico do
ritmo alfa.

Na análise inter-hemisférica, baseada nos
traçados resultantes de foto-estimulação,
a coerência tende a ser reduzida após a
derivação da fonte, mas realçando as
freqüências correspondentes a freqüência
de f oto-estimulaçao, bem come seus
harmônicos múltiplos (Figura 2). Tais
resultados podem ser interpretados
fisiologícamente como decorrentes do
sincronismo induzido no córtex visual de
ambos os hemisférios, enfatizado quando o
espalhamento físico é reduzido.

Na avaliação do efeito do eletrodo de
referência (Figura 3), observa-se que os
valores da coerência são fortemente
influenciados pela montagem utilizada.
Consequentemente, a interpretação da
coerência com aquisições bipolares
necessita cuidado especial. Propõe-se,
neste caso, a utilização da derivação da
fonte, uma vez que esta torna as
estimativas independentes da referência.

COHCLUSÃO

A derivação da fonte parece ser capaz de
realçar, no espectro de coerência, as
freqüências onde há acoplamento entre
regiões corticais, como ocorre na foto-
estimulaçáo. Adicionalmente, sua
util ização torna as medidas mais
independentes da referência. Reduzindo o
efeito do espalhamnto (físico) do campe
elétrico cerebral, a derivação da fonte
pode enfatizar conexões entre fontes
geradoras corticais. Conclui-se que esta
técnica é promissora em estudos de
sincronismo intra e inter-hemisférico.

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Figura Ia

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

freqüência (Hz)
Figura lb

2 4 6 8 10 12 14 16 18

freqüência (Hz)

Figura lc

Figura 1 - Função de coerência antes
(linha pontilhada) e após (linha continua)
derivação da fonte no estudo intra-
hemisférico
l.a - Eletrodos P3-C3
l.b - Eletrodos P3-F3
l.c - Eletrodos P3-Fpl.
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Figura 2 - Função de coerência antes
(linha pontilhada) e após (linha continua)
derivação da fonte no estudo inter-
heaisférico
l .a - Eletrodos 01-02
l.b - Eletrodos Pol-Po2
l .c - Eletrodos P3-P4

0 8

18

freqüência (Hz)

Figura 3 - Efeito da referência nv EEG.
Coerência similando captação bipolar entre
P3 e F3, ut i l i zando C3 coso referência
(linha continua) e Fpl (linha pontilhada).
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Clinical Heurophvsioloav• 69: 581-584,
1988.

3. HJORTH H., "An On-line Transformation
of EEG Scalp Potenciais into Orthogonal
Source Der ivat ions" ,
Electroencaphaloortchv and Clinica^
Neurophyaiology. 39: 526-530, 1975.

4. MIRANDA SE SÁ, A.M.F.L.; SIMPSON, D.H.;
INFANTOSI, A.F.C., "Estudo dos limites de
confiança da funçáo de coerência aplicada
a s i n a i s EEG", t e x t o a c e i t o para
publicação nos anais do I Fórum Nacional
de Ciência e Tecnologia da Saúde, 1992.

CNDntKÇO PARA CONTATO

Antonio Fernando C. Infantos i
Programa de Engenharia Biomédica
COPPE/UFRJ
caixa Postal 68510
CEP 21945-970 - Rio de Janeiro, RJ Brasil
Telefone: (021) 230-5108 Fax: 021-290-6626

I Fórum Nacional de Ciência e Tecnologia em Saúde "92 - 255



MODBLAGBM AÜT0-REGRE88IVA APLICADA AO BLBTROBNCBFALOORAMA DE

PACIENTES RENAIS

J. R. Bokehi, D. H. Simpson e A. F. C. Infantosi

Programa de Engenharia Biomédica - COPPE / UFRJ

RESUMO

Em pacientes portadores de doenças renais
alterações fisiopatologicas podem ser
observadas no eletroencefalograma (EEG)
através da presença de ritmos lentos. Na
monitoração destes pacientes é necessário
a ut i l ização de técnicas espectrais
compatíveis com mudanças rápidas e de
curta duração. Neste trabalho são
comparadas as estimativas espectrais,
computadas via transformada rápida de
Fourier (FFT) e modelagem auto-regressiva
(AR), bem como uma análise da ordem do
modelo. Os resultados obtidos apontam para
a superioridade da modelagem AR (método de
Burg) sendo a ordem 40 a que melhor
representa as características dos sinais
estudados.

INTRODUÇÃO

Distúrbios metabólicos ou tóxicos podem
conduzir a pronunciadas a l terações
clinicas e eletroencefalográficas (EEG)
agudas e sub-agudas. A disfun.jào renal,
por sua vez, também implica em alterações
similares [8]. Na análise quantitativa de
sinais, tem s>ido comum o uso de técnicas
espectrais baseadas na transformada rápida
de Fourier (FFT). Este método, apesar de
computacíonalmente eficiente, apresenta
l imi tações , t a i s como uma elevada
dependência da resolução espectral <e da
variabilidade estatística com a duração do
sinal analisado [6].

Segundo Jansen et ai [ 7 ] , a estimação
espectral através do modelo auto-
regressivo (AR) é mais adequada que a FFT
na detecção de mudanças rápidas e de curta
duração no EEG. Isto deve-se a dois
fatores: (i) melho» resolução espectral
que a FFT, requerendo uma menor
quantidade de dados para estimativas
a c e i t á v e i s ; ( i i ) a poss ib i l idade da
obtenção de uma estimativa espectral de
uma senóide quando os dados incluem menos
que um ciclo da mesma, permitindo assim a
estimação espectral de ondas muito lentas.
Estes aspectos tornam-se particularmente
importantes na monitoração de sinais EEG

de pacientes portadores de doenças renais,
pois nes te s , súbitas mudanç s nas
condições clínicas se refletem em pequenos
deslocamentos do pico de máxima potência
no espectro do EEG [5 ] . 0 problema na
utilização do modelo AR é a escolha de sua
ordem, a qual depende das características
do sinal, uma ordem elevada, pode resultar
no aparecimento de detalhes espúrios no
espectro, enquanto que uma ordem baixa
implica em um espectro suave [7]. Segundo
Jansen et ai [ 7 ] , para um sinal EEG a
ordem 10 conduz a um modelo mais
realístico. Considerando que a morfologia
dos sinais EEG de pacientes renais difere
daquela de indivíduos normais por
apresentar ritmos mais lentos que o alfa
[ 4 ] , foi desenvolvido um estudo para
determinar a ordem do modelo AR mais
adequada a estes sinais EEG.

rUHDAMZNTOB TESRICO8

O Modalo auto-regr«a«ivo
0 modelo AR de ordem p é def in ido por:

x'k)
n=l

a(n) x(k-n) + e(k)

k ' 1, 2 , . . .

(D

onde a(n) é o coeficiente auto-regressivo
referente ao atraso n, e e(k) um ruído
branco de média zero e variáncia a2.

considerando e(k) como a entrada do filtro
e x(k) como a saída, a função de
transferência, H(z), é obtida através da
transformada z da equação l:

H(z) (2)

n - l
a(n) z"n

A densidade espectral de potência do sinal
x(k) é dada por:
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Sff)«
p

1+ Z a(n)
n=l

-(2» j f n *t)
( 3 ) FPE(p) =

onde *t é o intervalo de amostragem
(outros autores multiplicam o numerador da
equação 3 por »t [6]). 0 número de picos
no espectro depende do número de
coeficientes e a localização destes é
determinada pela posição dos polos
complexos da equação 2 r e l a t i vos ao
c i rcu lo u n i t á r i o . A freqüência f é
l imitada pelo in tervalo de Nyquist,
-1/(2 *t) S f < 1/(2 »t). vários métodos
podem ser empregados na determinação de a*
e dos coeficientes a(k), como por exemplo:
equações VULE-WALKER e o método de BURG.
Este último método trabalha diretamente
com os dados no trecho do s ina l
disponível, enquanto nas equações de Yule-
WalXer uma est imativa da função de
autocorrelaçâo é necessária [7].

MétoAo d« Burg (Método da Máxima Entropia
- HHB)

Inúmeras técnicas de extrapolação de una
seqüência de valores limitada, que
constitui uma série temporal, podem ser
adotadas. Para o caso da auto-correlação,
só se pode efetuar a extrapolação obtendo-
se valores que tornem a sua transformada
de Fourier (Espectro de Potência)
pos i t iva . Dentre as extrapolações
possíveis, o HHE corresponde àquela que
garante a máxima aleatoriedade do sinal.

0 método da máxima entropia para estimação
espectral foi sugerido por Burg em 1967
[ 6 ] . Neste método, os parâmetros do
modelo AR de ordem p podem ser obtidos a
partir da ordem p-1, acrescidos da
condição adicional de minimização da
potência média de salda {o2) com relação
ao coeficiente a(p). No trabalho de
ANDERSEN [ 3 ] , pode-se encontrar o
desenvolvimento matemático para o
algoritmo utilizado no método de Burg.

Ordem do Modele

Uma vez que a melhor escolha para a ordem
do modelo nào é, geralmente, conhecida a
priori, é usualmente necessário realizar
experimentos com diversas ordens. A
partir destes experimentos, a mais
adequada ordem é estimada com base em
critério pré-definido. Vários critérios
tês sido introduzidos como bases objetivas
para seleção da ordem do modelo AR. Um
destes critérios, o erro final de predição
(FPE), foi descrito por AKAIKE [1], sendo
definido por:

N + p + 1

K - p - 1

p = 1, 2, . . . , L

onde N é o número de amostras do sinal,
a (pi , a variância correspondente a ordem
p, e L o maior valor que p assume na
análise. A ordem do modelo é o valor de
p ao qual corresponde o cenor valor de
FPE(p). A função consiste de duas
componentes: a variância ou erro médio
quadrãtico da estimação (que decresce com
a ordem), e a tendenciosidade da
estimação dos coeficientes AR (aumenta com
a ordem).

Em 1974, Akaike [2] revisou sua definição
de FPE e propôs como alternativa o
cr i tér io teórico de mínima informação
(minimum information theoret ical
criterion), definido por:

AIC (P) ( p )
j + (2 p (5)

MATERIAIS B MÉTODOS

Aquisição dos Binais
os sinais EEG foras captados através de 16
eletrodos dispostos sobre o escalpo
segundo o sistema internacional 10-20,
utilizando um eletroencefalógrafo de 16
canais associado a um fi l tro passa-banda
(0,5 a 35 Hz). A freqüência de amostragem
foi de 128 Hz e a placa digitalizadora de
s i n a i s de 12 b i t s . Utl izou-se um
microcomputador IBM/PC-AT compatível. O
protocolo empregado na aquisição de sinais
foi o de olhos fechados e com ausência de
esforço mental, para pacientes adultos. Os
pacientes renais realizaram o exame
eletroenfalográfíco em torno de uma hora e
trinta minutos antes da hemodiálise.

Processamento doa sinais
Na estimação espectral via FFT foi
utilizada a técnica de period^grama para
trechos de 1024 pontos (8 segundos),
segmentados em intervalos d* 2 segundos, e
promediados com defasagem de 1 segundo,
após aplicação de janela Manning. Os
resultados então foram comparados con
aqueles da estimação via modelo AR (método
de Burg) para as ordens 10, 20 0 40.

No estudo da determinação da ordem do
modelo AR mais adequada para os sinais EEG
de pacientes renais , u t i l i z o u - s e os
critérios FPE e AIC, e análise qualitativa
das estimativas espectrais de trechos de 8
e de 2 segundos destes sinais.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

A figura 1 mostra o EEG de um individuo
normal, cuja estimativa espectral via
modelo AR apresenta morfologia mais suave
e pico mais agudo do que a estimativa via
FFT (figura 2). A ordem 10 utilizada na
modelagem AR é a mesma indicada por Jansen
et ai [7].

Í ! ;.;

•:V-è-::v/al"V^íVci:IV^v..i>^|!!si;r::i

Figura 1 - sinal EEG de individuo normal,
canal 02.
1.400-

8 10 12
FRECUENCIA (Hi)

18 20

--AR-10 - F F T
Figura 2 - Estimativa espectral via FFT e
via AR (ordem 10) de individuo normal -
canal O2.

Na figura 3 é exibido um trecho de sinal
EEG de um paciente renal, mostrando una
lentificação comum a este tipo de paciente
[4], Na estimativa espectral via FFT deste
sinal (figura 4), nota-se a existência de
freqüências na faixa delta e teta, apesar
da variabi l idade e s t a t í s t i c a desta
estimativa. Empregando-se modelagem AR
com ordem 10, es tas carac ter í s t i cas
espectrais são praticamente suprimidas;
por outro lado utilizando-se ordem 40, a
presença dos ritmos delta e teta é
novamente evidenciado. Tais resultados
diferem daqueles encontrados por Jansen et
ai [7] , sugerindo que ordem superiores a
10 sào mais adequadas para a modelagen AR
destes sinais.

Figura 3 - Sinal EEG de paciente renal,
canal 02.

8 10 12
FREOUCNCIA (Hi)

14 16

-AR-10-AR-40 -FFT

Figura 4 - Estimativa espectral via FFT e
via AR (ordem 10 e 40) de paciente renal,
canal O2.

Os ospectros AR para trechos de dois
segundos de sinal EEG de paciente renal
sáo apresentados na forma de "compressed
spectral *rray" (CSA) para uma ordem de
modelo igual a 10 (figura 5 i) e 40
(figura 5ii). Neste último, nota-se mais
facilmente a presença de ritmos lentos
conforme apontado na literatura.

A tabela 1 consolida os resultados da
aplicação dos critérios para determinação
da ordem ótima, mostrando que nào existem
diferença significativa entre estes.

8

2

seg.

seg.

FPE

59 ±

33 ±

5

12

AIC

59 ±

34 i

5

13

Tabela 1 - Apresenta as médias e desvios
padrão resultantes do uso dos critérios
FPE e AIC, para trechos de 2 e 8 segundos.
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( i ) ordem 10 ( i i ) ordem 40
Fig .5 - CSA de espectros AR de 2 segundos
de s ina l de EEG de paciente renal .

CONCtüSÃO

\ u t i l i z a ç ã o do modelo AR (método de Burg)
para a anál i se espectral de s i n a i s EEG de
p a c i e n t e s portadores de doenças r e n a i s ,
parece ser mais adequada que o emprego dos
métodos baseados na FFT, p o i s permite a
detecção de mudanças rápida -. e de curta
duração no EEG. Entretanto , a ordem do
modelo depende das características do
sinal EEG, que nestes pacientes se
manifesta através de um processo de
lentificaçào (presença de ritmos delta e
teta). A investigação desta ordem não
confirma os resultados apresentados na
literatura (ordem 10) , sugerindo ordens
superiores. Para os pacientes estudados
neste trabalho a ordem 40 representa
melhor as características do sinal.
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ESTUDO DOS LIMITES DB CONFIANÇA DA FUNÇÃO DE COERÊNCIA
APLICADA A SINAIS EEG

A. M. F. L. Miranda de Sá, D. M. Simpson e A. F. C. Infantosi

Programa de Engenharia Biomédica - COPPE/UFRJ

BE8UHO

Na eletroencefalografia, a função de
coerência tem sido util izada na
quantificação da similaridade entre sinais
captados em diferentes regiões do escalpo.
Contudo, a não consideração das
estatíst icas de suas estimativas pode
conduzir a conclusões incorretas sobre a
relação entre tais sinais. Este trabalho
se propõe a comparar os l i r i t e s de
confiança da estimativa da coerência
fornecidos pela literatura com os obtidos
experimentalmente através de simulações
com sinais randômicos.

INTRODUÇÃO

A função de coerência constitui uma
importante ferramenta na análise
quantitativa do EEG, sendo utilizada por
diversos autores no estudo de mudanças na
distribuição espacial do EEG sobre o
escalpo relacionadas com testes cognitivos
[4] , psicopatologias [5 ,6 ] , e outros
aspectos da organização cerebral [9] .
Para uma banda estreita de freqüência,
tem-se que a mesma é análoga ao
coeficiente de correlação entre os dois
sinais [8].

Para tornar os resultados baseados na
análise de coerência significativos, as
estat íst icas das estimativas da mesma
devem ser estabelecidas de forma a
possibilitar a obtenção de limites de
confiança (realização de tes tes de
hipótese) e determinar valores adequados
de parâmetros como tamanho do trecho de
sinal a ser processado e número d» janelas
pro-mediadas. Apesar da literatura
[1,2,7] fornecer parâmetros estatísticos e
métodos para a determinação dos limites de
confiança da coerência, decidiu-se testar
a validade de tais parâmetros e limites
através de simulações e, consequentemente,
escolher o procedimento que conduz aos
resultados mais adequados, tendo em vista
a ax^arente contradição existente na
literatura. Este trabalho apresenta a
comparação entre os resultados obtidos
através de simulações e os obtidos com

base na literatura. Os sinais gerados na
simulação mimetizam as condições
experimentais impostas pelos sinais EEG,
como por exemplo número de janelas pro-
mediadas e número de pontos por janela.

FUNDAMENTOS TEÓRICOS

A função de coerência pode ser definida
como:

c(f) - ^ - - -
(Sx x(f)Sv v(f))1 \2

(D

onde:
função densidade espectral cruzada,
f ã d i d d t t l d

x
S v v -
sinal y(t)

função densidade espectral cruzada.
sJL = função densidade auto-espectral do
sinal x(t) .
Svv - função densidade auto-espectral do

(t)

Seu módulo quadrado, que alguns autores
como Benignus [2] denominam simplesmente
ue coerência, pode ser interpretado como o
"espectro de correlação", medindo o grau
de relação linear entre os correspondentes
harmônicos dos dois s i n a i s . Neste
trabalho, util iza-se a mesma nomenclatura
do referido autor.

A coerência pode ser estimada por:

C2(f)
|S x y(f)|

2

(2)

onds o símbolo " " representa estimador.

Um modo de se reduzir a variância e a
tendência 4a estimativa da coerência é
através da pro-mediação de trechos
consecutivos dos sinais.

Uma forma simples de determinar os limites
de confiança da coerência é proposta por
Bendat e Píersol [1]. Segundo os autores,
o erro normalizado da estimativa da
coerência é dado por:

í[C2(f)]
- C2(f))

C(f) \JK
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onde a e n correspondem, respectivamente,
ao desvio padrão e a média das
estimativas, e N é o número de trechos
usados na pro-mediaçào. Na prática,
utiliza-se o valor estimado da coerência
(C.(f)) para determinar o valor de
< [ C z ( i ) ] , sendo ta l procedimento
justificado pelos autores. O desvio
padrão, a, _é obtido multiplicando-se o
valor de e[C2] pela estimativa da função
de coerência. Em seguida, os limites de
confiança são calculados supondo-se
normalidade na distribuiçfto da coerência.

Para determinar os limites de confiança da
coerência, Otnes e Enochson [7] aplicam a
transformada z de Fisher para tornar sua
distribuição normal, segundo:

0,5 In
1 + |C(f)|

( 4 )

onde |C(f)| é o módulo da estimativa da
coerência.

os valores teóricos para a media e
variáncia desta distribuição são dados
por:

tanlT^Cíf)! + 1/(2H - 2)
» 1/(2M - 2)

(5)
(6)

onde N é o numero de trechos utilizados na
pro-mediação. Para um dado C(f), espera-
se (p « 95%) o valor de z na faixa:

- l,96a ;tz • 1,96a. (7)

Para um determinado z, os l imites de
confiança (95%) são dados por:

C2(f) - tanh2[z - 1/(211 - 2) + 1,96a] (8)

C2(f) - tanh2[z - 1/(2N - 2) - 1,96a]. (9)

Benignus [2] tentou obter correções
empíricas para os limites de confiança de
forma que os mesmos se ajustassem melhor
a dados simulados. Através do método dos
ninimos quadrados, o autor obteve as
expressões da tendência da estimativa da
coerência, bem como do desvio padrão de
sua transformada z de Fisher, que são
dados pov:

tendência - C2(f) - E[C2(f)] -

- (1 - C2(f))/N (10)

C-(l-0,004<1'6è2<f»+0'22))/(2N-2)1/2

Onde E[C2(f)J correponde ao valor
esperado e C2(f) & estimativa da
coerência após a remoção da tendência
segundo:

C2(f) = C2(f) - tendência (12)

Util izando o valor de o obtido pela
equação (11), calculam-se os limites de
confiança da coerência segundo as equações
(8) e (9).

SIMULAÇÃO

Para obter os limites de confiança da
coerência realizou-se uma simulação onde o
valor teórico da mesma era conhecido. Isto
foi obtido gerando-se duas sér ies
temporais, x^(t) e y^(t), de acordo com a
relação:

i-1,2, ,P (13)

onde x^(t) e r*(t) são amostras gaussianas
independentes (ruido branco) de média 0 e
variãncia l e a uma constante. Mostra-se
que a coerência, para este caso, independe
do valor da freqüência e é dada por:

C2(f) -
1 +

(14)

Ajustando-se o valor da constante a para
fornecer o valor teórico desejado e
gerando-se as séries xj ( t ) e y^(t)
efetuou-se a estimativa da coerência para
um harmônico, uma vez que o valor teórico
é o mesmo para todos os harmônicos. Ao se
repetir tal procedimento p vezes, teve-se
uma amostra de tamanho p de estimativas da
coerência cujo valor esperado era
conhecido. A obtenção da faixa onde se
encontram (100 - a)% das amostras deu-se
ao se determinar o interv?lo que
compreendia todos os pontos, com exceção
dos a/2% menores e dos a/2% maiores.
Através da inversão destes funções de
limites superior e inferior, obtiveram-se
os limites de confiança da coerência.

Utilizaram-se janelas retangulares de 128
pontos, sendo cada estimativa da coerência
obtida com pro-mediação de 10 trechos; o
que corresponde as restrições
experimentais impostas pelos sinais EEG.
Realizou-se, também, a estimativa da
coerência utilizando janelas Hanning com
50% de superposição [3] e os resultados
foram comparados com os da janela
retangular.
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RESULTADOS * DISCUSSÃO

Os limites de confiança obtidos segundo
Bendat e Piersol [1] apresenta» grandes
discrepâncias em relação aos experimentais
(Figura 1). Usa possível explicação para
tal fato parece ser a suposição de
normalidade na distribuição da estimativa
da coerência. Já os propostos por Otnes e
Enochson [7] (Figura 2) e Benignus [2]
(Figura 3), ajustam-se relhor aos dados
experimentais, sendo que, no método
proposto por este último autor, o fato da
uti l ização de um fator de correção
empírico no calculo de a parece corrigir
as distorções nos baixos valores de
coerência, tornando-os praticamente
coincidentes com os experimentais.

0 1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0 7 0.8 0.9

Es» inativa da coerência

Figura 1 - Limites de confiança da
coerência calculados segundo Bendat e
Piersol [1] (linhas continuas) e obtidos
experimentalmente (linhas pontilhadas).

0,8

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

Estimativa da coerência

Figura 2 - Limitas da confiança da
coerência calculados segundo Otnes e
Enochson [7] (linhas continuas) a obtidos
experimentalmente (linhas pontilhadas).

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.S 0.6 0.7 0.8 0.9 1

Estimativa da coerência

Figura 3 - Limites de confiança da
coerência calculados segundo Benignus [2]
(linhas continuas) a obtidos
experimentalmente (linhas pontilhadas).

As estimativas de coerência através de
janelas retangulares e de janelas Hanning
com superposição de 50% parecem conduzir a
obtenção de l imites de confiança
equivalentes, como pode se visto na Figura
4.

0.2

0 1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.3 0.7 0.8 0,9 1

Estimativa da coerência

Figura 4 - Limitas da confiança da
coerência obtidos experimentalmente cca
janelas retangulares (linhas continuas) a
com janelas Hanning COB 50% de
superposição (linhas pontilhadas).
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COMCLOSAO

Este trabalho mostrou que os valores
t 'ricos dos limites de confiança da
escinativa da coerência segundo Bendat e
Piersol [1] nào sáo muito adequados. Os
l i n i t e s de confiaça segundo Otnes e
Enochson [7] e Benignus [2] ajustam-se
adequadamente aos dados experimentais, com
uma l ige ira vantagem para o método
proposto por este último autor. A melhora
obtida por este método ocorre nas
estimativas de valor reduzido da
coerência, às custas de um procedimento
mais elaborado; o que provavelmente não
justifica sua aplicação em situações como
a atual, onde a faixa de interesse se
restringe aos valores mais elevados da
coerência.

A uti l ização de janelas Hanning com
superposição de 50% na estimativa da
coerência conduz a linites de confiança
equivalentes aos obtidos utilizando
janelas retangulares. Conclui-se que no
cálculo dos limites de confiança segundo
(B) e (9), o valor N deve ser considerado
como sendo o mesmo que o para janelas
retangulares sem ruperposiç&o.
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DERIVAÇÃO DA FONTB CONSIDERANDO UM MODELO ESFÉRICO DO CRAHIO:
MAPEAMENTO DO EE6

C. J. Tierra, D. M. Simpson e A. F. C. Infantosi

Programa de Engenharia Biomédica COPPE/üFRJ

RE80KO

A Derivação da Fonte (DF) é una técnica
que visa enfatizar as atividades elétricas
cerebrais subjacentes ao eletrodo de
captação. Mapas topográficos coa dados
simulados e outros con sinais EEG foram
construídos para testar hipóteses
diferentes quanto a geometria do crânio
-plana e esfér ica- no estudo da
seletividade espacial da DF. Para o modelo
de escalpo plano, usou-se um sistema de
coordenadas ortogonais tangenciais locais,
enquanto que na hipótese de uma calota
craniana esfér ica , foi empregado um
sistema de coordenadas curvillneas locais.
A DF foi implementada usando-se o método
das diferenças finitas para redes não-
uníformes, os resultados obtidos com dados
simulados e s inais EEG indicara uma
melhoria adicional na seletividade
espacial quando a geometria esférica é
assumida.

INTRODUÇÃO

A eletroencefalografia (EEG) tem se
tornado uma ferramenta clinica padrão no
estudo das funções do cérebro, o EEG tem
as vantagens de ser um método não
invasivo e nào submete o paciente a riscos
como a radiação, além disto, requer uma
tecnologia relativamente simples.

0 mapeamento topográfico da atividade
elétrica cerebral foi introduzido em 1979
por Duffy como uma extensão da utilidade
clinica do EEG. A topografia fornece um
método para a análise espacial de
diferentes parâmetros da atividade
elétrica cerebral sobre o escalpo, por
exemplo, pode-se mapear a atividade
elétrica num determinado instante de tempo
ou mapear parâmetros espectrais como a
distribuição dos diferentes ritmos no
escalpo. A topografia cerebral tem sido
utilizada para pesquisa, ensino e está
sendo difundido para a prática clinica
14].

O uso do mapeamento topográfico dos sinais
captados no escalpo é dificultado pelo

efeito de espalhamento das correntes
elétricas, provocado pelas diferentes
estruturas anatômicas (córtex, calota
craniana,escalpo,etc) que formam varias
camadas condutoras heterogêneas entre as
fontes cort ica i s e os eletrodos
superf ic ia is . Outra dificuldade no
mapeamento topográfico é a dependência
dos sinais do eletrodo de referência. Com
a solução destes problemas o mapeamento de
parâmetros poderia tornar-se mais
confiável.

Hjorth [3] apresenta um método denominado
"Derivação da Fonte" (DF), que corresponde
â aplicação do operador Laplaciano, na
distribuição de potencial no escalpo. Esta
técnica pode ser considerada como um
filtro espacial inverso passa-alta que
enfatiza as fontes imediatamente
subjacentes a um dado ponto e reduz a
influência da região adjacente, revertendo
o efeito do espalhamento observado no
escalpo, outra vantagem é que os sinais
EEG tornam-se mais independentes da
referência utilizada [4].

Na aplicação da técnica da DF Hjorth [3]
ut i l izou um sistema de coordenadas
ortogonais tangenciais locais, assumindo o
escalpo como sendo plano. O operador
Laplaciano foi aproximado por um operador
discreto baseado no método das
diferenças finitas para redes uniformes,
supondo eletrodos equidistantes. Os sinais
processados com a DF foram considerados
mais seletivos espacialmente do que com as
derivações bipolares ou de média comum.

Para melhorar a estimativa do Laplaciano,
Infantosi e Almeida [4] utilizaram
distâncias inter-eletrodos medidas no
escalpo para obter o operador discreto no
método das diferenças finitas para redes
náo-uniformes. o sistema de coordenadas
ortogonais tangenciais locais também foi
empregado. A DF com redes uniformes e náo-
uniformes foi aplicada a s inais EEG
registradas com derivações unipolares e
mapas topográficos cerebrais de parâmetros
espectrais foram construídos. Os
topogramas com redes náo-uniformes foram
considerados como de maior seletividade
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San DP OF con crânio piano OP eon crania esférico

Figura l . Filtragem de distribuições de potencial geradas por 4
dipolos orientados radialmente, de momentos iguais e localizados
simetricamente em diferentes posições, com o mesmo azimute e na
mesma profundidade. Azimute (a) 36', (b) 18' e (c) 12.6*.

espacial. Esta variação na implementação
da DF, também, foi aplicada para o
mapeamento de Potenciais Evocados
Visuais [2 ] , confirmando a redução do
espalhamento espacial da distribuição de
potencial no escalpo. Eai ambos os estudos
a hipótese da geometria plana para a
superfície do crânio foi mantida.

No presente trabalho, a DF é implementada
considerando uma forma geométrica mais
realistica da superfície do escalpo, isto
é assumiu-se uma curvatura esférica do
crânio. As ferramentas matemáticas
necessárias baseiam-se no sistema de
coordenadas curvilineas[5] , e no método
das diferenças finitas para redes não-
uniformes.

MATERIAIS E MÉTODOS

Os a l g o r i t m o s da DF e o mapeamento
t o p o g r á f i c o foram implementados em um
microcomputador IBM/PC c o m p a t í v e l
(microprocessador 386 e placa de v í d e o
VGA). A linguagem de programação u t i l i zada
foi Turbo Pascal versão 5.5 da BORLAND.

Para uma avaliação qualitativa da DF
simulou-se distribuições de potencial no
escalpo geradas por dipolos. Assumiu-se

como localização dos dipolos o meio
interno do modelo das três camadas
esféricas concêntricas para a cabeça [1].
A distribuição de potencial foi calculada
para um arranjo de 51x51 pontos e então a
DF, para as hipóteses de geometria plana e
esférica, foi aplicada em cada elemento
deste arranjo e comparado o desempenho
destas técnicas. As distribuições foram
geradas a partir de quatro dipolos
orientados radialmente, de momentos iguais
e localizados simetricamente em diferentes
posições com o mesmo azimute e na mesma
profundidade. 0 azimute foi gradativamente
diminuído até que os máximos loca is
provocados por cada dipolo tornaram-se
visualmente imperceptíveis na distribuição
de potencial total.

0 desempenho da DF foi também avaliado con
os eletrodos distribuídos no escalpo
segundo o Sistema Internacional 10-20,
acrescidos daqueles por Buchsbaum [4]. Os
potenciais foram então simulados somente
nas 28 posições dos eletrodos • a DF foi
aplicada a cada eletrodo para redes nâo-
uniformes e geometria plana e esférica.
Mapas topográficos bidimensionais foram
construídos com projeção radial [5] da
superfície tridimensional do escalpo
(conservando os comprimentos dos arcos das
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circunferências meridionais) e utilizando
a interpolação espacial através dos quatro
vizinhos mais próximos com pesos dos
potenciais proporcionais ao inverso do
cubo das distâncias.

A metodologia descrita acima foi aplicada
a 1G derivações EEG unipolares para cada
hemisfério, com individuos normais segundo
protocolo de olhos fechados. As distâncias
inter-eletrodos foram então medidas no
escalpo. Os Topogramas cerebrais do
parâmetro de amplitude média para a banda
alfa foram obtidos para o sinal original e
após da DF considerando a geometria plana
e esférica para o crânio. A interpolaçào
dos quatro vizinhos mais próximos foi
também empregada para a construção destes
mapas cerebrais.

Sistemas de coordenadas curvilineas locais
foram usados para cada u&a das posições
dos eletrodos localizados no escalpo
esférico. A origem de cada um dos sistemas
é a posição do eletrodo a ser processado e
as duas coordenadas curvil ineas são
construídas com as posições de quatro
eletrodos vizinhos. Redes não-uniformes
com as distâncias inter-eletrodos
calculadas nestas coordenadas foram
empregadas.

RESULTADOS

A figura 1 apresenta as distribuições de
potencial no escalpo (arranjo 51x51
pontos) devido a vários dipolos. Observa-
se que os mapas após a filtragem espacial
com a DF enfatizam os máximos locais de
cada um dos dipolos , atenuando o
espalhamento. Este e f e i t o é melhor
vizualizado na figura l . c , onde a
atividade de cada dipolo fica evidente
somente após a filtragem.

0 resultado da simulação utilizando-se um
dipolo tangencial e eletrodos localizados
segundo o sistema 10-20 modificado são
mostrados na figura 2. Novamente, o
topograma sem DF apresenta o maior efeito
de espalhamento e os topogramas após a
aplicação desta exibem uma melhor
seletividade espacial.Em ambas as figuras
1 e 2 observa-se diferenças entre os
mapas após DF, sugerindo uma melhoria
adicional na localização de atividades
elétricas locais para o caso de uma calota
craniana esférica.

Topogramas cerebrais do parâmetro de
amplitude média para a banda alfa, de
sinais EEG do hemisfério esquerdo são
mostrados na figura 3. os mapas
topográficos após DF apresentam redução
do ••palhanento de alfa na região frontal,
anteriormente presente no topograma dos
sinais originais (figura 3.a). Para os

Figura. 2. Mapas topográficos para : (a)
distribuição de potencial calculada no
escalpo (arranjo 51x51 pontos) devido a um
dipolo tangencial; potenciais calculados
nas posições do Sistema 10-20 (b) sem DF,
(c) após DF considerando o escalpc plano
e (d) esférico.

Figura 3. Topogramas cerebrais de
amplitude média na faixa de freqüência
alfa , do hemisfério esquerdo, segundo
protocolo de olhos fechados, utilizando
(a) sinal original, (b) sinal após DF com
modelo do crânio plano e (c) esférico.
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dadoa processados COB a DF assumindo una
geometria plana do escalpo, a atividade
•ais significativa esta concentrada nas
regiões do "vertex", temporo-rolándica e
occipital (figura 3.b). Por outro lado, o
mapa cerebral com DF e «odeio esférico da
calota craniana concentra a atividade nas
regiões do "vertex" e occipital (figura
3.c).

DXBCVBBkO

Para todas as distribuições de potencial
simuladas os topograaas após DF
evidencia* as características de
•elhoria da seletividade espacial,
reduzindo o efeito de espalhanento das
distribuições de potencial e enfatizando a
atividade elétrica das fontes locais. Para
o Sistesa 10-20 apesar da sua limitada
resolução espacial, as propriedades
básicas da DF aao mantidas, mas os
resultados estão sujeitos também as
características espaciais do método de
interpolaçào utilizado. Os topogramas com
DP e modelo esférico para o' crânio
apresentam uma melhoria adicional na
seletividade espacial quando comparado ao
modelo plano. No mapeamento cerebral de
sinais BEG esta vantagem da DF é mantida.
Os resultados obtidos com estes últimos
concordam com a literatura,
circunscrevendo a atividade na região
anatômica compatível com o protocolo de
olbos fechados, ritmo alfa em regiões
posteriores.

CONCLUSÕES

Uma analise baseada na inspecçao visual
dos mapas topográficos com dados simulados
e sinais EEG, confirmam as propriedades de
seletividade espacial da DF de reduzir o
espalhamento da distribuição de potencial
no escalpo e enfatizar fontes subjacentes
ao eletrodo de captaçáo. Orna melhoria
adicional da selet ividade espacial da
técnica é obtida com o modelo geométrico
esférico do crânio. Assim, fontes locais
podem ser melhor loca l izadas
especialmente, e o método de Derivação da
Fonte juntamente com o mapeamento cerebral
pode ser considerado como uma ferramenta
complementar no auxilio ao diagnóstico
clinico.
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A aethod for automatic detection of epi-
leptic spikes in the BEG is presented. It
is based on adaptive linear prediction and
filtering. The Method is suitable for on-
line in real-time operation on relatively
inexpensive hardware. The theory behind
the aethod is outlined and the implementa-
tion is described. The technique also
produces intermediate results which may be
of clinical value and can be generalized
for the detection of other BEG transients
and the removal of artifacts.

formal criteria which are required by a
computer. Therefore computerised analysis
cannot substitute human interpretation; it
can only assist and complement it.

This paper describes a computerized system
made primarily for the detection of the
precursor of minor epilepsy (SAWC) in the
BEG. It is based on modelling of the time
evolution of the BEG signal using adaptive
linear prediction. It will be shown that
this method is more general than a pur-
pose-built SAWC detector and can be used
for other signals as well. The detector is
also capable of providing a spike-free BEG
signal and other parameters which can be
used either by a human or a computer
system for subsequent processing.

Blectroencephalography is a simple diag-
nostic aid for the detection of a number
of brain disorders. The electroencephalo-
gram (BEG) has been used for many years
for the detection of epilepsy and, despite
advances in brain imaging, it is still
invaluable for the screening of patients
with disorders not related to structural
damage of the brain. Petit mal (minor
epilepsy) in children, a form of
idiopathic epilepsy [7], is a good
example.

Minor epileptic attacks have the form of
transient "absence»*", typically associ-
ated with the appearance of a
characteristic pattern in the BEG record.
This pattern, known as the spike-and-wave
complex (SAWC), is often not detected in
the brief period of an BEG recording
session. It has been suggested that
prolonged BEG monitoring in the patient's
natural environment would improve the
reliability of assessment [6]. The large
volume of data produced by these methods
makes human assessment impractical [1]•
The need for mobility of the patient
suggests the use small portable monitoring
devices [3]. "Intelligent" monitoring
devices, based on microcomputers, have
been used for soms years now with varying
degrees of success [1]. BEG assessment,
however, is heavily based on the
experience of human experts rather than

The BBG signal, from a signal processing
point of view, has a non-stationary na-
ture. Its frequency content changes with
time. However, for short periods of time,
the signal properties could be considered
fairly constant. It is therefore possible
to study the BEG signal using stochastic
models [2,4]

Model Of The Signal

A sampled BBG signal c(n) was modelled
three components.

by

(1) - The background activity, b(k), which
is considered as a stochastic process,
generated by passing white random noise
through an autoregressive filter. This
component corresponds to the ongoing BBG
activity. Changes in the properties of
this component are associated with changes
in the filter coefficients.

(2) - Transient activity, t(k), consisting
of characteristic patterns of short dura-
tion, due to signals of either cerebral
origin, like epileptic spikes and evoked
potentials, or external sources, like
ocular and muscle artifacts.

(3) - Uncorrelated noise, n(k), from
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various sources.

Thus
e(Jc) • bik) • -n) (2)

c(*) -*(*) • t(*) * alk) (1)

The aodel described in this section was
chosen for its simplicity. It is a signal-
processing rather than a neurophysio-
logical model, suitable for developing the
algorithm to be used and not for describ-
ing the underlying Mechanisms of the BEG.

adaptive Filtering

According to the Model, detecting epilep-
tic spikes is associated with separating
the transients, t(k), fro» the stochastic
component, b(k)r and the noise. Optimal
linear prediction is a Method often used
for Modelling stochastic signals, like
b(k), with a few parameters. It is based
on estimating the best filter
coefficients, w<, that minimize the Mean-
squared error of the prediction process.
Then, the inverse of the filter would
correspond to the generating process of
the signal Model and the output of the
filter is white noise [4].
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Figure 1 - Block diagran of the system.

An optimal linear predictor can be imple-
mented as an adaptive filter, so that it
continuously adjusts itself to match
changing signal conditions. This can be
achieved by one of the adaptive algo-
rithms, like the Least Mean Squares (LMS),
developed by Widrow and Hoff [9,10]»

«Tj (K • 1) + 2|te(k) .i>(* - i) (3)

1

Although signal tracking has not been
Mathematically proved, it is often
achieved in practice, provided the signal
characteristics change slowly with time
[8J.

Similarly, spikes and other transients can
be modelled by adaptive filters, with
impulse rather than noise excitation.

The mathematical basis of this processes
can be found in any book on optimal fil-
tering like [5].

•TaTKNI

The main Clements Of She Filter

The two whitening filters (figure 1) are
associated with the stochastic component
of the EBG. They essentially perform the
same operation on different signals. The
input signal is processed by one predictor
to model the stochastic component, b(k),
as explained in section 2. Its output will
contain white noise, u(k), from modelling
of b(k), excess noise v(k), due to input
noise and transients f(k), which cor-
respond to transient changes in the input,
t(k). The latter is a reliable indication
of transients, but, being distorted by the
prediction filter, it cannot be used for
its reliable classification. The other
predictor performs the same operation on a
signal •'(*) which is identical to the
input with estimated spikes removed. Both
predictors have the same coefficients at
any time instance but one of them is made
adaptive so as to achieve and maintain a
good model of b(k).

The inverse spike generator filter acts in
a similar way, but focuses on the tran-
sients, t(k), instead. Its transfer func-
tion is the inverse of that of the adap-
tive spike generator (figure 1). If a
pattern similar to the spike model is
encountered, an impulse-like waveform,
d(k), is generated at the output (inverse
filtering action). This can be used to
regenerate the spike from the model using
the adaptive spike generator but is an
unreliable spike indicator, since non-
spike signals «ay produce similar
responses. The input also contains b(k),
n(k) and non-spike transients, which caos*
a compound output component w(k). The
spike generator, when excited by an
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Figure 2 - Results.

impulse, generates a model of the spike
transient in its output. It is made
adaptive to cater for variations between
the theoretical Model and real spikes and
for variations among spikes.

The transient detector identifies tran-
sients in the output of the predictor by
simple statistical significance testing.
The spike detector perform» a similar
operation on both of its inputs.

Bow The System Operates

If the input signal contains a transient,
the transient detector will set the hy-
pothesis that it is a spike by causing an
impulse, based on u(k) + f(k), to its
output. This will produce a spike estimate
at the spike generator output which is
subtracted from the input signal to pro-
duce a hypothetical spike-free signal,
e'(k). If the hypothesis is correct,
applying the same linear predictor as used
on the input should generate no transient
in its output, uu(k), since it was a spike
and was removed. This is tested by the
spike detector to produce a final
decision.

RMULTS, DItCUMXOK M D COBCLIMI0M

results for a typical input are shown in
figure 2. The noise sequences in the error
signals show that the selection of the
linear prediction model has not been
unrealistic. The transients which axe
apparent in the output of the SBG
predictor but not in that of the adaptive
predictor demonstrate that spike removal
is performed well. This also supports the
chosen model of the spike generator.

The spike indicator, shown under the input
waveform, is not the only useful output of
the system. As an intermediate result, a
spike-free BEG is generated. This may
contain other information, which can be
studied, without the obstruction caused by
the spikes, for further assessment of the
patient's condition. Moreover, the coeffi-
cients of the predictor and the spike
filters can be used for the computation of
the synthetic spectra of the spike-free
BEG and the spikes separately or used
directly as spectral parameters.

Finally, the methods described for spikr
detection may be extended to other tran
sients by the inclusion of the necessary
inverse filters. This could prove valuable
for the detection and removal of artifacts
and for the isolation of evoked poten-
tials.

The adaptive system was tested with both
simulated and real data. The method per-
formed quite well on both types of data
records. There were only four false alarms
out of sixty two detections in a 10 minute
record, and no spikes were missed. Muscle
artifacts increase the number of false
detections but extensions in the basic
system to improve the versatility of the
detector are currently beinq studied. The
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DETECTION Or SPIKE-AVD-SLCM-WAVB C0HTLBXB8
USING in WISHER DISTRIBUTION

A. L. STELLE*1* and R. A. COMLEY' 2)

(1) Núcleo de Engenharia Hospitalar - CEFBT-PR
(2) School of Engineering - THB CITY UNIVERSITY

ABSTRACT

An algorithm that analyses the Wigner
Distribution of single epileptiform events
is presented. The sain objective was to
confirm or reject the presence of spike-
and-slow-wave complexes in clinical BEG
records that had been previously detected
by a real-tine pre-processor. Initial
results suggest that the Method could
provide the basis for a very accurate
real-time analyser.

One of the most interesting aspects in the
study of a non-stationary signal is the
visualization of the variation of its
spectrum as a function of time. In
practice, nost signals are not stationary
and this is the case for BBG signals, the
subject of this paper.

The Wigner Distribution (WD) is a good
tool to show the variations of a signal in
both the tine and frequency domains [3].
It has in the past been used in the
processing of non-stationary signals such
as seismic signals [2], ultrasound [4] and
biological signals [5-6-7}.

In 1990, it was demonstrated that the WD
can be used to distinguish spike-and-slow-
wave complexes (SAWCs) from normal
ongoing activity and, more significantly,
artifacts in the analysis of BBG
signals [10].

An algorithm that makes use of the WD to
confirm the detection of SAWCs and to
reject artifacts, that are the major
source of false alarms, is shown in this
paper.

For the implementation of such algorithm
and of the Wigner Distribution algorithm,
through which the smoothed WD of each
segment of BE6 was obtained, the
commercially available HATLAB-386 package
was used. The program was run on a 386
IBM-compatible personal computer, which

had a memory capacity of 7 Mbytes and a
clock frequency of 36 MHz. The BBG signal
was digitized at a frequency of 160 Hz.

T U FALSE AUUOt REJECTION ALOOKITHM

As shown in Figure 1, the contour plot of
the WD of a typical SAWC exhibits a
characteristic "T" shape in contrast to
that of an artifact, which has no
particular shape. To help to distinguish
such shapes automatically, a simple
algorithm has been developed [8).

Artifacts are characterised by sharp
spikes which tend to appear in groups. As
a consequence, high-frequency components
and crossterms are spread over a wider
area of the WD as shown in Figure 2.

Considering the segments of BEG that were
under analysis to be aligned (detected
spikes were used as markers), the limits
of the WD matrix corresponding to areas of
special interest were defined, as shown in
Figure 3. The precalculated smoothed WD of
each EEG segment contained 74 lines
(frequency) and 138 columns (time).

The area of inspection (Ai) represents the
region where the "energy" of the WD of a
typical SAWC should be minimum. A
rejection coefficient, that may be used as
a decision point, is obtained for this
area. This coefficient is proportional to
three main variables, which are:
- (1) the relative amplitude [Ai(l,c)/K2]
of the WD in the area of inspection (it
is independent of the polarity),
- (2) the relative variation of amplitude
(standard deviation/mean value) in the
region of high frequencies (Ahf) near the
spike (due to the sharper spikes, it tends
to be higher for BEG artifacts) and
- (3) the point, in terms of frequency,
of the area of inspection (Ai) where the
coefficient is calculated. (The higher
the frequency, the higher is the line
number).

The algorithm that determines such
rejection coefficient follows ahead. The
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index** 11, el, 12, c2, etc represent
lines and columns of distinct matrices.
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Figure 1 - Smoothed HD of a t y p i c a l SAMC.
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Figure 2 - Smoothed WD of an artifact.
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Figure 3 - Feature areas of the TO.

1) Load the precalcnlated smoothed TO
ND(1:74,1:138). % M>(lines,columns)

2) Select the area corresponding to SAWCs.
Asawc(ll,cl) - WO(1:74,40:110)

3) Select the area of high frequencies
around the spike region.
Ahf(12,c2) - W>(44:74,35;65)

4) Select the area of inspection.
Ai(13,c3) - ND(34(74,70:110)

5) Enhance the high-frequency variations
in Ahf(12,c2) by differentiation.
Xl(14,c4) - diff(Ahf(12,c2))

6) Calculate both the standard deviati-
on, that is a function of the vari-
ance, and the mean value of Xl(14,c4)
and divide the first by the second
so that the result be independent of
the amplitude of the TO.
Kl - std(Xl{14,c4))/mean(Xl(14,c4))% Kl

Calculate the
in the region
ponding to the SAHC),
K2 - aax(Asawc)

saxisniB value of the ND
of interest (corres-

% K2

8) In the area of inspection Ai(13,c3),
make constant K3 equal to the line
number (proportional to frequency)! K3

9) Calculate the coefficient Y(l,c) for
each point. (Kl and K3 are independent
of the amplitude; K2 and Ai(l,c) cancel
such dependence).
Y(l,c) - abs[Ai(l,c)/K2].Kl.K3

10) If Y(l,c) is above a preselected
threshold (K4), sake the variable
Z(l,c) equal to one, otherwise make it
nil.
if Y(l,e) > K4, Z(l,c) • 1 % M
otherwise, Z(l,c) - 0
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11) The final false-alarm rejection co-
efficient is the mean value of the
matrix 2(13,c3).
FARC - mean[Z(13,c3)]

A group of 20 SAMCs and 15 false alarms,
which had been previously detected by a
time-domain processor [9], were selected.
After Making the threshold M equal to 10,
the value of the final rejection
coefficient becas» nil for all SAHCs and
ranged fro» 14 to 1538 fox the false
alarms. The most important fact is that
this coefficient depended only on the
shape of the Wigner Distribution and not
on its amplitude. This enabled the 20
SAMCs to be correctly identified, with all
15 false alarms being rejected, a
significant improvement over the time-
domain analysis alone.

Just a few seconds are spent to obtain the
false-alarm rejection coefficient. Most of
the processing time is spent in the
calculation of the smoothed WD, what
depends basically on the dimensions of the
matrices that represent both the
smoothing function (used to eliminate the
crossterms of the WD) and the original ND
(which is proportional to the length of
the signal-vector). During the experi-
ments, it took approximately 3 minutes to
process each BEG segment. Such time may be
significantly reduced if special software
is developed (Matlab was not specially
designed for such purpose) and processors
faster than 386 are used.

DI8CUMICM

Daring the last 12 years, the Wigner
Distribution has been considered as a tool
for the investigation of time-frequency
variations, being of special interest in
the analysis of non-stationary signals.

The technique is not suitable for real-
time use at present and so an initial idea
is to use the WD to post-process features
that have been previously selected by a
real-time SAWC detector, in order to
confirm or reject the detections, so as to
improve the quality of the analysis.

The real-time implementation of the WD has
already been under investigation for some
years [1]. With the constant progress in
microelectronics, there is a possibility
of applying this technique to real-time
analysis of signals in a few years time,
leaving the hope that more precise BEG
analysis will be possible.

In the case of BEG signals, the Wigner
Distribution seems to offer the basis for
a very reliable SAWC-detection technique.
The amplitude independence of the method
developed is a particularly significant
result for this application as there can
be considerable variations in the spike-
and-slow-wave complexes in a single
record.

The ability of the algorithm to reject
artifacts is also very important. False
alarms due to artifact behaviour pose
considerable problems for any automated
BEG analyser.

There is however much work still to be
done before an instrument suitable for
clinical use can be produced.
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ANÁLISE DE CONTORNOS VENTRICULARES UTILIZANDO MEDIDA DE COMPACTAÇÃO

S.Sirota, S.S.Furuie, J.T.Fukushima e L.Moura

Divisão de Informática - Instituto do Coraçao/HC.FMUSP

RESUMO

Este trabalho propõe um método classificatório
utilizando um desertor morfológico de contornos
conhecido na literatura como MEDIDA DE
COMPACTAÇÃO, aplicado a contornos de sístole e
diastole de 72 pacientes submetidos ao exame de
tíneangtografia. Com os dados obtidos, realizou-se a
análise de conglomerados[2], varíância e comparações
múltiplas de Tukey[5]. Os resultados indicaram ser
possível a diferenciação entre grupos normal e
patológicos a partir do parâmetro proposto.

Alguns métodos disponíveis na literatura para avaliação
de cardiopatias, utilizando-se ventricutogramas
contrastados por meio de técnicas de cateterismo
cardíaco, apresentam resultados quantitativos de
avaliação do movimento de paredes em ventricutografia
esquerda[7].

Este trabalho propõe um método classificatório
utilizando um desertor morfológico de contornos
conhecido na literatura como MEDIDA DE
COMPACTAÇÃO^], aplicado a contornos de sístole e
diastole de 72 pacientes submetidos ao exame de
cineangiografia.

MÉTODO

INTRODUÇÃO

Analisar e classificar curvas é um dos problemas mais
familiares e fundamentais em Reconhecimento de
Padrões. Este problema surge em uma variedade de
situações tais como deteção de contornos,
classificação de cromossomos, interpretação de
Raio-X, análise de cenas, deteção de uma parte
específica de uma imagem e a identificação de um
objeto em particular.

Em medicina, existe a necessidade de se desenvolver
ferramentas que auxiliem no diagnóstico de diversas
patologias.

Através das '''' '-«ações do contorno do ventrfeulo
esquerdo «es distintas (pré e pós ejeção do
fluido sang xxle-se avaliar, funcionalmente, a
condição de s. .anos segmentos de parede cardíaca.
Tradicionalmente, essa informação é lida pelo
computador através de um procedimento manual, na
qual o usuár.o desenha os contornos venfteulares com
o auxilio de uti digitalizador, embora existam métodos
automáticos do deteção desses contornos[6].

Em processamento de imagens, é comum o interesse
em representar ou descrever um contorno por suas
características morfológicas. Neste trabalho
consideraremos os contornos ventriculares de sístole e
diastole como fechados.

Pode-se expressar um contorno através do aspecto
radial de uma dada imagem. Usamos como desertor
de contornos fechados, a relação entre área e
perímetro. Através desses parâmetros, consegue-se
estabelecer uma medida de compactação de uma
região, definida por (perímetro)2/irea. É interessante
notar que, dada uma área, para todas as figuras
possíveis, a medida de compactação é minimizada por
um círculo. Essa medida é a mais compacta, ou seja,
dado o aspecto radialmete simétrico, o valor mínimo de
4n. Esse é uma grandeza escalar, invarfante à escala,
característico da curva.

Essa medida de compactação é normalmente usada
?m reconhecimento de padrões e sistemas de visão,
como uma característica que mede a compactação de
um objeto[4]. Além disso, pode-se mostrar que essa
medida ustá inserida dentro no modelo geométrico da
aproximação de máxima verossimilhança[1].
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DISCUSSÃO E CONCLUSÃO

Na análise dos dados apresentados, existe o interesse
em tentar evidenciar quais os grupos que conseguem
se diferenciar do grupo N (Normais).

GRUPO 1: Na tabela de conglomerados (tabelai), o
grupo 1 mostra a tendência na formação de um
agrupamento distinto do grupo N. No gráfico (1) e na
tabela 2 esta tendência também existe.

GRUPO 2: Houve a dispersão dos dados, muito
embora não se possa concluir muito devido aos
tamanhos de amostras diferentes e pequenos.

GRUPO 3: Os dados apresentados nas tabelas 1-2 eo
gráfico (3), não indicam uma diferenciação significativa
deste grupo com relação ao grupo N.

GRUPO 4: Apresentou médias muito próximas,
indicando a menor variação entre as medidas de
compactação dos contornos de Sistole e Diastole. Esse
resultado é bem característico para as miocardiopatias
chagásicas já que, nos casos estudados, os contornos
diferenciavam muito pouco. Não foi evidenciado,
através dos agrupamentos formados, a diferenciação
clara desse grupo. Como pode ser observado no
gráfico (4), existe uma variação da disposição dos
dados somente em um dos eixos (eixo PS2/AS).

GRUPO 5: Conforme a tabela 1, os dados desse grupo
sugerem não fazer parte do mesmo conglomerado que
o grupo normal, embora a formação obtida não seja
representativa. Na análise das comparações múltiplas
de Tukey, esse grupo apresentou a maior diferença
com relação ao grupo dos normais. No gráfico (5),
embora os dados indiquem uma dispersão grande,
salientam uma formação diferenciada com relação ao
grupo dos normais.

GRUPO N: Consideramos como grupo normal os
pacientes submetidos ao exame de cineangiografia e
que não apresentaram alterações morfológicas
cardíacas ne3te exame. Os dados referentes aos
pacientes normais indicam uma distribuição
concentrada, ou seja, com desvio padrão pequeno. Foi
feita a comparação desse grupo com os demais.

Os grupos 2 e 3 não sugeriram serem sensíveis ao
parâmetro escolhido • medida de compactação - ou as
patologias representadas por esses dois grupos não
apresentam diferenças morfológicas com relação aos
dados do grupo N.

Quanto ao agrupamento apresentado na tabela 2, os
resultados evidenciam a existência de 3 grupos:
normais, casos de estenose aórtica e casos de
miocardiopatias chagásicas.

Embora não tenha sido realizada, neste trabalho, uma
comparação dos grupos entre si, pode-se observar
diferenças entre os pacientes dos grupos 1,4 e 5.

Para uma análise mais definitiva, á necessária a
ampliação do número de casos de cada grupo
apresentado, o que deverá ser feito em um estudo
mais detalhado considerando outros possíveis
parâmetros que possam contribuir para a classificação
de patologias através de suas características
morfológicas.
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gralico S - Comparação das medidas de compactação do grupo
NORMAL com o grupo de MIOCARDIOPATIA HIPERTROFICA
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As imagens analisadas foram obtidas através de exame
de cineangiografia realizados no Instituto do Coração
do HC.FMUSP. Através da projeção do fume de
cateterismo cardíaco do paciente, são escolhidas as
imagens contrastadas mais representativas da sístole e
diastole ventriculares. Esses contornos são copiados
para o papel e posteriomente, através de uma mesa
digitalizadora, é feita a aquisição em microcomputador
padrão IBM-PC, no qual são realizados os demais
cálculos.

Os parâmetros utilizados para análise foram as razões
de compactação dos contornos de sfetole (PS*/AS) e
diastole (PI^/AD).

Foram analisados os contornos de 72 pacientes com
diferentes patologias: 29 normais (grupo N), 16 casos
de estenose aórtica (grupo 1), 4 coronarianos (grupo
2), 11 de aneurisma (grupo 3), 7 de miocardiopatia
chagásica (grupo 4) e 5 de miocardiopatia hipertrófica
(grupo 5).

Com o objetivo de verificar a existência de grupos
dentro do conjunto total de 72 observações, realizou-se
a análise de conglomerados^]. Os resultados desta
análise foram confrontados com as informações
prévias da distribuição das patologias apresentadas
(tabelai).

As medas dos parâmetros estudados, em cada uma
das patologias, foram comparadas utilizando-se a
técnica de análise de variancta. Quando rejeitada a
hipótese de homogeneidade entre as médias,
prosseguiu-se a análise através das comparações
múltiplas de Tukey [5] (tabela 2).

O nível de significância adotado para o estudo
estatístico foi de 0,05 e os cálculos foram realizados
através do sistema SAS (Statistical Analysis System).

RESULTADOS

A tabela 1 mostra os dados obtidos através da análise
de conglomerados. Dados os 6 grupos escolhidos para
estudo, essa análise evidenciou a formação, para esse
conjunto de dados, de 4 grupos distintos.

A tabela apresenta o número de pacientes analisados
em cada patologia distribuído pelos grupos formados
(freqüência); o percentual com relação a todos os
dados fornecidos; o percentual de um grupo frente a
formação do novo agrupamento e a distribuição de
cada novo agrupamento frente aos jrupos estudados.

Frequén
PorconL
Unha*
Coluna %

grupoi

grupo 2

grupo 3

grupo 4

grupo 5

grupo N

TOTAL

CONGLOMERADOS

1

2
2.78
12.50
3.85
3
4.17
75.00
5.77
11
15.28
100.00
21.15
7
9.72
100.00
13.46
0
0.00
0.00
0.00
29
40.28
100.00
55.77
52
72.22

2

11
15.28
68.75

1
1.39
25.00
7.14
0
0.00
0.00
0.00
0
0.00
0.00
0.00
2
2.78
40.00
14.29
0
0.00
0.00
0.00
14
19.44

3

2
2.78

40.00
0
aoo
aoo
aoo
0
0.00

aoo
0.00
0
0.00

aoo
0.00
3
4.17
60.00
60.00
0
0.00
0.00
0.00
5
8.94

4

1
1.39
&2S
100.00
0
aoo
aoo
aoo

888

0
aoo
aoo
aoo
0
aoo
aoo
0.00
0

aoo
0.00
0.00

1.39

TOTAL

16
22.22

4
5.56

11
15.28

7
9.72

5
&94

29
40.28

72
100.00

TABELA 1: DMribuIçlo do* padwtfM por grupos patológico» t

resultados da anáfe* da conglomerado», uMzando at variava»»

P3Z/AS a PC^/AD.

A tabela 2 mostra, tanto para contornos de afetoie
como para os de diastole, a média e o desvio padrão
associados às medidas de compactação de cada um
dos grupos estudados.

A probabilidade de significância p. se inferior ao valor
de 0.05, impica em não existir a formação de um único
grupo ou que as médias apresentadas não são todas
iguais.

Essa tabela mostra, através das comparações múltiplas
de Tukey[5], quais os possíveis grupos a serem
formados, com base nessas medidas.

Os gráficos 1-5 comparam o grupo normal com a i
patologias estudadas, proporcionando a visualização
da dispersão dos dados dos diversos grupos
estudados.
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ANALISIS DE TENDÊNCIAS EN EL MONITOREO INTELIGENTE
I>£ LA ISQUEMIA MIOCARDICA: SIM aproximado*

A. Bosnjak, G. MsarieHo. V Mora, J.M. Carneiro*. B. Sansó*
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La ddimción de
coatmoo dd

RESUMEN

de atoraata ioldigealc* ca d
ST dd dectrocardiofraaa (ECO) donate I »

acmrpenevdgalosdectosdeaaixtóaieflByaaaprKAcade.H —Éliiii
de tocrolucicadiaánica de parâmetro» dcrivadoeddECGy to apucaãon
de técaicai banda ca ccaoámiemo arada a iafccnr Ia iaTormaaoo,
díiparar alarma» apnpiadat, inferir ua pUa adetaado de tiamninmi y
oiaener d catado fianpaioloiico ddpacttale. EneMembajo. te propone
Ia nnlizaciòn de m oqaana de aofliaa de tendência» bando ca d filtro de
Katman mdb-cMadn preaentandDse I a prtawa que rigea m Bdlizaáte y
loa rcMÉtadoe pidiaánareB.

INTRODUCCION

Va cafoo^jerfii|iaoi>pandiiiaailanoyeratanialDdepadailaca
Cuidado» Corooarío* ha «do propoesto [1]. El aivd más bajo ctlá
idaãooado con dproccBDdVadquiaKÍOBdela*enddcadpaedec*Mr

par eatrnctura* de "hardware* tefuidai de dfúo
ricato "baaado ea coaoámiento" (B-C) de la edlal. Lap

caneterfMica de UacaalwapaaadaialaafiacatecapadnddeiomalBcir
ua pnoeao de manejo de alarma*. Laa miamst etna banda ea Ia foaioa de
iafoi r

dd irgawmln ST para ta iaürpiilatiòai. to awtodoloaja para i
CMSdnàbCaaaf. y 1st IOaTaatal OB QttBCUt lOt I

e*tadoiaidddeiavestjpcioa[6).l
existe IA SaBonioMi de duuír • • pfoccssWMCaMo y i
apropiadat para parirani ca UCOIK3. B ato de loa paraauwns
derivados dd ECO. d aaaliii de aa cwwrinai itatasra a Io torao
ddòtapoyla apbcacioa de
ayudaraiMeparlainfo]

dr trataaãnitn ) nnttnrr fl rttadn fiiiii|intft|ÍTi dd
Ea eaas orabato. ae lataBtHa aaa jaopoaietoa de tai auletaa

dei

PROCESAMIENTO DEL ECG

Se ma cocao tdtol de entrada uaa de ataadM dd ECO. óa

denvaoonct.B primer pato ca d .
dd conpiejo QRS pan Io ca l te utiliza ma
modificada a part, de Io. i propatatoa por Cãtsdi
[51. Picha traflrfoimarioa nade lia.ii ainm to caetna de to add a n a

de aacbo lijo. Sobre to teid transformada te detecta aat pico»

que debe dupanne. Eaw etqnena ha demostrado una icd-xdín de Io»
arara y por cade, ta «tomo de Ia diácoà» y calidad dd aUiema de
momtorizaáón. Ea Ia próxima etapa ae puede aaferir una iaurrcaáâa
tcTapAnica fc***^TII iTT~ríimimiTr [7]. yp—i-n—•» ca d cunoaivd,
aparar de Ia inforaudoa geaenda ca loa mvdes prévio», ae puede
dtacritw d estado náopauioiKood paócatc

Doraoie lot (Ulimo» taVx *e ha iacreaieatado d inure» en d
momloreo no invativo pan lot caaos de isqucaúa dd nuocardío ea
pacieaie* que K eacaeaUaa ea Ia* unidade» de cuidado» eoroaano»,
unidades de cuidados intensivaa (UCGUO), saUa de cinijto, y ea
paci«nce» ambnlalono». Et any bica ooaoeido que duraMc Io* caaoa de
iaaasoM, ocunta câmbios ca d segmento ST dd dccmcardiofnaia
(ECO). EMOS câmbios soo evainedoe ai medir Io» panawtraa exinido» de
dtebo KgmcMo. idea como Ia desviadóa, Ia pendieMe. d área, y Ia
poiandad de Ia onda T sobre ua latido promedio normal [3] Trabajo»
prcvíM has mostrado que d aaaiisii de Ias wadenriai de loa paranetro»
otrarionadoi, podrtaa ideauTicar a paáeatca nuccptiUc» de recacr ea
itquemia denud de uai terapia trombolfoca (4). Por eUo. U definicioa de
crileriospandditdtodeatarmaiioldifcnlescod nwoilorcocoMímiodd

>STdunn«eU»priracnsbara»dea0ÍnrartoddmiocardiOKbacc

W
B praceaanento dd ciclo cardíaco en Ia porción dd tegmealo ST-T

ha tido cMudéado ea d patado. Sia embarco. Ia caundarización de Ia
oorifiaadoayiiaBiero de derivacioat* a utilizar, lainformadonaeiimer

P].I>ciwtpi<»sccncapoad>aatopcadicatcdebajadaddaBml(joQRSy
oontntiiyen d pnato de refenacia pan to ariaeaciOB de loa latidos. Pan
UevaracabocaMdintaóónterecurwdnaodcUtonwadtcaaaParacioB
coo tua pumilla o patroa (lemplme machín0, usando d ecwcidoiMfc*
de diitmilitud o diferencia enxada. La diacanoa te obtwae aj rodar
reemivamente aaa veauoa de 50 paalca. bacia addaalc y bacia « M s , *

obtaa^Etievaloroorrtapondeaia
uoibrdcwaquedcoaB^ejoQltôartadtCTaKpOítocomoiionn

en cato contrario cate et reebando La tdecdoa dd QRS puna Middle
hace en forma automática, innnwiiic d primer QRS detectado como
patroa. Si cate ao *e compara bita con lot «ifuieate» cinco QRS, te

h d ú < ^ l ü t ^ E l t e|
cada 10 QRS de acuado caa d anaw toadoacmdizadb ncanivai

normd detectado
La promediacion te hace tobr* aqwUot QRS

media ponto a pauto tobre uo intervalo que te exüeade detdedi
PR bata d comictao dd proximo QRS, tntnandnir una vralan fijadc 1.3
veeea d tiempo R-R promedio La tepnealacióa de to tetalteUevaacabo
tobre d praacdio retuilaaie. Se obka d pico de to onda R conordcreacia
para Ia localizacion de toa restante» ponto* (igmficalivo*. B inicio dri

cero. antes de Ia onda Q que et d valor muámo dd ECO atea de to oada
R. La onda S es d primer cambio de peaanMe de mafaüad coaaideraWe
(le»pue»detooDxtoR.etu>penniecoa»idenrECOpMc46a>oo»alc«aBe
Ia oada S puede desaparecer B pan» 1 ocorre dctpuct de to oada 9 Id que
UpendenieoVla»c»^a»ttizo>«rdae»ddooledeaaiieUaaUjM«cha.Ea
Io» cato* ta loa que cale critério ao ocorre, at haecn coinadirdpaatoJy
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U onda S U M vet ubiccdo d punia J. M ataua d mvd dd MgnKMo ST
como d pnmedio de la amplitud dc I » dace mucMras airadtdor dc d id»
puaio, Asa nusao, M catada la pendkn* ds la liaca racu que aac a I«M
pantos JyJ+tOatstfs. Ertot valera le catadas progKavancttc a medida
que la seaal e» procesada y geaeraa dos series dc tiempo. oaa
corrcsprwittaw al mvd dd segmento ST > ottai s» ptadkKt Para lograr
quc las paslo* de la serie estai eqiàespsaados ca üeapo, se toman
segateatot fijoa de 10 seguados de ECG para calcular cada punlo.
siguiéadote d pracedimiealo especificado previamente para ei

usado para deschbir tendeocias, d sistema se reduce a Ias sigakutet

(3)

(4)

(8

TRANSFORMACION NUMÉRICA A SIMBÓLICA

B process de oanafonnadon numérica a ajmbãlica (TNS) e» cacncial eu
d duetto de sisirsaas de alarmas inteligente*, particularmeale ea d
moailoreo de sistemas diaámico* doade la simple inasposiáóo dc na
umbral ao arroja mayor inTormadon acerta dd prooeso ca si aasn». Sc
basca cMoaccs la dctcrminacioo de Ias características cuaiitativas del
proceso representado por una serie de tiempo dt I a medicioaes de tJgaa
narmaclro particulaT. Dicha dctcrmsaacióB debe ser cxprcsaili ca |^i>—**"*
aaabòlicot como los usadas por los médicos ca su interpretacion visual.
Hasta lot actuates momentos no cxislcn ea d irrrarlo monitores
comcmales que reaJicea una interpretation de Ias curvas de tendência,
uiaupabncatE ponrac no ac han experuncamao machos prot wlimifaicw
pnUevar acaboU TNS

de nivd y de prndienu dd senacato ST-T. se
s dentro de una ( n o varisbilidad prodado de lot câmbios

fisioMcicm. d d nado de Ia inanaentadoo. o ana dc Ia variabiUdad
eUadbbcapropudclot tltoriOnos usados Pbrdlo. para obtener alguns
is/onsncidoútUanecesanopaMrlaseaailtravadeaJgDnlipodc íilrjo.
Sia embarfo. como te orna de uo proceso dinâmico, d (Manje pata-sjto o
pata-bajo ctttooard Uevari* a diaanar compoacatei de Ia lendeacM que soa
Atiles para deacribir d proceso. Por esta razon, d comportamiento
etladbucode lasenal debe ser cuidadosamente tomado ca cueata. Se ha
eomwubado que d filtro Kaiman es may robusto y que puede servir para
obteacr diferente» ínformacioiies acerca de la ttaal depcadwado de la
csa)fioaaapn>piadadclasiiiatrÍGcsdevaiiaaaBycovahau2aiddruidb(7).
Con este filtro d comportamkmo dhmaãco y futuro de Ia lendeoda durante
intervalos dc nempo coitos puede ser estimado, ya que te bata ca d ajuste
de na modelo de acuado a Ias características ettadfsticas de Ia senti. Vários
moddos pueden ser probadot ea forma simultânea y por Io tanto d
eaquetaje dd proceso es directo. Debidoaltj caractaMcat etlructunlcs
dd filtro Kainmn la fusion de datos puede ser implementada ya que ene te
bataenladdiniciÓBdeuBOOvarioi moddos de comportamento pata una
o varias senates dd mitmo prooeso. Ea d caso dd segmento ST, esto
implicaria Ia poaibilidad dc etmdiar «nwllaKsmeuc las tendências de aivd
de Ias i r a denvadones ortofOBtJct X-Y-Z. coa Io cual Ia toma de

m
m = m i + P» + * i

yk = m + vk

donde *% es d aávd de Ia teadencia y f% es tu pendieaie.

La representaciõa matricial y vectohal para d modelo de
lineal cs Ia siguicate:

Los nados « t 1 . « i 2 , n toa Mancos, de media cero, t

(6)

P)

ddotro.ydcvaríanzatqi,q2.Rv.<l
Utilizando ua taoddo físico dementai, se puede dectr que «ala

ir |ar tr BlanõB rshim et nrspl t7anucnto dc ua OPJCSD sonre uaa recta qnaac
ao se coaoce ai Ia ponáon uk. ni Ia /doòdad PJ. H valor de estas
iacogmtai se ctoma rcaolviendo Ias ecuaáones dd filtro de Kalman i
nua aproximacióB de naamos cuadrados (SJ.

b. La Estradara Malrt-Estanos

H filtro Kalman multi-estado et ua algoritmo
paralelo. Se puede pensar ea una edeccion de moddot iam'vidutjes
representando disuntas dinâmica dc Ias tcadrariat de lot datos, y ca ua
proceso que acnía de árbitro y decide cual modelo represam mejor ei
comportamicoto de Ia senti ca ua momento dado [10).

La Hg. lmuestraddeagramade bloques de uni e
CadsNoqueu««ninodek>decrecimiea»linn»(»»pejn«líd)ÍCTtnciarlos
sigincntcs estados: Los câmbios suaves ca Ia sc&al pertcaecca al estado
estaMe (estado I ) . los ctaibios bruscos cala seaal a obterrarpuedea ser
câmbios dc mvd o esctJón(cstaio 2). câmbios dcpnxBCBte (estado 3). y
transitórios de Ia te&al (estado 4). Para modelar todos estos estados bay
que asiguar adecuadtnente Ias varianzat de los nados v^, « k l , 2
moddo de cmiaácnio lineal de Ia ecuadón (6).

a. Filtro Kalawa ca «I seguiminto dc teadeacus

A conanuaciãa se presentan Ias ccuaaoocs que rcprcsciitaa d proecto
pan tplicar despues d filtro Kataun:

(I)

(I)

X(k) = A.X(kl) + w(k-l)

Y(k) = C.X(k)+v(k)

Y(k) = vector de observaciofl.
A«nMrizddsisfeim; C = mttr.t de las variables dt salida
X = vector de estsdo «Mifliado pw d filtro de Kalman.
w(«) = nado dd «nem». v(k) = nado de l i objervtciâa.

L i t ecuaciooes para resolver ei fíllro Kalmao y su tJgoTiuao se
eocucotrancn |8) Eo d ca^ del aic^odioaaucodccrcciimeDio lineal.

Fig 1. Diagrama de BB Rltro de Kaimsamalli-esfado
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H enfoque mulneslado de Kaunas, andado a Ia Teoria "Baveuant'de
ácauóa. ofrecc un man» de referenda riguiueo para dctcnniaar d estado
m u probable Ea efecio, las probabilidades a posteriori de cada estado
pÉ»^»»r>.iii«»fa.»n»ariJmwa>«nc«rf.iiMlMiig cm Io m l «e pndtfa

pndedr la dtracdte futura de una tendência eoa una mayor precision. Ea
poaibk asignar csnmados de las probabilidades a priori pan cada csiado. dr
acuado can mi rrecurocu de ocorrência esperada. Entonces. «a eada instante
de b'empo. w calculan In probabilidade] posleriorei de cada uodclo
considerado a fin de detenninar cud estado mejor repnsenta a k» cambioa
ca la scric de nempo de entrada. En d ca» actual, se conaidenrai. en urn
pnmera spfOKimadoo, lot valores 0 5 , 0 IS. 0.25 y 0.10 como
probabilidades a priori pan lot csladn eatable, escalou, cambio de
pntHsiim y transitório. H edeulo recuraivo de las probabilidades involucra
d uso dd filtro de Kdnvn en una metodologia dessrrollada por Hsrritoa y
Stevens (I I] y Smith y West [9].

RESULTADOS

Se utiK s la base de dato. ST-T Europe» (European STT Databast)
pan la evaluation de los dfontaaot de proccsanaemodd BCG. Dicfaa hue
de daos fue creads pan sen* de estandard para la evduacica de defcetore» de
isqucmia. Connate 368 episódios anotados de cambio* dd ST (250
depresione» y 118 devaciows), 11 episódios de corrimiento dd eje
isodectrico y 401 episódio* de câmbios de Ia onda T. La nnsma está
digitalizada a una frecacada de muesuco de 250 Hz y 12 bits de nsoiinoo..
La Fig. 2.a tnuestra un entrado de no registro origrad de Ia base de dato*
donde se puedea apreciar a simple vista Ias dcvaaones dd segoenlo ST. Li
fig. 2.b n o u Ia serie de o'empo de valores de Ia pendieale dd segmento
ST (penditmt de la lutes recta entre d puolo J y J+80 mseg), la cud fue
edeulada águiendo d procesamcolo de Ia send explicado anleriarmenle.
Cada uno de los pontos de esto grafica represent* la medida de Ia pendente
dd segmento ST sobre d promedio calculado en un extracto de 10
segundos. Por Io tanto la fig. 2 b corresponde a una condensation de
medidas tomadas en un intcrvdo aproximado de 10 minutos de ECO.
Nc^eselMcaraclefísticMdel*sciicdtuaiipocnleniiinosdcvsri«bilidady
modificarioBes a corto plazo que caiespooden s câmbios patológicos en I»
evoluoión dd pancnte.

J

v *̂V

/

A . i

i ;

A
\
\ A

/V

) !) i

En Io que respeda d proccsamkiHo dd filtro Kdman Io* resultados que ae
muestranacooonuadtesoopfdinunsRiyao^nowliaiinpkaieoladod
bloque de decision para determinar autománcamcale Io* cambias de eaude.
La Fig. 3 a muesira d seguimiento de Ia tendência, m, por d HIDD
KsJman. E» de haco notar que d filtro puedesegiar, filtrar o suavizar a aaa
scnaltanexacUsneiMecc«iiosed^*cepanobiC]KrUinfainacidaDecesaria
en cudqucT momento. La curva de la fig. 3 J ea eniy similar a Ia de Ia
figura 2.b Io cud *» indicativo de Io bien que d filtro call estunando cad»
pumo de la send a partir de la* mucsms preiedentts. Las curvas de Ias
figuras 3 b. 3 c . 3 d . 3 e corresponden a Ias probabilidades cdcaUdas en
cada instante para cada uno de loa estados dd filtro: estatte, escaMn, cambio
de pendiente y transitório. Noteae en cada una de dias los pontos

» *4>.c y d que repreacntan cambia sigasficalivos en la send de

Fig. 2a Extraeio de ECO con devaciones en d segmento ST. Fig. 2b.
Medida* de Ia pcDdknle dd segmento ST para d registro completo.

ya que dlf d paciente pasa por debajo dd 50 * de probaWidad de estar en
d calado eatable. Io cud puede dar motivo a que una dama ae dispare (ver
fig. 3.b). En d caso dd ponto V puede decirse que d paciente deja de estar
i«ableyaqueUpiobar»Jidaddeesiaren«eitadoba>aiajvssV»cercaBoa
0.25, mientns que pan d cambio de caedoa Ia probabilidad sobe aaa pico
de 0.4. En dedo. Ia observacióa detallada de Ia figura 2.b ao* revd* d
cambio ea Ia serie de oeopo prévio d ponto V . Similanncalc. los puato*
"b" y *c" se corresponden a câmbios notables dd vdor dd |i laartm
medido en d segmeato ST y son detectados por d iacremeato ca Ias
probabilidades dd estado coieapottdienic d cambio de peodMattddmoddo
multi-cstados (ver fig. 3d). Las diferencias correspeoden d hecko que "b"
esta relacionada con d frente de ascenso y V con d de deaceaao.
Hndmeote, d punlo "d" revela un cambio ca Ia tenderia, de un asceaso
soslenido a un retomo rápido a un valor cercano a 0.0 (ver fig. 2.b), one
ocurre prévio a cte instante. La mlciprctacica de estas desviactoaca de Ia
estabilidad de un paciente a Io largo dd nempo es la base pan la defiataon
de un esquema de alarmas inteligentes bandas en d anflisis de trarlrtiria»
usando d filtro Kdman muln-estado*.

DISCUSION

Ea Ias aeccíoae* anteriores se describicroo como Ia* característica*
priacipdes de la send ECO son extraídas pars d momlono de casos de
isquem*. Desde este punlo de visto, d estúdio dd coaitmtamicnto de Ia
send en d nempo. e* realizado con d propósito de disparar sUrmat H
seguimiento de esta evolucion requierc de un apropiado esquema de
detección de câmbios y posterior codificacidn La utilização dd fiitnje
Kdman de mulá-ertado resudve. en pane. este problema.

Qintere»estáoideleririiiarl»i^sodV»deiscíiamayetiquel*rlo»de
acuerdo a su evolucion en d bempo. Esto podrta pernilir una rápida accica
terapêutica para prevenir los infanot. Se raquicre mas analitis caaatítairvo
sobre d segmento ST para definir loa critérios de Ias alarmas que deberan
prevalecer en d futuro Por ejemplo, iCuan importante es Ia duracton dd
episódio de isquenáaent6inino*oUperiododemcvloreo?.iQué retardo
puede ser permitido para que se pueda tomar una acdón terapêutica
cometa?. ^Cuanespatiada puede ser usada la infonnacioaen dproceso de
darmas para no producú-fdso* positivos?. Larespucstaa estas pregunla*
vendfánprindpdniemcdelos estúdios duácoien In pacientes de VCC
Es importante destacar que uno de Ias mayores proHemas ea cala área, e*
que no existe mu base de dato* de paciente* ea unidades de cuidados
coronarios que sufren de isquemia. debido a Ia* características propias dd
problema. Las nerramíentas desarrollada* en este trabajo cnotribuiraD a
contestar dguoas de estas pregunla*, ya que Ia* alarmas simple*,
disparadas por umbral, no ton aplicaMc* a esto* problemas comptejo*.
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VALIDATION STUDY OF LINEAR DISTANCE MEASUREMENTS FROM CT SCANS
USING A MULTIPLANAR REFORMATTING SYSTEM

Roberto J. Gonçalvest David Roberts^ Roberto A. Lotufot

fBioMetrix Technologies, Lac
P C A - FEE - UNICAMP

ABSTRACT

The work repotted here is a validation itudy of linear distance
measurements baied on images obtained from CT scanners and
post-processed by »J off-line mukiplaaar-iefonnatting system.
Ws discuss some of the problems aad show how such a system
can yield more accurate measurement! than utilizing just the
scanner console.

INTRODUCTION

CT Scan images have been used not only a* a non-invasive visual-
ixatkm tool for internal human structures, but also as a quantita-
tive one. Most CT consoles have the ability to measure distances,
angles as well as area* on any given crou-section generated by the
machine. This ability may give the user a false sense of accuracy
when measuring dimensions of 3D structures by means of its 2D
cross-sections if these cross-sections are incorrectly positioned.
Another problem is the identification of the correct location of
the real boundaries of the structures in the images presented to
the operator, i.e. the fact that we deal with a dynamic range of
values makes the identification of these boundaries not dear in

many cases.

AIMS

1. Determine if the vertical dimension (alveolar crest-inferior
border of mandible) of bucco-liagual sections reformatted
from CT data varies with the angle between the scan plane
and the plane of the inferior border of the mandible.

2. Show that the software correction for mandible orientation
will yield vertical dimensions which are accurate.

3. Determine if linear dimensions for compact bone vary with
data threshold values.

4. Determine the range of optimal grey-level windows which
can be used to make ttvutu linear dimensions.

METHODS

CT sean protocol used:

• Beam thickness: 1.5mm

• Table transport between slices: 1.0mm

• Slice Spacing: 1.0mm

• Data, overlap: 67% in all slices except ant sad last {33%)

• X-Y pixel size: 0.4mm

• Original CT matrix: 512x512

• CT slice plane: Axial

Material*:
A dry mandible was marked by means of 1/16" holes drilled into
the cortical bone on the lateral aspect of the alveolar ridge in the
left posterior quadrant (see Fig. 1 and Fig. 2). The mandible
was embedded completely in «datin for scanning. After the scan
was completed the mandible was extracted from the gelatin by
washing with boiling water. The corpus was marked to show
the desired planes of bucco-lingual sections passing through the
markers, and was then sectionixed using a fine-toothed hacksaw.
Maximum vertical and horizontal dimensions were ontained us-
ing a micrometer calibrated in 1/10 mm and also by means of a
steel ruler calibrated in lmm intervals.

Poat-^an Data Processing:

• iram the original matrix of 512x512 an ROI (Region of In-
terest) of 256x256 was extracted (pixel siie was preserved).

• The 12bit/pixel ROI data was converted to Sbttt/pixels by
means of direct scaling of the pixels values confining the
original range to a 0-248 integer interval.

• Post-processing of data was done on a Scanalyier System,
BioMetrix Technologies, Inc. (Philadelphia, USA). The
software was run on a Sun Microsystems Sparc2 worksta-
tion with 48Mb of main memory ana 870 Mb of disk.

DATA PROCESSING

Buccolingnal sections were reformatted through both markers us-
ing data which was uncorrected for mandibular orientation and
using corrected data. It was observed that there was a 6% dis-
crepancy in the vertical distance values, but that the horizontal
values were similar. This is consistent with the orientational dif-
ference. The values were not, however, similar to the physically '
measured values. It was considered that this was because a full
width grey-level window (0-248) had been u.«d to construct the
images.

The contrast module available in the software was used to vary
the window used to construct images. All pixels classified as
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Figure 1: Dry mandible used for measurement» Figure 3: Quantification of a crow-iection

Figure 2: 3D reconstruction of dry mandible in Fig. 1

btfag inside the window (grey-level intetval) were assigned the
foreground color. All pixels classified as being outside the win-
dow were assigned the background color. Since the upper bound
of the window was equal to the upper bound of the dynamic
range, this operation is analogous to thresholding the image at
the lower value of the window.

The window was varied by holding the upper level (248) constant
and decreasing the lower value sequentially in steps of 5 (at the
points of inflexion) and 10 unit».

The area of the region, i.e. the area occupied by all pixels classi-
fied as being bone tissue, was measured for each image (see Fig.
3), as well as the vertical and horizontal dimensions. These val-
ues were then plotted againrt the correiponding window values
as shown in the results (see Fig. 4, Fig. 5 and Fig. 6).

» I* III II 13»
Min. Value for Contrast Window

Figure 4: Area graph

B

f
11 "
E
5 „

Nv \ «fiianl nap for Loci

optimal rnf t for Loc.2

«0 109 I » I» 1J0 l « IS» IN 11» IIP

Min. Value for Contrast Window

Figure 5: Width graph

The vertical and horizontal physically measured value» for loca-
tion 1 (anterior) were used to determine from the respective cal-
ibration graphs the optimal window to be used to obtain those
values. The mean optimal window value was then used to re-
construct the section at location 2. It was found that accurate
dimensions were now obtained.
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Min. Value for Contrast Window

Figure 6: Height graph

Location
1

Location
2

vert.
hor.
vert.
hor.

Physical
Dimennoi

24.8
16.6
22.0
16.1

FoD Grey Seal»
nncorr.
data

26.6
16.6
23.2
16.6

corrected
data

25.6
16.6
22.7
16.6

Corrected
«wy
teak and
data
24.8
16.6
22.0
16.1

Table 1: Measurements (dimension* in mm)

The procew wat repeated, but oting optimal window value* ob-
tained from location 2 to obtain valnt* for location 1.

RESULTS

See Table 1.

1. Corrected greytcale and data yieldt linear dimension! which
differ lets than 1% from the physically measured dimen-
sions.

2. Variation of the Calibration Graph for Optimal Windows:

(a) Location 1, width: from 115-248 to 170-248 (mean
142-248).

(b) Location 1, height: from 128-248 to 150-248 (mean
139-248).

(c) Location 2, width: from 120-248 to 161-248 (mean
141-248).

(d) Location 2, height: from 130-248 to 161-248 (mean
146-248).

Figure 7: Upper right: panoramic view «bowing angle a
between inferior border and original axial slices. Lower right:
shows corrected and unconected sections.

DISCUSSION

The dimension calibration graphs show a distinct plateau mark-
ing the region of compact bone. The range of windows which will
provide accurate linear dimensions is thus relatively wide.

The 4-5% error in the vertical dimensions for the nncorrected
data measurements is caused by the 16 degree angle between the
bate of the mandible aad the scan plane which makes the cross-
tections generated not "true" cross-sections (see Fig. 7).

CONCLUSIONS

1. The vertical dimension I Uvedai crest-infèrior border of
mandible) of bncco-lingnal sections reformatted directly
from original CT data varies with the angle a between
the scan plane and the plaae of the inferior borders of the
mandible (accuracy» eot(a)).

2. A software correction for mandible orientation will yield
vertical dimensions which are more accurate bat still may
include an error due to utilization a full-width contrast
grey-level window.

3. Area (volume) and linear dimensions of compact bone seen
in reformatted image* vary with the width of the contrast
window.

4. The range of optimal windows which will give accurate
linear measurements is relatively wide, between 123-248
and 160-248 (14% of dynamic range).

5. Images generated nsing orientation corrected data and con-
trast windows within this range will give high order accu-
racy for linear dimensions (sse Fig. 8).
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EXPANSÃO DO AMBIENTE KHOROS PARA VISUALIZAÇÃO DE ESTRUTURAS BIOMÉDICAS SD

R A Lotufo A X Falcão R Gonçalvest

Depto. de Eng. de Computação e Automação Ind. DCA-FEE/Unicamp
fMedical Image Processing Group - Univ Pennsylvania

RESUMO

Este trabalho descreve a implementação de diversas técnicas de
visualização de superfícies de objeto!. 3D obtidos a partir de ima-
gens tomográficas. A implementação deste sistema está sendo
feita sob o ambiente Khoros de visualização de imagens.

requerida, a necessidade de visualização da estrutura em «tudo
sob diversos ângulos, a falta de um modelo matemáiico que per-
mita simplificar a tarefa de identificação da» estruturas desejadas
e a variedade e quantidade de operações que são necessárias para
a obtenção da informação desejada.

Todos esses requisitos são bastante apropriados ao ambiente Kho-

iNTRODUÇÃO

Diversos equipamentos médicos como o tomógrafo de raios-x
(CT), o de ressonância magnética (MRI) e os equipamentos de
medicina nuclear (PET e SPECT) são capazes de gerar dados
volumétricos de altíssima qualidade. A habilidade de extrair
informações objetivas e quantitativas a partir desses dados é o
grande desafio dos sistemas de visualização e análise de imagens
multidimensionais. A forma mais simples e mais utilizada de
visualização de volume (dados 3D) e de seqüência temporal de
dados ôO (dados 4D) é a visualização isolada de fatias 2D, sele-
cionada do conjunto de dados 3D ou 4D. Apesar desse método
possuir vantagem de ser simples e de permitir o acesso a todos
os dados originais, ele não possibilita a visualização, análise e
manipulação de estruturas 3D existentes no conjunto de dados.

Das inúmeras técnicas para a visualização de dados 3D existen-
tes, a mais utilizada consiste em identificar o objeto em estudo e
projetá-lo em uma tela 2D sob diversos ângulos [7]. Este tra-
balho descreve a implementação de diversas técnicas de visu-
alização de superfícies utilizando o método de lançamento de
raios ("ray casting") [5], A implementação deste sistema está
sendo feita sob o ambiente Khoros de visualização de imagens [3].
Khoros é um pacote aberto de visualização de dados e processa-
mento de sinais multidimensionais desenvolvido na Universidade
do Sovo México, EUA. Este programa pojsue como parte cen-
tral um ambiente de programação visual que permite a inter
conexão de módulos de processamento e de controle. Assim é
possível construir estruturas complexas de processamento a par-
tir de uma coleção de blocos interligados. As implementações em
desenvolvimento no DCA-FEE-UNICAMP deverão resultar num
conjunto de módulos que permitirá extender o sistema Khoros
para visualizar dados volumétricos.

As características que fazem com que a visualização volumetric*
seja diferente de outras áreas correlata* são [ti]: a enorme quan-
tidade de dados envolvidos, a alta capacidade de processamento

Uma grande dificuldade na área de visualização volumetric» é
a obtenção dos dados gerados pelos equipamentos médicos. A
maior parte dos fabricantes desses equipamentos não revelam o
formato de fita ou de disco em que os dados gerados são armaze-
nados. A exceção à essa regra existe em relação aos equipamentos
da GE. Foi feito um contrato em que foi possível programar um
módulo de leitura do formato de fita do tomógrafo GE9800 exis-
tente no Hospital das Clínicas da Unicamp.

TÉCNICAS DE VISUALIZAÇÃO VOLUMÉTRICA

São definidos três espaços de trabalho nos quais ai técnica* de
visualização volumetric» são implementadas.

Espaço Voxel: Os dados gerado* por um tomógrafo geralmente
consistem de um» seqüência de fatias 2D espaçada* de uma dis-
tância fixa "d". Considerando as fatias paralelas ao plano xy
representando imagens de cortes transversais ao longo do eixo z, o
espaço voxel pode ser idealizado como o cubóide (paraldepípedo)
que envolve todas as imagens (Fig. 1). O cubóide é subdividido
em pequenos outros cubóides denominados voxels. Cada voxel
representa um volume pxpxd formado ao se tomar uma distância

..voxel

Figura 1: Espaço Voxel

d/2 em torno do pixel correspondente na* direções do* semi-eWo*
z+ e z-.

Espaço Objeto: O espaço voxel representa uma cena em tons
de cinza na qual o objeto de interesse está invisível. O espaço
objeto é, portanto, definido como um espaço voxel binam, onde
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a cada voxel é associado uir. valor 1, quando o voxel pertence ao
objeto, ou um valor U no caso contrário.

Espaço Imagem: 0 espaço imagem é representado por uma
área retangular, no plano uv (Fig- 2), na qual o objeto é pro-
jetado. Esta área é subdividida em pequenos quadrados p x p
denominados pixels. O valor dos pixels representam a distância
do plano de visão à superfície do objeto (z-buffer).

0 espaçamento "d" entte as fatias normalmente causa uma ani-
sotropia dos dados, ou seja, a resolução no plano xy das fatias
é maior que a resolução entre as fatias (direção z). Para tor-
nar a tarefa de visualização do objeto sob qualquer ângulo mais
simples, é feita uma interpelação linear entre as fatias de modo
a crias novas fatias interpoladas de modo que a distância resu!
tante entre as fatias seja igual á distância física entre os pixels
dentro de uma mesma fatia. Este c um processo chamado de
pré-processamento que é feito uma única vez gerando um novo
conjunto de dados pronto para ser visualizado e manipulado. 0
pré-processamento pode ser considerado uma transformação do
espaço voxel para o espaço voxel.

Após a interpolação é necessário identificar o objeto de interesse
na cena. Esta técnica é denominada segmentação da cena e pode
ser vista como uma transformação do espaço voxel para o espaço
objeto. A forma mais simples de segmentação é a limiarização,
onde define-se um valor limiar de cinza acima do qual o voxel é
considerado pertencer ao objeto de interesse.

Projeção

A Fig. 2 ilustra a situação inicial onde o observador e a fonte de
luz estão situados no semi-eixo y-, o plano de visão uv tem sua
origem no centro geométrico do espaço imagem, sobre o semi-
eixo y - entre o observador e o volume de dados. 0 sistema de
coordenadas (z, y, z), que segue a regra da mão esquerda, tem sua
origem no centro geométrico do volume de dados. Dois graus de
liberdade são definidos pelos ângulos ae 0 para que o observador,
fonte de luz e plano de visão possam girar em torno do volume
de dados para visualização de qualquer de suas faces. Os ângulos
de rotação a e /? eqüivalem, respectivamente, aos movimentos
de rotação (spin) e inclinação (tilt), do objeto em torno de seus
eixos longitudinal (eixo z) e lateral (eixo x). Uma translaçâo
/ = (Tz,Ty,Tx) também é possível para se efetuar cortes no
volume de dados. A matriz de rotação e translaçâo utilizada é
dada por

cosa -senacos^ senatcnf} O
sena cosacosâ -cosastn() O

O sen0 cosi) O
Tx 1

(1)

As dimensões do espaço imagem 6ue6v são calculadas em função
dos ângulos de rotação e das dimensões do volume de dados
éz, êy e òz. A posição inicial da origem do plano de visão é
(ZiP.z) = (0,1/0,0) tal que para quaisquer ângulos de rotação
não haja cortes no volume de dados.

0 método de projeção utilizado é conhecido por lançamento de
raios (ray casting) com projeção ortogonal. Neste método, para
cada pixel cio espaço imagem é lançado um raio em direção ao
volume de dados. Os raios são paralelos entre si e perpendiculares
ao espaço imagem. Quando um raio penetra no volume de dados,

tie caminha até encontrar o primeiro voxel (voxel-1) pertencente
ao objeto de interesse. A projeção do objeto de interesse sobre o
espaço imagem é efetuada associando a cada pixel, sua distância
ao primeiro voxel-1 encontrado pelo raio (formação do z-buffer)

A equação paramétrica inicial de um raio lançado do pixel
(*o.!to.*o) na direção y (D - (0,l,0))é:

(r(í),y(í),í(i))=(xo,yo^o)+ «(0.1.0) (2)

Sobre esta equação é aplicada a transformação M tal que a equa-
ção do raio passe a ser representada em coordenadas homogêneas
por:

(t)' y(t)'

Tonalização

y(t) z(t) l ] A Í (3)

A imagem final i geradi associando a cada pixel do espaço ima-
gem um tom de cinza. O valor desse tom de cinza deve ter tal que
simule a :nt.p- -Made de luz na superfície do objeto em questão. A
forma mais s. pies é a tonalização por distância (depth shading),
onde os tons de cinza associados aos pixels variam linearmente
com as distâncias da superfície ao plano de visão:

Umtn ~ "mar
] + Im (4)

onde:
Imaz é a máxima intensidade desejada na imagem final;
/mln é a mínima intensidade desejada na imagem final;
rfmux é a maior distância da superfície do objeto ao plano de
visão;
dmin é a menor distância da superfície do objeto ao plano de
visão;
d(u,v) é a distância do pixel (u,i>) à superfície do objeto.

Essa forma de tonalização dá pouca informação dos detalhes da
superfície. Uma ilustração deste tipo de tonalização pode ser
vista na imagem esquerda inferior da Fig. 3.

Uma forma mais complexa, que permite mostrar detalhes da su-
perfíce do objeto baseia-se em um caso particular da equação de
Phong [2], onde fonte de luz e observador têm posições coinci-
dentes:

/(«, v) = lmazKa + K.co3n26) (5)

onde:
Ka é o coeficiente de reflexão para a luz ambiente
Kiko coeficiente de reflexão difusa oara luz da i< .;
K, é o coeficiente de reflexão especular para a luz da fonte;
9 é o menor ângulo entre o vetor normal à superfície e o raio de
incidência.

Esse tipo de tonalização necessita da informação de distância do
plano de visão e do ângulo 9 que necessita do vetor normal à
superfície do objeto. Existem vários métodos de estimativa do
vetor normal e cada um é mais apropriado para o tipo de estru-
tura que se deseja visualizar e tipo da fonte de dados: tomografo
de raios-x, ressonância magnética ou medicina nuclear. Depen-
dende da estrutura e do tipo dos dados, o vetor normal pode ser
estimado em qualquer um dos espaços de trabalho. Foram esco-
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Ihidos para implementação inicial três tipos de cálculo da normal
N - {!Vx,\,,N,y- tonalização no espaço voxel, no espaço ima-
gem e no espaço objeto.

Figura 2: Sistema de coordenadas para projeção

0 cálculo da normal no espaço voxel [7] e espaço objeto [1] é dado
por:

JV* =

If. =

(6)

(7)

(8)

Sendo que no espaço voxel, / ( * , y,z)éo valor do voxel em nível
de cinza e no espaço objeto, o valor do voxel assume valores 0
(caso não pertança ao objeto) e 1 (caso contrário).

0 cilculo da normal no espaço imagem [7] é dado por:

d(v+l,v)-d(u-l,v)
* 2

(9)

(10)

(11)

Na parte inferior da Fig. 3 vê-se três exemplos de tonalização
utilizando-se estimativas de normal discutidas acima. Da es-
querda para a direita a partir da segunda imagem: tonalização
no espaço objeto, espaço imagem e espaço voxel.

IMPLEMENTAÇÃO

O volum<. de dados original é inicialmente armazenado em um
arquivo no formato SOFTVU [4]. O pré-processamento foi feito
usando um programa de interpolação deste pacote, porém está
previsto a incorporação de técnicas de interpolação no Kboros.

zbuíf ar e shading (Fig. 3). O programa soí t2»if f converte o
arquivo de dados pré-processado para o formato V1FF do Kho-
ros. O programa zbuf f «r carrega na memória principal todo o
volume de dados e executa o método de laçamento de raios des-
crito acima gerando um novo arquivo com o zbuffer e, quando
desejado, com os ângulos entre os vetores normais e a direção da
fonte de luz e observador. O programa shading gera o arquivo
final com a imagem tonalizada. A visualização desta imagem é
feita pela rotina display (Fig. 3) que usa programas do Khoros.

Os parâmetros de entradí e saída de cada programa são atuali-
zados interativamente ao dar um click no botão central das caixi-
nhas da Fig. 3. O programa zbuf f «r oferece como parâmetros o
nome dos arquivos, os ângulos de rotação, o valor limiar, o passo
At, a opção de fazer um dos três cálculos de normal acima cita-
dos e a distancia do corte em relação a origem do sistema (x,y,z).
A translação necessária ao plano de visualização f é calculada
automaticamente a partir deste último parâmetro. O programa
shading oferece como parâmetros o nome dos arquivos, os coe-
ficientes de reflexão, as intensidades máxima e mínima, o fator
n, a intensidade do fundo da imagem e uma das duas opções de
tonalização descritas acima.

Outros recursos do Khoros podem ser acrescentados ao fluxo da
Fig. 3, como por exemplo, operações de filtragem nas normais
ou na imagem tonalizada. Uma interação direta entre o usuário
e os arquivos intermediários também é possível.

CONCLUSÕES

Este trabalho mostra diversas técnicas de tonalização de super-
fícies oriundas de dados 3D. Essas técnicas estão incorporadas
ao programa aberto Khoros expandindo seu repertório de visua-
lização de dados. A experiência quanto ao uso do Khoros confir-
mou como sendo um ambiente apropriado para a pesquisa e en-
sino. Sua flexibilidade permite explorar diversas combinações de
operações primitivas e escolher a melhor técnica de visualização
para cada tipo de dado.
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AVALIAÇÃO DE TRÊS MODOS DE AQUISIÇÃO PARA A VENTRICULOGRAFIA RADIONUCLÍDICA
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RESUMO

A ventriculografia radionudídica é um exame
destinado a avaliar parâmetros da função cardíaca,
calculados a partir de uma seqüência de imagens
cintilográficas, adquiridas sincronicamente com o
ECCDevido à freqüência cardíaca de um indivíduo
não apresentar um valor constante, cálculos
imprecisos podem ser encontrados.

Para contornar este problema, existem, nos sistemas
comerciais, três métodos de aquisição: "toward",
"backward" e "foward-backward by thirds".

Este presente trabalho apresenta alguns resultados
de um estudo "in vivo", obtidos segundo os 3 modos,
mostrando que os valores produzidos pelo 3o modo
são menos sensíveis às variações do intervalo R-R.

INTRODUÇÃO

A ventriculografia radionudídica ("Gated Blood Pool
study") 6 um exame destinado a avaliar a função
ventricular cardíaca e que consiste em adquirir uma
seqüência de imagens cintilográficas, sincronizada ao
sinal eletrocardiográfico (ECG) de um paciente.

A freqüência cardíaca de um indivíduo, em geral, não é
constante, podendo ocorrer pequenas variações em torno
de um dado valor. Em função disso, na seqüência de
imagens sincronizadas, 6 possível encontrar algumas delas
constituídas por um número menor de eventos.

Para corrigir tal tipo de problema, foram criados (1)
diferentes modos de aquisição. Estes modos receberam
os nomes: "forward", "backward" e "forward-backward by
thirds" (ou "merged").

Neste trabalho, foi feito um estudo comparativo dos
três modos, entretanto,deve-se ressaltar que aqui não se
busca uma opção definitiva de um modo, mas avaliar as
principais vantagens que cada um oferece em termos da
morfologia da curva de volume, qualidade das imagens,
cálculo de fração de ejeção, taxa de esvaziamento e de

enchimento.

MATERIAIS E MÉTODOS

O estudo da ventriculografia radionuclfdica consiste em
obter imagens cintilográficas sincronizadas com a onda R
do paciente. Inicialmente, injeta-se pirofosfato , o qual
reage com as hemácias provocando nestas uma
oxi-reduçáo. Após trinta minutos, é administrada uma
dose do radionuclídeo tecnédo-99m, na forma de
pertecnetato de sódio, que se liga às hemácias
oxi-reduzidas, tornando possível observar o sangue dentro
das cavidades cardíaca.

A seguir, o paciente é monitorado
eletrocardiograficamente e colocado sob uma câmara de
cintilaçào LEM+ (Siemens), acoplada ao sistema
MaxDELTA cujo processador é o MicroVax 3300, para
armazenamento e processamento das imagens. O ECG
por ele produzido 6 enviado ao computador, que divide o
intervalo entre duas ondas R consecutivas (intervalo
R-R) em 32 partes como ilustra a figura 1. O intervalo
R-R corresponde a um ciclo cardíaco, que compreende
uma fase de distensão e outra de contração do miocárdio
chamadas de diastole e sístole, respectivamente.

Figura 1: Correspondência eletro
mecânica do ciclo cardíaco. ~
(a) ECG, (b) Curva de Volume Ven
tr icular . lc) Quadros Referentes"
a cada uma das 32 subdivisões do
ciclo.
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O objetivo de dividir o intervalo R-R em 32 partes visa
reproduzir, com a maior precisão possível, a variação de
volume das câmaras cardíacas, que pode ser estabelecida
pelo número de contagens no decorrer do tempo. Para
cada um desses intervalos, tem-se uma imagem
cintilográfica associada, eu seja, um quadro de atividade
cardíaca.

.Métodos de Aquisição

O início da aquisição tem como primeiro passo, a
determinação pelo computador, da freqüência cardíaca
em estudo. Isso é feito a partir da média aritmética dos
cinco primeiros ciclos cardíacos recebidos e os limites de
aceitação dos eventos são estabelecidos ±3% em torno
do valor médio do intervalo R-R determinado.

Nos três modos de aquisição utilizados neste estudo
(2), e descritos a seguir, existe um procedimento comum:
os eventos ocorridos durante a aquisição são
armazenados seqüencialmente ("list mode") em uma
memória auxiliar. Só serão formatados como imagens os
eventos que forem aceitos dentro do intervalo R-R
pré-definido.

1- Modo "Forward": Os quadros são armazenados a
partir do início de uma onda R (diastole), até o início da
próxima onda R. Devido a intervalos R-R mais curtos,
este modo pode apresentar problemas de baixa contagem
nos últimos quadros em relação aos primeiros.
Irregularidade esta evidenciada no trecho final da curva
de volume.

Para intervalos R-R mais longos que o pré-definido no
início da aquisição, o computador despreza as últimas
informaçóes(Fig.2 (a))

i intervalo
I R-R

sístole diastole

FOWARD

(a)

tempo

BACKWARD

tempo

MERGED

(c)

tempo

Figura 2: Representação da

curva de volume dos três

modos de aquisição Iref.M

2- Modo "Backward": Neste modo, o primeiro quadro é
alocado como sendo o 32o. do ciclo cardíaco, isto 6, o
armazenamento é feito no sentido do final da onda R
para o início da onda. Dessa forma, o problema da taxa de
contagem, aparece no início da curva de volume (Fig. 2
(b))-

3- Modo "Forward-Backward by thirds" (ou "Merged"):
O armazenamento dos quadros se faz, simultaneamente,
nos moldes dos dois métodos descritos anteriormente. O
intervalo R-R 6 dividido em trás partes, sendo os dois
primeiros terços da aquisição do tipo "forward" e o terço
restante, do tipo "backward" (22 quadros forward" e 10
quadros backward"). Como conseqüência, os problemas
com baixa contagem nas primeiras ou nas últimas
imagens desaparecem (Fig 2 (c)). Entretanto,
dependendo da atividade cardíaca, a curva de volume
pode apresentar uma descontinuidade no ponto de junção
dos dois modos:

.Estudo» "in vivo"

Para o presente trabalho comparativo, serão
analisadas informações adquiridas de um grupo de 20
voluntários, sendo estes, indivíduos na faixa etária de
25 a 40 anos e que nao apresentam fatores de risco
cardíaco significativos.

Esta comunicação mostra os resultados obtidos com
a análise de 10 voluntários. A aquisição de dados é
feita segundo a descrição acima e é completada
quando o total de contagens nos 32 quadros atingir 13
milhões, correspondendo a cerca de 1.700 batimentos,
sendo o tempo de duração de cada quadro de
aproximadamente 25 ms.
.Processamento

Após a aquisição, é realizado um processamento das
imagens obtidas, delineando-se, em cada uma delas, uma
área de interesse ("ROÍ") em torno do ventrículo
esquerdo que é a região cardíaca em estudo. Essas são
delimitadas pelo método automático constante do
equipamento uüizado, para garantir o mesmo critério na
definição das áreas.

O processamento automático utilizado adota, como
procedimento inicial para cada quadro, uma filtragem
espacial de 9 pontos, resultando em uma imagem
suavizada.

Para obtenção dos "ROIs", aplica-se um operador
Laplaciano, e uma interpolaçâo linear entre pontos
vizinhos, formando o contorno. Em alguns casos foi
necessário o ajuste manual de alguns contornos,
especialmente quando as imagens adquiridas pelo
método "backward" foram processadas.

Assim, temos para cada quadro uma variação das
contagens obtidas no decorrer do tempo e quando estas
informações são colocados em um gráfico, temos a curva
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do volume ventricular, que é uma das formas de
representação do ciclo cardíaco.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir dos resultados, observa-se que a curva
ventricular, obtida com o modo "merged", é a que melhor
representa o ciclo cardíaco. Em geral, a morfologia da
curva de volume é boa em toda a sua extensão.
Ocasionalmente, verfica-se que na região de junção dos
dois modos, pode surgir uma descontinuidade. Seria,
então, necessário aplicar-se um procedimento que vise
um melhor ajuste.

Além disso, este modo de aquisição, produz valores
bastante próximos do esperado nos cálculos de fração de
ejeção e taxa de esvaziamento (Fig3). Devido ao ajuste
inadequado dos dados na região dos 2/3 do intervalo
R-R mencionado acima, o cálculo da taxa de enchimento
pode ser problemático.

CÚflTACEII

CD

CS

DEFIVftOFl

ÍIIIH
TEMPO

W í f l EltC.=

Figura 3: Cálculo dos parâmetros
da função ventricular cardíaca.

O método "forward", devido à baixa contagem nos
últimos quadros e que ficam assim prejudicados, possui
uma queda na parte final da sua curva de volume. Mas,
apresenta uma boa confiabilidade nos valores do cálculo
de fração de ejeção e taxa de esvaziamento. Os valores
calculados para a taxa de enchimento são ligeiramente
menores que os obtidos pelo modo "merged".

Devido à variação do intervalo R-R ocorrer
principalmente no último terço, no método "backward", as
primeiras imagens apresentar um número baixo de
contagens, e sua curva de volume tem sua morfologia
alterada, acarretando valores mais baixos no cálculo de

fração de ejeção, e maiores incertezas nas taxa de
esvaziamento e enchimento.

Pode-se dizer ainda, que o modo "merged" mostra
aspectos do movimento ventricular mais próximos do
real, o que não se aplica aos outros modos.

Quando o paciente apresenta um intervalo R-R
bem definido, com pouca variação, os três modos de
aquisição produzem resultados semelhante.
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CONSTRUÇIO E TESTES DE TRÊS PROTÓTIPOS DE CÂMARA DE IONIZACXO DE
TECIDO EQUIVALENTE CCITE3

D.L.Te ixe ira . D. O. Cardoso. E. S. Pere ira . L. S. N. F i lho e T. S. Cabral.

LADET/SUFIN^CDEC - INSTITUTO DE ENGENHARIA NUCLEAR/CNEN

RESUMO
A construçío * testes de 3 protótipos

CITE. foi totalmente nacionalizada. a
exceçXo de alguns componentes eletrônicos
do eletrometro.

Neste trabalho apresentamos os
resultados obtidos pelos protótipos. Estes
tem a finalidade de determinar os
parâmetros de operação. definidos pela
norma IEC 386. tais como: condições
ambientais. linearidade, dependência
energética e angular e o fator de
calibraçXo.

INTRODUÇXO
A CITE e um monitor de taxa absorvida,

devido a campos de radiação gama e raios X,
e beta dentro de certas condições,
como: energia da partícula e angulo de
detecçSo em relação ao feixe de radiação

O detector consiste de uma câmara de
ionizaçXo com capa protetora equivalente ao
tecido humano: volume útil de SISem .
contendo como melo ionizante o prôorlo ar.
com o invólucro externo de SOOmg/'ciu .

RESULTADOS
Os testes aqui apresentados t*m como

objetivo mostrar o comportamento dos
monitores CITE nod.7021 e classificá-los
segundo a norma IEC 385.

- Testes *m Relação as Variações
de Temperatura e Umidade

Consiste em variarmos a temperatura e
a umidade utilizando uma câmara de testes
ambientais.
Condições Definidas Pela Norma IEC 306

a.Influência da Temperatura e Umidade na
Deriva de Zero

BDIIW cc BPO ut ata

Nesta condição de testes, houve uma
variaçío máxima de OK. resultado este que
se enquada na norma.

raiwKi

Temperatura
Ambiental

a. uso interno:
-1O5C a S-fc

b. uso externo:
-10CC à 40°C
-1O°C 4 SO°C

Unidade
Relativa

36* a 8554

Variações das indicações
condições pad.de ensaios

ilOJí

±20?í
ÍSOÍÍ

Variações das indlcaçOes
condições pad.de ensaios

ílOJí

ntponnw< o
OCIK 1 icin » tem 1

Nesta condição de testes, as malore»
variações ocorreram nas temperaturas de
40*C a SO°C, ambas de acordo com a norm».
Apenas a CITE 2 variou negativamente com o
mesmo percentual de variação das CITES 1 •
3.
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b. Influência da Temperatura
IndlcaçSes com RadiaçXo

e Umidade nas

RADIAÇÃO UUMK M l

36 4*
( o

OCITE t aCITC 2 «C1TC 3

As maiores variações ocorreram nas
temperaturas de 4S°C • SO°C. onde a CITE 2
variou negativamente, e a 1 positivamente,
ambas apresentando uma variaçXo aceitável
pela norma.

ftttlAOtt unlOMC Ms

K 4»
!ATUtA ( O

OC1TE 1 AC11C 2 «CITE 3

As maiores variações se deram nas
temperaturas de 40 a 90 C. onde as CITES 2
e 3, variaram negativamente e a 1
positivamente, variaçXo aceitável pela

— Teste de Dependência Angular
As leituras foram obtidas girando o

instrumento em um plano horizontal de apoio
e em torno do ponto de referência Ccentro
geométrico da câmara?. sendo este o ângulo
zero.

Condições Definidas Pela Norma IEC 306
- A indicaçXo a radiaçXo Incidente segundo
um ângulo nXo superior a 45> com relaçXo â
direçXo de calibraçXo, deve ser menor do
que BOH da indicaçXo obtida segundo â
direcuo de calibraçXo; para um ângulo nXo
superior a 00 . a IndicaçXo nXo deve ser
menor do que 505Í da indicaçXo obtida
segundo â direçXo de calibraçXo.

A

AMU.OII
(MAIO » » • • . AUI0 « Í I « . , ,/OW< «MC. «WATA

- Teste de Dependência Energética
Condições Definidas Pela Norma IEC 308

- Para todas as classes de instrumentos, a
indicaçXo do instrumento para radiaçXo com
energias entre SOKeV a 3MeV nXo deve
diferir em mais do que iSSH da IndicaçXo
obtida com a radiaçXo de referencia.

ENERGETIC*

Hev
B.75-

101

H " 1

HVL írmCu)
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Nas condições disponíveis d* testi
32KeV * 1250K*V. a CITE apresenta
dependência energética d* 20H. o que
aceito pala noraa.

COMPARATIVOS ENTRE A CÂMARA CITE E A
BABYLINE 81

BIBLIOGRAFIA

PRICE.W. J. - Nuclear Radiation Detection.
Mcgraw-Hlll Book Coapany. Mew York.

and

ESCALA -°°Co
10 mRadVh

20* da «seal a
30% da escala
BOX da «seala

ESCALA - 1 3 7 Cs
1OO mRad/h

2OX da escala
409c da escala
SOX da escala
80* da escala

ESCALA - 1 3 7 Cs
1 Rad/"h

20SC da « s e a l a
3OX da e s c a l a

CITE
RC1O.O1

0.12
0.18
O.27

CITE
RC+O.O1

O . l l
0.21
O.3O
O. 44

CITE
RC10.01

0.14
0.20

BABY
RB10.01

0.22
O.54
0.84

BABY
RBiO.Ol

0.24
0.30
0.53
0.77

BABY
RBtO.Ol

0.23
0.32

X

55
34
33

H

46
se
57
se
%

81
03

KNOLL. G.F. - Radiation Detection
Measureaaent, John Wiley and Sons.
York. 187S.

I EC - Recowwndatlon 386 C1972D - Portable
X and fi«— Radiation Exposure Rate Meters
and Monitors for use in Radiological
Protection.

International Standard I so 4O37 - 1078 C O
- X and an—t reference radiations for
calibrating dosa—ter and dose rateeeters
and for determining their r«
function of photon energy.

A porcentagem • obtida da seguinte
for nula:

Módulo CRB - RO
RB

x ÍOOX

CONCLUSÕES

0s resultados obtidos com os 3
protótipos, apesar de divergirem entre s i .
s lo reprodutlvels dentro da classe I de
equipamentos de radloproteçXo da norma IEC
90S. Ao nosso ver as divergências obtidas
entre os protótipos deveu-se ao eletrômetro
das mesmas, mais exatamente ao fet ADB1S.
Testes preliminares com o fet ICH8BOO,
indicam um acerto desta hipótese.

Estamos fazendo um lote de 80 câmaras
para testes e verificaçSo da
reprodutlbllidade, esta construção deve-se
a excelente resposta das 3 câmaras testadas
com o eletrômetro KEITHEY 010.

Na próxima fase visamos uma serie de
testes dos equipamentos em campo, ou seja,
em condições normais de operação.
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COMPARAÇÃO DA RECONSTRUÇÃO TOMOSRAFICA ATRAVÉS DA ENTROPIA MAXIMA

E DA RETROPROJEÇAO FILTRADA

F. J.P. ABDALA. N.C. ROBERTY*. DM. SIMPSON

Programa de Engenharia Blomédiea COPPE/UFRJ

Programa de Engenharia Nuclear COPPEAJFRJ

RESUMO

A r «construção town gr Afio COM pouca»
projeções e investigada comparando o
«•todo d* maxima entropia (MART) COB O d*
retroprojeçlo filtrada. Fora» feitas
simulações com • «•• a presença de ruído e
também com a presença de objeto de alta
densidade no interior do crânio.

INTRODUÇÃO

O problema de reconstrução tomografica a
partir de projeções esta bem estebelecido,
e admite uma solução precisa quando temos
um grande número de projeções C21C71.
Entretanto podem haver situações onde
desejamos limitar a dose ao paciente a/ou
o tempo de aquisição dos dados, resultando
em um menor número de projeções. Nestes
casos, o método de retroprojecao
convolulda resulta na obtenção de imagens
com muitos artefatos e pouca resolução.

O presente trabalho apresenta uma
comparação do desempenho do método de
retroprojecao filtrada (filtro rampa e
rampa x hamming). com o método de maxima
entropia. implementada na forma do
algoritmo MART (Multiplicative Algebraic
Reconstruction Techinique) e aproximação
da base natural por uma base retangular.

TEORIA

A seguir sSo mostrados alguns conceitos
necessários para o entendimento da
reconstrução tomografica utilizando o
critério de maxima entropia. Entre estes
conceitos estão o de base natural e o da
entropia.

CSII61. Se o algoritmo de reconstrução
pretende ser consistente COM a geometria
da aquisição de dados, a escolha da base
natural assegura a melhor compatibilidade
entre os valores medliliw e reconstruídos.

Um elemento da base natural pode ser
caracterizado pela posição de seu
cent rói de e pelo valor de sua area.
Entretanto optamos pela aproximação de
cada pixel natural por um conjunto de
pixels retangulares com o objetivo de
simplificar o probla

Entropia e MART

A entropia aqui utilizada e uma medida da
quantidade de informação (41 contida na
imagem. Sendo p» a probalidade de que um
foton tenha sido removido no elemento
natural e. a entropia da partição e dada
pela equação 1.

S » - £ p t ln(p»)

A derivação do algoritmo MART * f e i ta
fazendo-se uso da construção da função de
Bregman, C31CSH6J (equação Si.

D(p,o) • f ( p ) - f(g) - C2)

onde p m q sto duas distribuições de
probabilidade possíveis para representação
da imagem, e f é uma função que pode ser
tomada como o negativo da entropia. O
algoritmo MART derivado da equação acima,
basicamente produz a correção da imagem
inicial de modo a satisfazer as medidas
realizadasi como mostra a equaçlo 3 :

Base Natural

O conceito de base natural está
relacionado * descrição da malha formada
pela geometria dos feixes das projeções.
Esta malha de pixels irregulares assim
formada * chamada de uma partição natural
e seus elementos slo pixels naturais

(3)

onde, h. medida no detetor d no angulo
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= valor da area do pixel

natural e.
•• conjunto de pixels naturais

lidos pelo detetor d.

Retroprojeçao Conwoluíd»

A retroprojeçío convolulda e o método de
reconstrução utilizado em quase todos os
toMògrafos cowrcUis. A descrição deste
método pode ser vista n vasta literatura.
por ex. [21.C7I. Foram utilizados os
fi l tros Rampa e Rampa multiplicado pela
janela Hamming. para melhor eoaparaçlo
visual com o MART.

MÉTODO DE SIMULAÇÃO

A simulação do experimento c o n s i s t i u em :

1 - Dada uma imagem tomografica
digitalizada. 256x256 pixels, obter as
projeções (paralelas) somando-se o valor
dos pixels nas direções especificadas.
E- Aplicar o algoritmo MART.
3- Aplicar a retroprojeçao convolulda.
4- Comparar as reconstruções com a imagem
original.

Para simulação utilizamos 256 detetores e
um número de projeções de 63 ou 31 (ver
resultados), cobrindo 36O graus. A
reconstruçlo em um ambiente ruidoso, foi
simulada com a adição, nas projeções, de
números randomicos com distribuição normal
de media zero e desvio padrão O.OS. A
incorporação do ruído a projeção foi feita
de modo que a quantidade de ruído
adicionada fosse dependente desta, de tal
forma que quanto maior a atenuação medida
maior a quantidade de ruído incorporado,
simuiando-se assim um processo Poisson
como mostra a equaç&o 4 (81.

h . . = h , • N(.nx> ) h , <*>
ruído original original

O computador utilizado foi uma estaçlo de
trabalho SUN SPARC STATION 2.

RESULTADOS

As simulações com e sem ruído e 63
projeções apresentaram o s s e g u i n t e s
resultados, figura 1 e figura * .

IIAIt

lampa

Ham

ruído

O.17O7

0.6862

0.36O3

com
ruído

0.2000

O.8306

0.3600

34/itsracSo

SC

2 6

figura 1. Erros na reconstrução. A relação
sinal ruído nas projeções e de 2,86 dB, e
o erro no MART foi calculado apôs 4
iterações.

As simulações com 31 projeções seat ruído
apresentaram os seguintes resultados. COMO
aparece na figura 2 e na figura S.

MABT
Mamm

9t proj«ç0K

0.2089
0,3801

Figura 2. Erros de recanstr-içlo com 31
projeções e sem adiçlo de ruído. O erro
no MART foi calculado apôs 4 iterações.

A reconstrução de um objeto d* alto
contraste (por ex. uma bala) * de bastante
importância clinica. Para esta simulação

utilizamos um objeto de valor 3000 contra
238 que e o valor máximo da imagem
original. As reconstruções apresentaram os
resultados das figuras 3 e 6.

MABT
Mamm

mro com artefato

0.1732
0.6989

O calculo do erro foi feito utilizando-se
a equação 5 [83.

Cx- x )*

l Z - x V

Figura 3. Erros na presença de um objeto
de alto contraste no Interior do crânio.
Reconstrução com 31 projeções e erro no
MART calculado apóc 8 iterações.

( 6 )

onde
x - imagem original
x - imagem reconstruída.
x - valor médio da imagem original.
n - número de pixels da imagem.
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Figura 4. Reconstrução com 63 projeções
com e sem a presença de ruído. 4a) objeto
original. ReconstruçSes sem ruído. 4b)
MART após 4 iteraçSes, 4c) retroprojeç&o
filtro Rampa. 4tí) retroprojecSo filtro
Rampa x Hamming. ReconstruçSo com ruido.
4e> MART após 4 iteraçBes, 4O
retroprojeçlo com filtro Rampa, e 4g)
retroprojeçSo com filtro Rampa x Hamming.

sb

Figura 5. ReconstruçSo utilizando 31
proJeçOes sem ruído. 5a) MART após 4
iteraçSes, 5b) retroprojeçlo com filtro
Rampa x Hamming.

Figura 6. ReconstruçSo na presença de
objeto de alto contraste. Foram utilizadas
31 projeções, 6a) imagem original, 6b)
MART apos 8 iteraçSes. Sc) retroprojecSo
com filtro Rampa. 6d) retroprojeçlo filtro
Rampa x Hamming.

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO

Os resultados demonstram a superioridade
do MART « relaçSo a retroprojecSo
convolulda com poucas projeções. A
simulação com ruído demonstra a robustez
do MART, pois com uma relação sinal ruído
de apenas 3,86 dB produziu uma
reconstrução de bom nível sem qualquer
tratamento prévio em suas projeções Ccaso
fosse necessário, poderíamos utilizar o
método proposto em Cl 3) . A reconstruçSo na
presença de um objeto de alta densidade,
figuras 3 e 6, demonstra como o método é
coerente no tratamento das projeções.

Quanto aos aspectos computacionais, os
algoritmos de retroprojeçlo foram maJ s
rápidos além de nSo iter ativos. Já para o
MART é necessário calcular os valores das
áreas e centroldes. apesar destes valores
poderem ser pré calculados e armazenados
em tabela. A aproximação da base natural
por pixels retangulares (além da
utilização de uma estaçSo de trabalho),
levou a uma enorme redução do '.empo
computacional, permitindo com que o método
fosse estudado com mais projeções e de
modo competitivo, em termos
computacionais, com os métodos
tradicionais.
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EFICIÊNCIA GEOMÉTRICA EM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA:

MODELO GENERALIZADO
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RESUMO
Um modelo simplificado para a gerarão doa perfis

de sensibilidade e de exposição de sistemas de tomo-
grafi» computadorizada foi publicado recentemente.
Ek possibilite a previsão do comportamento desses
perfis no centro de rotação do sistema. O presente
trabalho i uma generalização desse modelo para qual-
quer ponto do plano da imagem. A comparação en-
tre as larguras dos perfis de sensibilidade e de ex-
posição calculados fornece uma medida da eficiência
geométrica do sistema. Com este modelo genera-
lizado, essa eficiência pode ser avaliada em todo o
plano da imagem. Resultados simulados mostram
que há uma concordância muito boa entre os dois
modelos no centro de rotação do sistema.

I - I N T R O D U Ç Ã O
Nas duas últimas décadas, a tomografia computa-

dorizada por transmissão de raios-X (CT) vem sendo
projetada como uma das mais eficientes técnicas de
radiodiagnóstico. Neste período foram desenvolvidas
cinco gerações desses sistemas [1], que se diferenciam,
principalmente, por suas características geométricas.

A* conseqüências dessas diferenças geométricas são
marcantes em termos das doses, qualidade das ima-
gens e tempos de exame. As doses típicas [2] rece-
bidas pelos pacientes sujeitos a exames topográficos
são bastante altas, quando comparadas a outras
técnicas radiológicas. Naturalmente estes valores su-
periores são compensados pela grande quantidade de
informações clínicas fornecidas pelas imagens.

Fração considerável das doses provém do efeito
do alargamento do feixe dentro do paciente de-
vido i ocorrência do espalhamento Compton [3]. A
otimização das características geométricas dos sis-
temas tomográficos pode levar a sensíveis reduções
Dessas doses.

Um modelo desenvolvido recentemente permite

avaliar a eficiência geométrica de sistemas to-
mográficos no centro de rotação |4]. Este modelo uti-
liza parâmetros estruturais do sistema mecânico dos
equipamentos e faz hipóteses sobre o comportamento
do ponto focai do tubo de raios-X, dos colimadores
que limitam o feixe de radiação e do perfil da radiação
espalhada no eixo de rotação do sistema.

A proposta deste trabalho é generalizar esse mo-
delo para qualquer ponto no plano da imagem. Esta
generalização é feita pelo remodelamento das funções
que descrevem o comportamento dos componentes do
sistema (ponto focal e colimadores).

II - MODELO M A T E M Á T I C O
II.1- Perfis de Exposição e Sensibilidade
O perfil de sensibilidade de um sistema tomográfico

pode ser definido como a resposta relativa deste sis-
tema em função da distância ao longo de uma linha
perpendicular ao plano tomográfico [4]. Esta resposta
define o comportamento da largura da imagem, me-
dida em uma direção paralela ao eixo de rotação do
sistema. O perfil de exposição consiste na medida
da largura do feixe de radiação, também ao longo de
uma direção paralela ao eixo de rotação. Esta curva
é usualmente utilizada na caracterização dosimélrica
de equipamentos toinográCtcos [5,G).

Pela comparação dessa curvas, é possível determi-
nar a eficiência com que o sistema utiliza a radiação
que atravessa o paciente para formação da imagem.
A eficiência geométrica de um sistema tomográfico,
c, é um parâmetro que descreve a concordância entre
as larguras da imagem e do feixe de radiação que está
sendo usado para produzi-la. Matematicamente ela
pode ser representada por:

F WHM{»{z2))
' ~ FWHM{e(f2)}

(D

Um sistema possuindo um perfil de exposição
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(e(*j)) com largura à meia altura (FWHM) muito
maior que a de seu perfil de sensibilidade («(23)) não
possui unia eficiência geométrica adequada.

O modelo ma'•mítico desenvolvido por Gagne [4]
considera que a resposta relativa do sistema deve
ser proporcional ao número de fótons produzidos 110
ponto focai, os quais passam por um ponto zj sobre
uma linha paralela ao eixo de rotação. A expressão
utilizada por G??ne para este perfil foi:

= f (2)

Nela, /(20) é a distribuição de intensidades do
ponto focai, a\(:\) e 03(23) são, respectivamente, as
fundões que caracterizam aa transmitâncias dos coli-
madores pré- e póa-paciente.

Com argumentos semelhantes aos utilizados para
a definição de «(22)1 o perfil de exposição pode ser
representado por:

= f
J-w

onde ÍO. *i. *2 e *s *ão mostrados na figura ia.
Gagne utiliza uma parametrização geométrica e

reescreve a expressão (2) para dois casos de interesse
(<*i(*t) * 1 e aa(ta) <* 1) para a maioria dos sistemas
comerciais.

Este modelo foi testado sob a hipótese de uma
distribuição g&ussiana para o ponto focai. Medidas
experimentais foram realizadas por Gagne exclusiva-
mente no centro de rotação do sistema.

II.2 • Modelo Generalizado para a Eficiência
Geométrica

Apesar de o modelo descrito acima apresentar
boa concordância com medidas experimentais, uma
avaliação completa do comportamento dos perfis de
sensibilidade e exposição requer uma generalização uo
mesmo. Esta generalização é importante pois pos-
sibilita a determinação da eficiência geométrica do
sistema em qualquer ponto no plano da imagem, já
que um sistema com eficiência geométrica adequada
no centro de rotação pode não ser tão bem qualifi-
cado nas extremidades do objeto. Nesse caso, a dis-
tribuição de doses nas regiões periféricas de um pa-
ciente pode ser inadequada numa aplicação clínica.
Esta situação torna-se mais grave ao se tratar de

exames com múltiplas varreduras em regiões grandes
como abdômen, tórax ou pelvis.

A generalização proposta no presente trabalho é
feita, em termos matemáticos, pelo modelamento
bidimensional das funções que descrevem a dis-
tribuição de intensidades do ponto focai, bem corno
das transmitâncias dos coli madores pré- e pós-
paciente. Devido à quebra da simetria rotacional
são incluídas as descrições do comportamento da
distribuição energética (espectro) dos fótons e da
distância percorrida por CKUÍH fólatut dentro <\<> objeto
em estudo. Essas considerações foram adotadas pela
inclusão de uma função M(r,£,y, E) na expressão
que quantifica o perfil de sensibilidade do sistema:

J
rXt rBm.m rw r*

' I I í(Vo
0 Jt> J~t J-T

(4)

Nesta equação, 7 é o ângulo de rotação do sistema,
Emax é a máxima energia dos fótons gerados, nu-
mericamente igual à kVp utilizada e r e ( são as co-
ordenadas polares do ponto (23,92) no plano da ima-
gem (figuras la e lb). O perfil de exposição é obtido
tomando a3(y3, z3) = 1 na expressão (4).

A função M(r,£,i,E) leva em consideração a
variação na distribuição energética dos fótons com a
distância percorrida pelo feixe dentro o objeto. E«*a
distância depende do ângulo de rotação do sistema.
A função é modelada como:

(5)

onde N(E) é a distribuição espectral dos fótons. A
função utilizada para representar esta distribuição foi
desenvolvida por Tucker et ai [7]. Na expressão (5),
ftm(E) é o coeficiente de atenuação do material que
compõe o objeto em estudo e D(r,Ç,f) é a distância
percorrida pelo feixe dentro do objeto até atingir o
ponto de interesse:

(6)

onde R é o raio do objeto ("phantom").
Para que essas funções possam ser utilizadas para

a previsão dos perfis de sensibilidade e de exposição,
é conveniente reescrevê-las em função dos parâmetros
geométricos do sistema tomográfico em questão.
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ftyo.zo)

mador pós-paciente é grande em relação à do eolima-
dor pré-paciente.

J—oo J-oo

(9J

A l

Figura 1 • Geometria de detecção, (a) Projeção pa-
ralela ao eixo de rotação, (b) Projeção perpendicular
ao eixo de rotação.

Utilizando as características geométricas apresen-
tadas na figura 1, a equação (4) pode ser reescrita
como:

»(x,,y2tx3) = / *K2{y){f *a)(1)M(i)d1 (7)

onde:

A/(7)= (8)

As expressões para A'(7) e { / • a}{-f) foram
der:vadas para três modelos de colitnaçâo, os quais
podem descrever o comportamento de qualquer sis-
tema tomográfico comercial [1] (com exceção de sis-
temas espirais). Foram calculadas admitindo-se que
as dimensões do ponto focai são pequenas quando
comparadas às outras dimensões geométricas do sis-
tema. Sob esta hipótese é possível relacionar os
ângulos 9 t <t> com as distâncias características do
sistema (X\, Xj e X3), com as coordenadas polares
r e ( e com o ângulo de rotação do sistema (7).

Os resultados obtidos foram:

Caso I : 03(93,23) tt 1, ou seja, a abertura do colí-

Ax(7) = X* + - 7)
(12)

Caso II : ai(yi,2j) « 1, neste caso, a abertura do
colimador pré-paciente é grande em relação à do co-
limador pós-paciente.

{f*a)u(r)= l I
J-00 J—oo

X3

X2 - 7)

(13)

(14)

(15)

(16)

Caso III : «](I /I ,*J) jé 1 e 03(1/3,23) jí I. Nessa
situação, a abertura do feixe de radiação t a largura
da imagem dependem de ambos os colímadores.

= r I
J—oo J—o

x a3 , wlu («i - T,

d»)
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T v ,è Í (l9>
Aj - Ai +rcos(Ç - 7 )

Nas expressões apresentadas, A'(7). «"(7) e Mu)
são fatores geométricos que modificam os tamanhos
de cada termo das equações de acordo com a posição
relativa do sistema tubo-detectores e do ponto de in-
teresse no objeto.

Com os perfis obtidos é possível prever o compor-
tamento da eficiência geométrica de um sistema to-
mogránco para qualquer ponto 110 plano da imagem
usando a expressão:

FWHM{s(x7ly7,z1))
FWHM{e(xt,y2,z7))

(20)

III • RESULTADOS E DISCUSSÃO
O modelo generalizado apresentado foi simulado

utilizando-se parâmetros geométricos de uiii «fcíema
tomográfico comercial (GE 8800). Esta simulação
foi realizada adotando-se diferentes modelos para a
distribuição de intensidades de ponto focai (função

Perfis de sensibilidade típicos para diferentes
distâncias em relação ao centro de rotação (raio r) são
apresentados na figura 2. Estes perfis foram calcu-
lados supondo uma distribuição Gaussiana bidimen-
sional para o ponto focal e uma função de Heaviside,
para a transmitància do coümador.

Verificou-se que, para sistemas tomográíicos onde o
ângulo de rotação varia de 0° a 360°, os perfis não se
modificam pela variação da coordenada polar £. Este
comportamento não se altera com o uso de diferentes
modelos para a distribuição do ponto focai ou com o
tipo de colimação considerado.

Este modelo será testado pela comparação entre os
resultados previstos pelas expressões analíticas e me-
didas experimentais. Estas medidas serão realizadas
com a utilização de um simulador ("phantom") espe-
cialmente projetado para esta avaliação.
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ECOCARDIOGRAFIA-HEMODINÂMICA

R.M.V. Piva1. L. A. Moura1. A.V.Moraes2. G. Bellolli2, C. P. Melo1

1 - Divisão de Informática - Instituto do Coração - HCFMUSP

2 - Divisão de Clínica - Instituto do Coração - HCFMUSP

RESUMO

Este trabalho descreve um sistema computacional
baseado em microcomputador compatível com
IBM-PC para leitura de imagens de estudos
combinados ecocardiográficos - hemodinâmicos,
gravadas em fita de vídeo, seu arquivamento e
processamento "off-line". O processamento inclui a
digitalização de curvas de interesse e cálculo de um
conjunto de parâmetros clínicos que podem ser
analisados através de gráficos ou tabelas.

INTRODUÇÃO

A ecocardiografia é uma técnica para produção de
imagens do coração que tem se destacado por prover
informações anatômicas e fisiológicas sobre a função
miocárdica de uma forma não invasiva e não traumática.

Dentre as modalidades de estudos ecocardiográficos, a
ecocardiografia-hemodinâmica, na qual é feito um
registro simultâneo da pressão sangüínea intracardíaca e
a imagem ecocardiográfica, apresenta grande valor clínico
pois possibilita correlacionar parâmetros hemodinâmicos
com parâmetros relacionados com a motilidade do
miocárdio [3]. Geralmente, durante o procedimento
clínico de um estudo combinado ecocardiográfico
•hemodinâmico as imapeis geradas são gravadas em fita
de vídeo e posteriormente analisadas. Para isso, é
necessário buscar na fita de vídeo as imagens referentes a
um dado exame para depois analisá-lo. Além desta tarefa
ser pouco operacional, os parâmetros clínicos que os
sistemas comerciais fornecem são bastante limitados e
uma nova análise requer sempre a repetição destes
passos.

Tendo em vista superar estas limitações, foi projetado um
sistema baseado em microcomputador que permite criar
uma base de dados de imagens de ecocardiografia,
possibilitando o rápido arquivamento e recuperação de
exames e o cálculo de parâmetros fisiológicos não
convencionais, incluindo aqueles que dependam de dados
extraídos de imagens obtidas em diferentes instantes de

tempo, ou de modos diferentes de aquisição, como por
exemplo, o sinal de fluxo sangüíneo verdadeiro que é
estimado a partir de dados obtidos da imagem Doppler e
das imagens de eco-bidimensional nas projeções quatro
câmaras e paraesternal. Os tipos de imagens armazenadas
pelo sistema, assim como os parâmetros dínicos que delas
originam, são descritos no próximo item.

MATERIAL E MÉTODOS

Equipamentos

A configuração de "hardware" utilizada pelo sistema
proposto consiste em:
• Microcomputador compatível com IBM-PC : 386,

33 MHz

• Disco Rígido: 72 MBytes

. Disco Flexível: 5U*-1,2 MBytes

. Monitor: VGA

• Willow Publisher's - cartão gráfico VGA 320x320 P/B
com I/O para NTSC (entrada de sinal de vídeo)

• Vídeo Cassete

• Impressora laser HP-LJIII

Programas

Os programas que compõem o sistema foram escritos em
linguagem C, a menos das rotinas para a leitura das
imagens gravadas em fita de vídeo, as quais foram escritas
em ASSEMBLY.

Os módulos que integram o sistema serão apresentados a
partir da descrição das etapas para processamento de um
estudo ecocardiográfico-hemodinâmico. Por "estudo"
entende-se o armazenamento e processamento de uma
série de sete tipos de imagens ecocardiográficas de um
mesmo paciente, numa dada condição de exame, i.e., sua
ecocardiografia na condição basal, ou depois que lhe foi
administrado algum tipo de medicamento.

Inicialmente o estudo é identificado através do módulo
de "Identificação de Estudos", que servirá para criar um
novo estudo ou recuperar um estudo já cadastrado. O
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clínico coloca, então, a fita de vídeo no gravador e através
do módulo de "Aquisição", pode visualizar na tela do
microcomputador as seqüências de imagens. É
selecionado e armazenado em disco rígido um único
"frame" (com resolução de 320x200 "pixels" e 256 níveis
de cinza) representativo dos seguintes tipos de imagens
de ultra-som: imagem de calibração, Modo-M com
pressão ventricular, Doppler (sinal de velocidade de fluxo
sangüíneo) com pressão ventricular, eco-bidimensional na
projeção de quatro-câmaras e na projeção paraesternal.
ambos em sistole e diastole. No módulo de
processamento, cada uma destas sete imagens é
recuperada e com auxílio de um "mouse" os dados de
interesse são digitalizados. A partir destes dados são
calculados os parâmetros clínicos que variam em função
do tempo e através do módulo de "Resultados", pode-se
visualizar os gráficos destas grandezas. Valores médios
destes parâmetros ou valores de pontos fiduciais das
curvas são mostrados em tabelas.

Basicamente, na ecocardiografia-hemodinãmica as
imagens adquiridas através do Modo-M de ultra-som
apresentam dinamicamente o movimento das paredes do
miocárdio em sincronismo com a curva de pressão
ventricular. No quadro selecionado destas imagens, são
digitalizados o endocárdio esquerdo do septo, o
endocárdio e epicárdio da parede do ventrículo esquerdo,
a curva de pressão do ventrículo, e as pressões sislólica,
diastólica inicial e diastólica final. A imagem de
calibração contém marcações para calibração do sinal de
pressão, de distância e de tempo. A imagem Doppler
mostra uma curva que representa a velocidade de fluxo
sangüíneo e a curva de pressão ventricular. Utilizando a
técnica de aquisição de eco-bidimensional quatro
-câmaras e paraesternal obtem-se imagens de projeções
distintas do coração mostrando o movimento dos átrios e
ventrículos, no decorrer do ciclo cardíaco. Destes tipos de
imagens são capturados dois quadros que representam e,
as fases de sistole e diastole máximas, nos quais são
digitalizados os contornos interno e externo do
ventrículo esquerdo e as extremidades do anel mitral,
usadas na estimativa do comprimento deste anel.

Parâmetros Clínicos

Os parâmetros clínicos fornecidos pelo sistema são
estimados a partir da manipulação matemática [2] dos
dados digitalizados e adequadamente calibrados. São
eles:

(a) Modo-M: destas imagens são derivadas as pressões
diastólicas e sistólicas, digitalizadas sobre a curva de
pressão, espessura da parede do miocárdio, esforço
meridional e circunferência! ("stress", que é uma função
da espessura da parede, pressão ventricular e diâmetro do
ventrículo), alongamento natural ("natural strain"),
volume do ventrículo, relações entre pressão-volume e
"stress-strain".

(b) Doppler: nesta imagem são digitalizados o sinal de

velocidade de fluxo sangüíneo c pressão do ventrículo. Os
picos "e" e "a", quando presentes, assim como seus pontos
de início, final e a área sob a curva compreendida entre
estes pontos são determinados do sinal de velocidade de
fluxo sangüíneo.

(c) Projeções das quatro-câmaras e paraesternal: nestas
imagens são digitalizados os contornos do ventrículo em
sistole e diastole utilizados na estimativa da área do
ventrículo. O comprimento do anel mitral também é
estimado destas imagens.

(d) Fluxo Sangüíneo Diastólico: o sistema permite o
cálculo ou estimativa do fluxo sangüíneo verdadeiro, isto
é, a velocidade de fluxo sangüíneo multiplicada pela área
do anel mitral. Para isto, foi adotado um modelo bastante
simples que pressupõe que o anel mitral tern uma forma
elíptica, cujo eixo menor é representado pelo
comprimento do anel mitral obtido da imagem
bí-dimensional na projeção paraesternal e o eixo maior,
pelo comprimento deste anel medido da imagem do
eco-bidimensional quatro-câmaras. Tomando-se estes
eixos em sistole e diastole e supondo-se que seus
comprimentos variem linearmente entre o período
diastólico e sistólico é possível computar a variação
temporal da área do anel mitral no período diastólico
sem que seja necessário medir o comprimento do anel
mitral em todas as imagens de um ciclo cardíaco.
Multiplicando-se a função temporal da área do anel
mitral, estimada por este modelo, pelo sinal de
velocidade de fluxo sangüíneo em um intervalo de tempo
correspondente ao período diastólico, obtem-se o fluxo
sangüíneo pelo anel mitral neste período.

RESULTADOS

Os dados digitalizados são interpolados linearmente
obtendo-se assim amostras igualmente espaçadas no
tempo. Os dados, ou curvas temporais, são trancados de
tal forma que representem um ciclo cardíaco completo.
A figura 1 mostra uma imagem arquivada de ultra-som no
Modo-M(a) e os gráficos de alguns parâmetros derivados
dos sinais digitalizados desta imagem (b).

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES

O sistema proposto cortituí-se em uma boa ferramenta
para arquivar permanentemente imagens de
ecocardiografias e recuperá-las rapidamente. A maior
contribuição deste sistema, no entanto, é a possibilidade
de se estimar parâmetros fisiológicos não acessíveis nos
sistemas comerciais como, por exemplo, o fluxo
sangüíneo verdadeiro pela válvula mitral, entre outros.
Com isso, as informações contidas nas imagens
ecocardiográficas são exploradas de uma forma mais
abrangente dando ao clínico condições para uma análise
mais apurada e aprofundada dos resultados obtidos. A
facilidade de se introduzir novas fórmulas para cálculo de
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valores fisiológicos torna este sistema muito apropriado
para protocolos de pesquisas clínicas. Atualmente, este
sistema tem sido usado no Instituto do Coração para
estudos de pacientes submetidos a cardiomioplastias [1).

\

Flf. l(a)
prtuao vtatrlntor.

Flf. Kb) • Gráficos dt partaetros dfakw
derivados da» canas dffMalhadM da haafeai do
Modo-M.
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ESTUDO DA INFLUÊNCIA DO ESPALHAMENTO COMPTON NAS IMAGENS DE SPECT CARDÍACO

A.C.L Munhoz1, R. Abe1 E.L Zanardo'e C.C Robilotta2

(i)Servfço de Radtolsótopos INCOR/HC/FMUSP

(2)lnstttuto de Rsica-USP

RESUMO

As imagens de SPECT cardíaco apresentam
contribuição de espalhamento Compton. pois são
obtidas com o discriminador do snaüsador de energia
centrado no fotopico da radiação gama utilizada.

O objetivo deste trabalho é avaliar o efeito da
redução da fração de Compton na qualidade da
imagem final.

Para tanto foram adotados dois modos de
aquisição: Modo 1 - janela deslocada de +3% em
relação ao fotopico. Modo 2 - utilizando duas janelas,
uma centrada no fotopico e a outra compreendendo a
região de espalhamento; a correção é feita
subtraindo-se, das projeções do fotopico, 40 e 50% da
contribuição Compton.

As imagens obtidas mostram que a correção de
espalhamento produz reconstruções de melhor
qualidade para análise visual, sendo as resultantes da
aquisição Modo 1 superiores às do Modo 2.

INTRODUÇÃO

O estudo de perfusão miocárdica utilizando
tomografia por emissão de fóton único (SPECT- Single
Photon Emission Computed Tomography) 6 um
método amplamente adotado para avaliar problemas
coronarianos.

A obtenção das projeções é feita com câmara de
cintilaçáo rotatória, acoplada a um computador que
processa e reconstrói os cortes tomográficos.

O radionuclídeo mais utilizado é o tecnécio-99m,
que é gama emissor puro, e cujos fótons possuem
energia de 140 keV. Para fótons dessa faixa energética,
o espalhamento Compton contribui de forma
importante na degradação da qualidade da imagem.
Mesmo adotando uma janela energética de 15%

centrada no fotopico, isto é, sendo aceitos apenas os
fótons com energia entre 129.5 e 150,5 keV, ainda há
uma fração não desprezível de radiação espalhada,
especialmente quando se tratam de pacientes com
massa peitoral mais avantajada, ou mesmo obesos.

O objetivo deste trabalho é avaliar a influência que
a subtração de informações do espalhamento
Compton produz na qualidade das imagens finais. Isso
é feito com dados adquiridos de 2 maneiras: uma com
janela do anafisador energético deslocada sobre o
fotopico, e a outra, com duas janelas, uma sobre a
contribuição Compton e a outra, centrada sobre o
fotopico.

MATERIAIS E MÉTODOS

O fármaco adotado para o presente estudo é:
2-metoxi-isobutil-isonitrila (MIBI), marcado com
tecnécio-99m.

A aquisição de SPECT é feita uma hora após a
administração venosa do radiofarmaco no paciente. A
posição adotada é a supina.

A câmara de cintilaçáo tomográfica usada é a
ORBITER (Siemens), com campo de visão de diâmetro
igual a 39 cm e colimador de alta resolução. Esta
câmara perfaz uma varredura de 180° , a partir de 45°
em oblíqua anterior direita, "step by step" em torno do
paciente, adquirindo 64 projeções, em matrizes de 64 x
64 "pixels", com tempo de duração de 15 segundos
cada.

Os dados são armazenados para processamento
posterior com Sistema MaxDELTA, cujo processador é
o MicroVax-3300.

Modos de Aquisição
Dois modos de aquisição foram estabelecidos:
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Modo 1- Deslocado

Aquisição com a janela do analisador de espectro,
de largura 15%, deslocada de +3%, isto é, centrada
em 144,2 keV, para excluir parte da contribuição de
espalhamento, como indicado no gráfico da Fig. 1.

Figura 2. Espectro do Tc-99m. Indica-se
janelas de energia utilizadas.

Figura 1. Espectro do Tc-99m. Indica-se na figura
a janela de energia utilizada.

Os cortes tomográfícos resultantes já possuem
parte da contribuição de espalhamento excluída, devido
ao deslocamento da janela para a parte mais
energética.

Modo 2- Duola janela

Aquisição com duas janelas no analisador de
espectro: uma de 15% centrada em 140 keV, no
fotopico, e outra de 20% centrada em 115 keV,
abrangendo a região de espalhamento (projeções
Compton), conforme ilustrado na Fig. 2.

Desta aquisição resultam 128 projeções, sendo 64
para cada janela adotada.

Este tipo de aquisição permite subtrair, de modo
conveniente, a fração de contribuição Compton das
projeções antes da reconstrução, além de permitir
utilizar as projeções relativas à janela centrada no
fotopico, como se faz normalmente.

Foram realizados estudos com 7 voluntários
normais, adotando os dois modos de aquisição para
todos.

Processamento
A reconstrução tomogràfica é feita utilizando o

método de retroprojeção filtrada. Para tratamento de
todas as imagens foi usado o filtro Butterworth com
ordem 5,0 e freqüência de corte em 0,5 da freqüência
de Nyquist.

Para cada voluntário, os processamentos foram
realizados nas três condições de aquisição: Modo 1,
Modo 2 e a de uso corrente, com a janela centrada no
fotopico.

O processamento das projeções adquiridas
segundo o Modo 2 requer um tratamento prévio, isto é,
subtração de parte da contribuição espalhada da
aquisição no fotopico. Antes de a subtração ser
efetuada, as projeções Compton sofrem uma
suavizaçáo ponderada de 9 pontos e, só então, 40 e
50% desta aquisição são subtraídos daquela centrada
no fotopico. As outras duas reconstruções são diretas.

Inicialmente, obtêm-se os cortes transversais, a
partir dos quais são reconstruídos os cortes oblíquos,
isto é, segundo os eixos cardíacos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise visual das imagens resultantes, feita por
dois observadores.independentemente, consistiu na
comparação de cada voluntário consigo mesmo, para
garantir as mesmas condições de aquisição.
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Os cortes usados para análise foram aqueles em
que o ventrículo esquerdo é seccionado no sentido do
ápice para a base (cortes segundo o eixo menor).

Para um coração normal, o aspecto esperado
para a distribuição do radiofármaco nas paredes do
ventrículo esquerdo, deve apresentar a forma
esquematizada na Fig. 3.

klTEIIII

IIFEIIII

Figura 3. Esquema da distribuição do
radiofármaco esperado para um paciente normal no
corte central do eixo menor.

Os parâmetros escolhidos para análise foram:
definição das bordas do ventrículo esquerdo,
homogeneidade da distribuição da atividade nas
paredes do mesmo, uniformidade na espessura destas
paredes e definição do ventrículo direito nas imagens.

A Fig. 4 mostra exemplo relativo a um dos casos
estudados.

Em todos os casos, foi observado que as
imagens obtidas da aquisição Modo 1 apresentam:
.maior homogeneidade na distribuição de atividade nas
paredes do ventrículo esquerdo
•espessura mais uniforme das paredes
.melhor definição das bordas
melhor definição do ventrículo direito.

Pode-se notar que a parede inferior e o septo
deixam de apresentar a descontinuidade de
distribuição de atividade no miocárdio como nos outros
dois modos, resultando num ventrículo esquerdo com
menor diferença de distribuição relativa entre as
paredes, como é esperado para um indivíduo normal. A
não homogeneidade na distribuição pode Induzir a uma
identificação falsa de regiões hipoperfündidas.

As imagens obtidas a partir do Modo 2,
apresentam ventrículo esquerdo com paredes mais
afiiadas e um aumento do diâmetro da cavidade.
Quanto à distribuição do radiofármaco, ela não é tão
homogênea como no Modo 1, sendo que a subtração
de 40% produz resultado superior à subtração de 50%
como pode ser visto na Fíg. 4.

Figura 4: Três cortes da seqüência tomográfica para
as seguintes condições:

1)normal, 2)-5O%, 3)-40% e 4) deslocado

CONCLUSÕES

A análise visual das imagens tomograficas obtidas
mostrou que a subtração do espalhamento Cumpton

contribui substancialmente para a melhoria da
qualidade das imagens do miocárdio.
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Dentre as formas propostas, concluímos que a
aquisição com o deslocamento da janela do anafeador
produziu resultados superiores àqueles obtidos após
subtração parcial de espathamento das próprias
projeções.

Uma análise mais apropriada está sendo
desenvolvida com a quantificação dos parâmetros
acima citados, assim como das dimensões das
cavidades.
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COMPRESSÃO DE IMAGENS EM MEDICINA NUCLEAR
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RESUMO METODOLOGIA

Neste trabalho é avaliado o desempenho de dois
métodos de compressão em imagens de Medicina
Nuclear. Foram analisados os métodos LZW. exato, e
Transformada Cosseno. aproximado. Os resultados
obtidos mostraram que a utilização do método
aproximado produz imagens com qualidade aceitável
para análise visual e taxas de compressão
consideravelmente mais elevadas do que as do método
exato.

INTRODUÇÃO

A questão da compressão de imagens médicas
tem se tomado cada vez mais importante à medida que
cresce sua utilização no diagnóstico médico. Como o
volume de informações contido nas imagens é bastante
elevado, a redução do volume de armazenamento,
bem como a transmissão mais eficiente são fatores
fundamentais para o crescimento desse método de
diagnóstico.

A compressão de imagens com vários tons de
cinza tem sido objeto de intensa pesquisa nos últimos
anos, tendo sido criado um comitê internacional para
definir padrões de compressão e arquivos de imagens,
o JPEG (Joint Photographic Experts Group)[4).

Em aplicações médicas, a compressão deveria,
idealmente, ser feita sem perda de informação.
Entretanto, a taxa de compressão atingida por métodos
exatos é baíxa.comumente 2: Listo é, o número de bits
necessários para representar a imagem comprimida é a
metade daqueles para representar a original.

Algumas modalidades de imagens médicas, no
entanto, têm um ruído intrínseco à sua formação, o que
permite que se tenha alguma perda de informação [3].

Neste trabalho foi avaliado o desempenho de
dois métodos de compressão em imagens de Medicina
Nuclear: LZW e Transformada Cosseno.

Descrição dos métodos utilizados

LZWP1
O método é baseado na construção de uma

tabela, que associa códigos a diferentes seqüências de
dados. No caso de imagens, os valores codificados
são as seqüências de intenskJades de pixels
adjacentes. A tabela é construída à medida que a
imagem é varrida linearmente, de cima para baixo e da
esquerda para a direita Os códigos correspondentes
às seqüências de pixels já presentes na tabela são
armazenados e as novas seqüências são nela
introduzidas. Não é necessário o armazenamento da
tabela, uma vez que o método permite que esta seja
construída a partir dos dados armazenados.

Transformada Cossenofi]
Os métodos de compressão por transformadas

tentam eliminar redundâncias , as quais são mais
perceptíveis através de algumas transformações da
imagem. A transformada cosseno é uma tranformada
clássica utilizada para esse fim. Após a aplicação da
transformada, a imagem está representada por uma
matriz composta de coeficientes que correspondem'à
amplitude de cada uma das freqüências das
cossenóides que a compõem. Em geral, a maior parte
da informação contida na imagem original está contida
em alguns coeficientes, não sendo necessária a
utilização de todos eles para a sua representação
eficiente. Pode-se definir limiares de corte a partir do
qual os coeficientes são desprezados. O método de
transformada cosseno é indicado pelo JPEG como
padrão para compressão de imagens.

Imagens Utilizadas
A avaliação dos métodos descritos foi feita

utilizando-se imagens de Medicina Nuclear adquiridas
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no Serviço de Radioisótopos do Instituto do Coração
do Hospital das Clinicas da Universidade de São Pauto.
Foram analisadas imagens de tomografia por emissão
de fóton único (SPECT), aquisição e reconstrução,
cardíacas e cerebrais, com resolução espacial de
64x64 pixels e 16 bits de profundidade.

Implementação
Os algoritmos de compressão foram

implementados em linguagem C. A compressão por
LZW foi implementada em um microcomputador
compatível com IBM/PC 386, 33MHz; o método por
transformada cosseno foi implementado em um
computador VAX 6420.

Analise

Para ambos os métodos foi avaliada a taxa de
compressão, que é dada pelo número de bytes
necessários para representar a imagem original dividido
pelo número necessário para a imagem comprimida.

Para a compressão por transformada cosseno foi
feita uma análise qualitativa das imagens.na qual um
médico observou se as características das imagens
eram mantidas, ou seja, se a morfofogia do órgão em
questão e as possíveis lesões detetáveis eram
reproduzidas após a descompressão. Utilizaram-se
também as medidas de erro quadrático médio e razão
sinal-ruído para avaliar a qualidade das imagens
descomprimidas [2J.

RESULTADOS

Transformada Cosseno

Neste trabalho utilizou-se como critério para
limiares de corte de coeficientes da transformada a
porcentagem em relação à energia média da imagem.
Os limiares de corte utilizados foram 10, 20, 30 e 40%
da energia média.

O tempo de processamento para compressão
variou entre 2 e 3 segundos e aproximadamente 1
segundo para descompressáo. A análise qualitativa
mostrou que, para a maioria das imagens analisadas,
o limiar de corte de até 30% da energia média produzia
imagens consideradas aceitáveis para análise visual.a
análise. Os valores obtidos para o erro quadrático
médio e o desvio quadrático médio da razão sinal-ruído
foram maiores para as imagens reconstruídas
(tomográficas) do que para imagens de aquisição, e
eram tanto maiores quanto maior a taxa de
compressão obtida.

Apresentam-se, a seguir os valores médios das
taxas de compressão obtidas para o limiar de corte
com limiar em 30% da energia média.

imagens reconstruídas imagens aquisição
cerebrais 10.2 : 1 8.0 : 1
cardíacas 6.4 : 1 5.3 : 1

Na figura 1 são apresentadas duas seqüências de
imagens de cortes tomográficos, um cardíaca e outro
cerebral. As figuras 1 ia e 1 ii.a mostram as imagens
originais. Em i .be 1.C são apresentadas as imagens
obtidas após compressão utilizando o método de
transformada cosseno, com limiares de corte em 10% e
30%, respectivamente.

l:igura 1. Imagens comprimidas pelo método de
tansformada cosseno: i - cardíaca e ii • cerebral,
a) imagem original, b) imagem comprimida com limiar
de corte dos coeficientes em 10%. c) imagem
comprimida com limiar de corte em 30%.
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LZW
O tempo necessário para compressão das

imagens era muito maior do que o necessário para a
descompressào, entre 25 e 30 segundos e 2 e 6
segundos. respectivamente. O tempo de
processamento era maior para as imagens
reconstruídas.

Apesar de termos trabalhado com imagens de 16
bits de profundidade, as taxas de compressão obtidas
com o método LZW são compatíveis com as
encontradas na literatura, em geral descritas para
imagens de 8 bits. A seguir apresentam-se os valores
médios das taxas de compressão.

Imagens reconstruídas Imagens aquisição
cerebrais 1.7 :1 3.0 : 1
cardíacas 1.7 1 1.8 : 1
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DISCUSSÃO E CONCLUSÃO

Na implementação dos métodos, os tempos de
compressão e descompressào não foram otimizados,
pois estávamos mais interessados nas taxas de
compressão e qualidade das imagens descomprimidas.

A análise mostrou que para esta modalidade de
imagens médicas, que possui um ruído intrínseco à sua
formação, a compressão por um método aproximado
como a transformada cosseno, produz imagens
descomprimidas com qualidade aceitável e com taxas
de compressão maiores do que as obtidas com o
método exato, tomando o primeiro potencialmente
mais adequado para fins de armazenamento e
transmissão.

Entretanto, uma análise mais conclusiva sobre a
aplicação dos métodos aproximados em imagens
médicas deve ser feita levando em consideração a
extração de parâmetros a partir da contagem em
regiões especificas da imagem.

5.WELCH.T.A. "A Technique for high-performance data
compression", Computer. June 84:88-19,1984.
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ESTUDO SOWS MÉTODOS DE SUBTRAÇÃO OC IMACZMS PARA
INTENSIFTCADORES DC CONTRASTE BI «MGIOCBAFtft

Wagner C.B.. Azevedo Karques P.M. • Frére A.F.

Escola de Engenharia de Sio Carlos - USP

Departamento de Engenharia Elétrica

Cate trabalho apresenta um estudo sobre métodos de
subtração de imagens em angiografia (intensificação
de contraste). Compara-se o método de subtração por
complemento (convencional) com o método de subtração
por comparação (nova proposta) por meio de simulação.
Estudando-se níveis de cinsa e ruídos, verifica-se
que cada método apresenta vantagens e conclui-se que
o melhor sistema deve associar ambos.

OSJRIVOS

O objetivo deste trabalho é apresentar uma solução
alternativa para melhorar a qualidade das imagens
médicas, especialmente em angiografia, facilitando o
diagnóstico.

Em angiografia, o paciente é submetido a um feixe de
raios X, os quais, depois de atravessa-lo, incidem
sobre um filme fotográfico (conhecido como 'chapa de
raios X") ou sobre ust "écran" fluoroscópico (que
torna a imagem visível instantaneamente). Obtém-se
então a imagem de diversas estruturas, diferenciadas
por tons de cirza.

Alguns órgãos sio visualizados mais facilmente com a
introdução de um* solução de contraste, a qual
absorve mais ou menos radiaçio que os tecidos. O
iodo, por exemplo, absorve mais radiação que o sangue
ou os tecidos moles e é usado para realçar os vasos
sangüíneos.

Às vezes, porém, a substância contrastante não produz
um resultado satisfatório quando no uso de um 'écran*
fluoroscópico. Nesse caso, pode-se produzir duas
imagens, uma onde os vasos sangüíneos contém apenas
o sangue e outra onde está incluída a substância de
contraste. As duas imagens devem ser iguais a manos
da presença dessa substância contrastante. Um
circuito eletrônico digitaliza as duas imagens,
calcula a diferença entre elas e o resultado e
apresentado em um monitor (método convencional).
Assim consegue-se eliminar a maior parte da imagem de
fundo (ossos, gorduras, músculos, etc.), realçando os
vasos sangüíneos ainda mais. O sistema é conhecido
como "Intensificador de Contraste".

Pretende-se, portanto, apresentar um método novo que
permita uma melhora em termos de contraste e de
ruídos.

A PROPOSTA ALTERNATIVA!
SUBTRAÇÃO POR COMPARAÇÃO

A nova idéia é de se utilizar as duas imagens já
citadas acima (vasos sangüíneos sem e com substância
contrastante) • comparar as duas. O que for igual
entre elas é apagado. Como a substância contrastante
está apenas nos vasos sangüíneos de uma das duas
imagens, devem desaparecer os ossos, os músculos e
outras estruturas que nlo interessam. Permanecerão
apenas os referidos vasos sangüíneos.

FtMMioarros B rtoatmmaao

Para gerar imagens simuladas de angiografia, é
preciso conhecer o comportamento dos raios x ao
atravessar o corpo humano. Portanto, sio feitos
rápidos comentários cobre os fundamentos a ease
respeito e depois é comentada a maneira pela qual
foram feitas as simulações.

A absorção de raios-X por qualquer material é uma
função exponencial da espessura desse material. A
expressão que representa este comportamento é a
seguinte:

(1)

onde: I s intensidade de radiação que
do material;

I . - Intensidade
incide sobre o

de radiação
material;

sai

que

x • espessura do material;

u • coeficiente de absorção linear
(depende da energia da radiaçio).

Usando-se tabelas encontradas em (2) e outras
fornecidas por KATHLEEN e RIECK em [1), pode-se
determinar os coeficientes de absorção linear da água
músculos, ossos • iodo em função da energia da
radiação. Para o sangue, usou-se o coeficiente de
absorção linear da água.

As tabelas de (lj fornecem os coeficientes de
absorção de massa (s) dos elementos, que podem ser
convertidos para coeficiente de absorção linear (u)
pela expressão:

s*u/d (2)

onde d é a densidade da «uh-itaneia.

construiram-se entio gráficos interpolando os valores
obtidos dss tabelas e utilizaram-se os coeficientes
de absorçio linear em 40 keV e 44 keV para
realizar as simulações descritas a seguir.

O programa que simula imagens de angiografia foi
escrito em linguagem C e executado em microcomputador
tipo PC-XT. Nele, gera-se uma matriz de 60x60 pixels.
Essa matriz é a simulação de U M imagem digitalizada
com 64 níveis de cinza (6 bits), sendo que o preto
vale zero e o branco mais brilhante vale 63.

Hode-ae então produzir barras horizontais e verticais
de variadas espessuras e que representam as
estruturas de maior importância em angiografia.
Convencionou-se que as barras horizontais
correspondam a ossos a as barras verticais
correspondem s vasos sangüíneos. Portanto, usando a
expressio (1) e o coeficiente de absorção linear (u)
de cada material, geraram-se as estruturas acima
mencionadas.
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Considerou-ae que o digitalizador eataria calibrado
para indicar valor próximo ao máximo (próximo a 63)
para a radiação que atravessasse somente músculo*,
gorduras e outros tecidos moles, o que permitiu ui.'a
grande faixa de variação no nível de cinza doa ossos
e dos vaso» sangüíneos.
A calibração é a mesma para a imagem com e sem
contraste, visto que essa substancia apenas percorre
os vasos aem alterar a absorção dos músculos, ossos
ou gordura (imagem de fundo).

Com o programa em C também é possível gerar ruídos
aleatórios. Considerou-se que os ruídos são
flutuações em torno dos valores reais dos "pixels".
Assim atribuiu-se uma variação maxima partindo de
dados experimentais obtidos com Cigitalizadores
usados no laboratório. Estipula-se a amplitude máxima
desse ruído, a regiáo em que deve se localizar e
ç janto» pixels devem ser atingidos. Assim, é possível
incluir "ruídos térmicos" em toda. imagem, assim como
ruídos devido a variações bruscas de tons de rinza
(bordas de ossos e de vasos sangüíneos).

Tendo tido geradas matrizes que pudessem representar
imagens digitalizadas de angiografía, o programa
permite realizar a subtraçáo pelos dois método* (por
complemento e por comparação). Na realização dessas
->pç6es, há a possibilidade de se desprezar até três
bit* menos significativo* (variação de 11%), o que
eqüivale desconsiderar pequenas diferenças ou
variaçoec.

Todas as imagens (geradas e resultante*) foram
armazenadas em disco magnético. Posteriormente, um
outro programa em linguagea c foi usado para
transformá-las em tabelas que pudessem ser usadas e»
planilha de cálculo ou editor de texto.

RESULTADOS

Com relaçào a níveis de cinza, verificou-se que os
vasos sangüíneos escuros (mais grossos, considerando
estes como cilíndricos) ficacaram mais contrastados
na subtração por complemento, enquanto vasos claros
(mais finss) ficaram melhor realçados na subtração
por comparação.

Em amboD o* métodos, a eliminação de pequenas
variações (bits menos significativos desprezados)
reduziu o nível de ruído,
Na subtração por complemento, aparecem pixel* fora
dos vasos sangüíneos com valor negativo. Isso ocorre
porque os pixel* correspondentes das duas imagens
originai* deveriam ser igual* (osso ou outra
estrutura de fundo), ma*, duvido a ruído*, o valor do
primeiro é menor que o do segundo. Quando calculada
a diferença, o resultado é negativo. No interior do*
vasos isso nio ocorre porque a substância
contrastante produz uma diferença maior que o ruído.
Apagando-se esses "ruídos negativos", consegue-se
eliminar 50% dos ruídos externos aos vasoa sangüíneo*
da imagem final.

Há um interessante resultado observado quanto ft
quantidade de ruído resultante após os dois tipos de
subtração serem realizados. Verificou-se que os vasos
sangüíneos na imagem final apresentam 50% menos ruído
quando se usa o método da comparação. Isso ocorre
porque nesse método os vaso* da imagem obtida sio uma
cópia dos vasos que se encontram em uma das imagens
originai*. Por outro lado, no método de subtraçáo por
complemento, a imagem resultante acumula os ruído*
das duas imagens utilizadas para realizar a
subtração.

Contou-se os "pixels" com ruído no inteiior dos vaso*
de dua* imagens digitalixadas para posterior
subtração com o* dois métodos (primeira imagemi 47%
de ruído, segunda imagmti. 95% de ruído). Constatou-se
que a quantidade de ruído nos vasos da imagem
resultante aumentou quando utilizou-se o método por
complemento e diminuiu quando s* usou o método de

comparação, isto sem se desprezar nenhum doe bite
menos significativos. Entretanto, quando se deepreza
até trée bits menos significativos, a quantidade de
ruído diminui drasticamente para o método de
subtraçio por complemento, mantendo-se praticamente
constante para a subtraçio por comparação, como visto
na tabela 1.

MÉTODO

complemento

comparação

complemento

comparação

complemento

comparação

complemento

comparação

NB DE BITS
DESPREZADOS

0

0

1

1

2

2

3

3

RUÍDO NAS
VEIAS

99

41

67

44

29

43

21

43

TABELA 1 - RUÍDOS NO INTERIOR DOS VASOS

CONCLUSÃO

Observando o* resultados , verificou-** que cada
método tem vantagens interessantes. A imagem final
obtida com o método de cooparaçáo apresenta menos
ruído no interior dos vasos, enquanto que, a
subtraçio por complemento proporciona mano* ruído na
imagem d* 'undo da imagem resultante. O método de
subtraçáo por comparação aumenta o contraste do*
vasos grossos e o método por complemento realça
melhor os vaso* fino*.

Assim, a conclusáo a que se chega é que o sistena
int*n*ificador d* contraste deve ser capai de
realizar o* dois tipo* d* subtração. A escolha pode
ser manual, onde o operador de raio*-X avalia a
«ituação • escolhe o que dart melhores resultado*. Ou
entio o circuito faz isso automaticamente, conjugando
o* dois método*. D* qualquer forma, é o operador que
deve selecionar o numero de bite menos significativo*
a desprezar, visto que isso depende da situação
momentânea do sistema (temperatura, qualidade do
digitalizador, etc).
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USUMD

Neate artigo apresentamos una descrição do fluxo
de informações num laboratório de RIA, desde a
chegada de um paciente, até a emissão dos resulta-
dos, são apresentados também a organização global
do "software" desenvolvido que permite a obtenção
das curvas padrão e dos resultados dos exames. A
estrutura dos bancos de dados utilizados ê mostra-
da e finalmente são apresentados comentários a
respeitos da conclusão, da fase atual de desenvol-
mento e apresentadas possibilidades de continuação
do trabalho.

ORIODCCaO

A existência de equipamentos de processamento de
informações, sobretudo microcomputadores, rápidos,
versáteis, com custo relativamente baixo e grande
capacidade de armazenamento, tem possibilitado o
desenvolvimento de um grande número de aplicações.
A utilização crescente de microcomputadores como
ferramenta de trabalho nas áreas de ciências da
saúde constitue uma tendência já consolidada. Tão
vastas são as possibilidades que uma enumeração e-
xaustlva seria aqui impraticável.

Apesar dos avanços ainda encontramos em nosso melo
várias lacunas. É considerável o número de exem-
plos de serviços que não se beneficiam de equipa-
mentos de processamento. Entre estes casos podemos
citar mais especificamente os laboratórios de
rádio-lmunoensaio (RIA), onde não são rarrs os ca-
sos em que os níveis de informatização são prati-
camente inexistentes.

Este trabalho apresenta o programa desenvolvido no
Núcleo de Estudos e Tecnologia em Engenharia Bio-
médlca/UFPB visando a utilização de técnicas de
processamento em laboratórios de RIA. A informati-
zação tem como conseqüência uma obtenção mais rá-
pida e mais exata dos resultados, com uma diminui-
ção nos custos dos exames. A organização em bancos
de dados possibilita um importante mecanismo de
controle das informações, cálculos estatísticos,
recuperação de informações relativas ao histórico
de um paciente ou um tipo de exame, etc.

fiHWTtclir oo sacnço DK KDicnu nxaxajt
Aqui descrevemos, de uma forma suscinta, o fluxo
de informações num laboratório de RIA, desde a
chegada do paciente até a entrega dos resultados
[2,6]. Esta descrição é apenas ilustrativa, poden-

do variar de um laboratório para outro e é dividi-
da em três partes:

•aglatro e coleta do matarlal

Após a chegada ao laboratório, o paciente entrega
a requisição dos exames â recepcionista, que provi-
dencia então o preenchimento (ou atualização) de ua
formulário com informações de Identificação do pa-
ciente e dos exames solicitados. Em seguida os for-
mulários são arquivados.

Na etapa seguinte, após a verificação dos exames
solicitados, ê realizada uma coleta de sangue de
forma adequada. 0 nome do paciente e dos testes sSo
anotados num livro de registro e as amostras, de-
vidamente etiquetadas, sao enviadas para processa-
mento.

Processamento do • medidas

As amostras, depois de adequadamente preparada» são
classificadas em função dos exames solicitados e
armazenadas em locai, com temperatura apropriada.

Para um determinado exame, o técnico responsável
seleciona as amostras que servem como padrão, as
amostras de controle e as amostras dos pacientes e
segue um conjunto de procedimento estabelecidos nua
protocolo. As amostras são colocadas em contadoras
de.radiação, onde são medidas as respectivas ativi-
dades. A partir das amostras padrão são construídas,
manualmente, as curvas utilizadas para a obtenção
dos resultados dos pacientes.

Em todas as etapas são tomadas os devidos cuidados
para evitar que os resultados de um paciente sejam
atribuídos a outro.

RESULTADOS

Após uma análise detalhadas por parte do __ profls-
«ior.al responsável, os resultados finais são apre-
sentados comas observações necessárias. Os resulta-
dos são então enviados à recepção em duas vias, uma
para arquivamento, outra para ser entregue ao pa-
ciente.

DESCtIÇAO DO SISTEMA DESnVOLVTJ»

Nosso sistema é formado por diversas bases ds dados,
cada uma responsável pelo armazenamento da um tipo
de infromação. Utilizamos para desenvolver __ esta
sistema de bases o Clipper, e para a obtenção e
visualização da curva padrão foi criado um programa
em linguagem C, integrado ao sistema de gestão [3,
4,8].

318 - / Fórum Nacional de Ciência e Tecnologia em Saúde V2



Identificação do paciente

Os principais dados relativos a identificação do
paciente são constuídos poi: nome, número de pron-
tuário, número do exaae, endereço, telefone, data
de nascimento, sexo, peso e altura. Estas informa-
ções são arquivadas na base ID.

Obtenção da curva padrão

Para cada exame, os pares de dados, formados por
cada amostra padrão e a respectiva atividades, são
utilizados para a construção de curva padrão, que
é formada a partir de uma interpolaçâo "spline" cú-
bica. Esta interpolaçâo consiste em definir um po-
llnõmlo cúbico para cada intervalo entre dois pon-
tos. Para calcular os coeficientes dos pollnômios
são Impostas como condições a continuidade nos pon-
tos originais da primeira e da segunda derivadas [i,
5,7],

Após o cálculo da interpolação a curva pode ser a-
presentada no vídeo, caso o usuário deseje, e é o-
fereclda a possibilidade de correção dos pontos ori
ginais.

itraa dos pacientesEntrada de dado* das

Os valores das contagens de cada paciente, a data
de realização do exame, e o número do prontuário S£
rão arquivados na base CR, havendo a possibilidade
de serem tratadas uma ou duas leituras por amostra.

Beaultadoa doa exames

A partir da curva padrão são calculados os resulta-
dos dos exames para cada paciente. Como a curva é
formada de pontos discretos para obtenção dos pon-
tos não obtidos na interpolação são utilizadas téc-
nicas de aproximações sucessivas de acordo com uma
precisão previamente estabelecida. Neste trabalho
utilizamos uma precisão de 0,01.

Apresentação doa resultados

Os resultados podem ser apresentados de diferentes
modos: a) por paciente; b) por tipo de exame; O
por data. No primeiro modo, a partir do >iome e do
número do paciente, o sistema efetuará uma procura
na base de dados e apresentará os resultados do
paciente. No segundo modo são apresentados os resul
tados de todos os pacientes que efetuaram um deter-
minado exame. No último modo o sistema lista todos
os resultados dos pacientes que foram submetidos a
exames numa determinada data.

Utilitários

0 programa nos permite a retirada de exames de ro-
tinas, a definição de novos tipos de exames e a
definição de novas escalas de apresentação da curva
de calibração.

OKGAMIZACiO IMS BASES DE DADOS

0 sistema é organizado em cima de 3 bases princi-
pals: A primeira (ID) possue os dados "clâssicos"de
identificação do paciente (nome, prontuário, nQ do
exame, idade, sexo, endereço, telefone, etc.) e
campos que nos indicam quais os exames solicitados
e a data. A segunda base (CR) registra as contagens
obtidas para cada paciente, o número do prontuário
e a data. A terceira base (CC) é na realidade cons-
tituída por uma série de bases de mesma estrutura.
Cada uma é responsável pelo registro dos valores de
linha de base e das contagens necessárias a cons-
trução da curva de calibração apra cada um dos exa-
mes a serem efetuados. A figura 1 nos mostra o sis-
tema desenvolvido. Esta estrutura permite uma me-
lhor organização dos dados, facilitando pesquisas
de exames feitos no passado. Novos resultados de
exames são automaticamente adicionados â base.
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CONCUJSAO

O sistema embora tenha os módulos isolados concluí-
dos, os mesmos ainda não estão completamente inte-
grados em um mesmo ambiente. Atualmente estamos tra
balhando no desenvolvimento de uma "interface com
o usuário" que permitirá uma fácil manupulaçâo de
programa e integração dos módulos.

Apesar do sistema ainda apresentar características
experimentais, tem tido boa receptividade por parte
de profissionais que trabalham com RIA. 0 sistema
tem características que melhoram a gestão das in-
formações e a obtenção dos resultados.

Tão logo seja concluída a "interface com o usuário"
colocaremos em teste num serviço de rotina visando
uma validação prática.
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INQUÉRITO ALIMENTAR INFORMATIZADO
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RESUMO

Desenvolveu-se um sistema para informatização de inquéritos
alimentares. O sistema tem como objetivos principais avaliar o
consumo alimentar, pesquisar erros alimentares e detectar
alterações alimentares espontâneas e permite a sistematização
dos inquéritos, a apresentação clara e homogênea dos dados do
inquérito através de impressora e a supressão de cálculos
fastidiosos. Empregou-se a linguagem C como ferramenta de
programação e implementou-se uma interface com o usuário
bastante amigável, através do uso intensivo de menus "pull-
down" e de unidades culinárias caseiras O software vem sendo
amplamente utilizado, tendo sido recentemente empregado em
um estudo do consumo alimentar de 135 pacientes diabéticos.

INTRODUÇÃO

Os inquéritos alimentares ou inquéritos dietéticos têm como
objetivo determinar qualitativa e quantitativamente os alimentos
que constituem a dieta de um grupo da população, da família
ou do indivíduo. Na área da saúde, as principais indicações dos
inquéritos alimentares estão ligadas a patologias, sendo os
portadores de Diabetes Meliitus, de Obesidade e de
Hiperlipoproteinemias os pacientes que mais podem se
beneficiar com esta técnica. Outras indicações são também de
relevância, como na gastroenterologia, na cirurgia digestiva, na
nefrologia e na pediatria Os inquéritos alimentares devem não
somente pesquisar erros alimentares cometidos pelo paciente
com também detectar as alterações alimentares espontâneas do
indivíduo [4].

Os principais procedimentos de inquéritos para medir a
ingestio individual de alimentos são: a) anotação da ingesta
corrente de alimentos baseada em pesagem direta, em
estimativas, ou em medidas familiares; b) recordatório da
ingesta de alimentos nas últimas 24 horas ou durante períodos
mais Io gos, c) combinação dos métodos da anotação e do
recordatório

Apesar de ser o método que fornece os resultados mais
precisos e confiáveis, o método baseado na pesagem direta é
extremamente trabalhoso e oneroso, sendo difícil de ser
implementado na prática clínica. Emprega-se, deste modo, a
anotação da ingesta corrente de alimentos preenchida pelo

próprio paciente ou um interrogatório tipo recordatório. Este
interrogatório consiste no registro da informação acerca da
quantidade de alimentos consumidos, correspondente a um
período de tempo determinado, imediatamente anterior ao
primeiro dia da pesquisa. Embora que os resultados obtidos
com este procedimento sejam muito menos precisos do que
aqueles obtidos por pesagem, ele tem-se mostrado adequado na
prática médica.

Os inquéritos alimentares estudam, sistematicamente, a
quantidade consumida cotidianamente de protídios, lipidios,
glicidios, nível calórico total e a distribuição dos diferentes
alimentos ao longo do dia. Alguns dados mais precisos podem
ser igualmente abordados, como a qualidade dos glicidios, o
conteúdo de colesterol, o tipo de gordura empregada e as
calorias provenientes das bedidas alcoolizadas.

No plano prático, o contato direto entre o responsável pelo
inquérito e o paciente é excelente pois contribui para que este
compreenda que o fator alimentar faz parte integrante da
terapêutica. É também neste contato que se aprende a filtrar e a
interpretar os dados transmitidos pelo paciente, além de avaliar
o contexto psico-social, o status familiar e as condições das
refeições, afim de melhor avaliar o regime dietético a ser aceito
pelo paciente. No entanto, o método recordatório apresenta
algumas dificuldades, sendo um método que apela para a
"memória" do paciente, podendo este apresentar respostas
voluntária ou involuntariamente incompletas. Ele está sujeito a
problemas humanos tais como: a sua eficiência depende de uma
relação amistosa entre o entrevistador e o paciente, sendo-se
necessário avaliar se durante o período estudado consumiu-se
efetivamente uma dieta típica, sem modificar práticas, registra-
se alguns alimentos de forma descritiva em vez de ponderai, e é
necessário avaliar-se os alimentos consumidos fora de casa.
Acrescentam-se a estes problemas, dificuldades para o cálculo
em si do valor nutritivo do alimento, visto que os dados
recolhidos sobre consumo de alimentos têm que reduzir-se a
unidades uniformes de peso, para depois serem calculados os
valores nutritivos por meio de tabelas apropriadas de
composição de alimentos que contenham referência aos
produtos locais Finalmente, o emprego de tabelas de
composição apresenta também dificuldades, devido as variações
nas técnicas de análises bromatológicas e a diferenças regionais
na composição do alimento.
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A realizaçio manual de inquéritos alimentares é bastante
cansativa e requer diversas horas de trabalho de um
especialista Faz-se necessário o cálculo de valores teóricos,
diversas consultas à tabelas de composição, transformação de
unidades e cálculo da adequação da dieta Com o objetivo de
minimizar e sistematizar estas tarefas, este trabalho consta do
desenvolvimento de um sistema informatizado para realização
de inquéritos alimentares

DESCRIÇÃO DO SISTEMA

O software foi desenvolvido em linguagem C e visando
possibilitar uma interação facilitada com o usuário, emprega-se
intensivamente menus do tipo "pull-down". Durante a entrada
de dados sio utilizadas telas de orientação para o
estabelecimento do fluxo correto a ser seguido, seja na forma
tradicional onde espera-se que o dado requisitado seja digitado
(com uma indicação do que está sendo pedido), seja por meio
de seleção do item em um menu de opções.

Diversas vantagens estão associadas ao uso de menus: a
organização das opções em grupos homogêneos; o fechamento
em reUçío as opções disponíveis, reduzindo bastante as
possibilidades de erro por indicação de opção inexistente; e o
fornecimento de uma visão global das opções disponíveis para
o dado pedido. Estas características sio fundamentais para a
interação amigável usuário-sistema, quando o volume de dados
passíveis de entrada é grande e sobretudo diversificado, como é
o caso dos inquéritos alimentares.

A nível de menu principal dispõe-se das seguintes macro-
funçòes entrada de dados pessoais do paciente, entrada da
dieta alimentar, exibição dos resultados e encerramento do
programa.

No conjunto de dados pessoais estão presentes o nome, a data
de nascimento, a profissão e o grau de atividade do paciente,
além dos seus dados antropométricos. Á exceção da atividade,
onde é apresentado um menu com as opções disponíveis, todos
os dados sio coletados por digitação em uma tela
especificamente formada para este fim. Dispõe-se de quatro
opções de atividade: intensa, moderada, leve, e aposentado.

Na entrada da dieta alimentar propriamente dita, os menus sio
empregados intensamente Nesta etapa, apenas a informação da
quantidade consumida de cada alimento é digitada, sendo todas
as demais informações extraídas de menus de opções. 0
informe da dieta é realizado por refeição, classificadas como:
desjejum, lanche, almoço, lanche, jantar e colação Após a
escolha de qualquer uma destas refeições, tem-se acesso a um
menu onde sio classificados em 11 categorias, todos os
alimentos disponíveis, objetivando facilitar as buscas. Os
alimentos, num total de 219 foram agrupados em. frutas,
hortaliças, produtos animais, lacticíneos, cereais, massas,
leguminosas, raizes/tubérculos, bebidas, gorduras e
açúcares/sobremesa Uma vez identificado o alimento a
registrar ( após a seleção da sua categoria, abrem-se outros
menus onde possivelmente estará o alimento procurado),

escolhe-se uma unidade caseira apropriada ao alimento A
figura 1 mostra um tela típica onde no menu de Inquérito
sdecionou-se o Desjejum, em seguida Cereais, entre as opções
de Cereais, o Milho e finalmente uma unidade pequena de
Pamonha.

Foram relegadas as tradicionais unidades de massa (grama) e de
volume (mililrtro). optando-se pela adoção de medidas caseiras,
bem mais presentes ao cotidiano e acessíveis aos pickntf %
leigos. Como todos os cálculos sio baseados em gramas ou
imblitros, o sistema determina internamente as equivalênaas
entre as unidades caseiras empregadas e as unidades métricas.
Cada alimento possui suas próprias unidades caseiras, eu. um
máximo de 4 (quatro) para cada um deles, inchando xícaras,
cottwres, copos, fatias, etc. Por outro lado, algumas destas
unidades podem ainda ser classificadas como grande, pequena e
média.
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Figurai -Tela típica mostrando a seteçio de um determinado
aumento.

A medida que os aumentos sio registrados numa refeiçio,
todos os dados informados relativos aos mesmos (nome do
alimento, quantidade consumida e unidade caseira em que foi
consumido) sio montados em estruturas internas do programa,
previamente definidas. Tais estruturas permitem que alterações
dos dados referentes a algum alimento já registrado possam ser
trivialmente corrigidas pelo software.

Para facilitar a entrada de dados, foi incluída uma opçio
denominada "dieta em curso" que exibe para cada uma das
refeições os alimentos que já foram registrados e as quantidades
para cada medida caseira do mesmo. Esta opçio pode ser
selecionada i nível do menu de Inquérito (Entrada da dieta
alimentar), conforme mostrado na figura 1.

Os resultados, calculados com base nos dados pessoais e na
dieta fornecida, podem ser apresentados na tela do
rnjerocomputador ou em uma impressora matricial. Eles sio
apresentados em 4(quatro) seções: Dados Pessoais, Avalíacio
Nutritional, Adequaclo da Dieta e Análise química.
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A seclo de análise nutricional apresenta os valores obtidos pare
o Peso Teórico, para a Taxa Metabolic» Basal (TMB), para o
Valor Energético Total (VET) e para o índice de Massa
Corporal (IMC). calculados segundo a FAO/OMS/ONU [6]

Na scçio referente ã adequação da dieta, sio calculados e
apresentados os totais consumidos sob o aspecto de Prolidios,
LJpidios, Gbcídk* e Calorias. Apresenta-se também uma dieta
adequada ao indivíduo, com relação a estes elementos, com
uma faixa de consumo recomendável par* cada um deles [1]

Se para a dieta apresentada o consumo (em calorias) destes
elementos ficou abaixo do mínimo recomendado, o indivíduo é
danificado de HIPO(HO). No caso do consumo ter
ultrapassado o máximo recomendado, classifica-se como
HIPER(HE) O consumo será classificado como
NORMAL (NO), caso esteja dentro dos limites aceitos.

Além dos quatro elementos acima relacionados, é exibida
também a análise nuindea dos seguintes elementos: Cálcio,
Fósforo, Ferro, Sódio, Potássio, Cotestorol, Retinal, Tianúna,
RvOuavma, Niacina, Ácido ascórbteo e Fibras.

A análise química de todos os aumentos (para uma amostra de
lOOg ou 100 ml) está contida em uma tabela que é lida em
disco quando do procedimento de iniciaçio do sistema. Esta
tabela foi elaborada 4 partir de dados da literatura [2,3,5] Além
da composiçio química sio também registrados em tabela, os
fatores de convênio de medidas caseiras em frações de 100 g
ou 100 nd, dependendo do alimento. A estrutura do programa
permite que a tabela de composiçio química dos alimentos seja
facilmente modificada, aceitando novas inclusões.

RESULTADOS

Verificou-se a confiabilidade dos resultados fornecidos pelo
i entrando-se cada um dos alimentos separadamente em

cada uma das refeições e empregando-se todas as suas medidas
caseiras em 3(trés) quantidades diferentes. Os resultados
obtidos foram comparados com as tabelas de composiçio
tomadas como referência A figura 2 mostra um resultado
tipico fornecido pelo sistema.

CONCLUSÕES

O sistema desenvolvido tem tido uma boa acehacto por parte
do pessoal nutricionista que o utiliza. Ele pojsui uma interface
bastante amigável o que facilita enormemente o seu emprego. O
seu uso permitiu a rcalizaçio de um estudo comparativo do
consumo alimentar de pacientes diabéticos atendidos no
Ambulatório do Hospital Universitário da UFPB e em uma
cínica privada, em um total de 135 pacientes.

A utilização da informática nos inquéritos alimentarei pode
representar um grande avanço, embora nio seja um passo
decisivo quanto á qualidade dot interrogatórios obtidos. Ela
permite a sistematizacio do interrogatório, evitando
esquecimentos, a apresentação clara e homogênea dos dados do
inquérito e a supressio de cálculos fastidiosos.
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1 - Dados Pessoais

Prontuário: 7843589-8

Nome: DANIEI A COELHO BATISTA
Profissão: ESTUDANTE
At ividade: Leve

Sexos F
Idades 20
Peso<Kg>: 52.0
Alturat.:»)! 143

2 - Avaliação Nutricional

Peso Teórico: t 49.68 - 63.23 3
Taxa Met aboli ca Basal (TMB): C 1226.29 - 1425.48 1
Valor Energético Total (VET): 2868.3»
índice de Massa Corporea (IMC): 19.57 (Adequado)

3 - Adequação da dicta

Espec ificacao

Calor ias
Prote inas
61icidios
L i P i d i os

4 - Analise tuiaica.

Recomendado
m i n max

C 1913.01 - 2223.75 3
C 248.21 "•- "
C 1034.19 -
C 620.51 -

413.68

Consul» i do
(cal >
1935.53
439.12
677.68
818.73

Cla-ss i f icacao

81
HO
HE

Calcio(mg): 18.97
Fósforo(mg): 957.46
Ferro(my): 760.41
Sodio<«g>: 1345.10
Potas*io(mg): 1091.60
Cole^terol<mg): 28.57

Ret ino l (mg) :
riamina(rag):
R iboflavina(ng):
Niacina(nig>5
Ac. Ascorbico(wg)t
Fibras<g):

il4:!0
1434.17

4.59

Observações Gerais*

Niitr ic ionista

Figura 2 - Resultado de um inquérito fornecido pelo liitenu
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ESPECIFICAÇÕES FORMAIS ORIENTADAS A OBJETOS:
APLICAÇÃO NO PROCESSAMENTO DO ELETROCARDIOGRAMA DE ESFORÇO

G. H. M. B. Mottat L. C. Carvalho* S. L. Meira*

t Departamento de Informática CCEN/UFPE;
Núcleo de Estudos e Tecnologia em Engenharia Biomédica NETEB/UFPB.

RESUMO

Os métodos atuais para desenvolvimento de software para
aplicação em sistemas médicos são empíricos ou baseados
na experiência, não possuindo o rigor que a área exige.
Este trabalho descreve a aplicação de especificações for-
mais orientadas a objetos na construção de um sistema para
processamento automático do eletrocardiograma de esforço.
Importantes benefícios foram obtidos pela utilização ri-
gorosa de um formalismo: redução do tempo de desen-
volvimento; documentação precisa e não ambígua; maior
confiabilidade, re-utilizabilidade e generalidade; melhor es-
truturação; eficiência; redução dos erros de programação e
maior grau de abstração no projeto, aproximando o domínio
da aplicação do software implementado.

INTRODUÇÃO

Nos atuais sistemas desenvolvidos em Engenharia Biomé-
dica, o software desempenha um papel cada vez mais im-
portante. A cada dia, torna-se mais complexo, exigindo
grandes esforços para se construir e manutenir. Deve ser
confiável, eficiente e facilmente re-utilizável. Entretanto,
as técnicas utilizadas para concebê-lo são inadequadas para
este propósito. São fortemente baseadas em considerações
pragmáticas, não levando em consideração nenhum aspecto
formal.

Este trabalho descreve a aplicação de modernas técnicas de
Engenharia de Software no desenvolvimento de um sistema
para processamento automático do eletrocardiograma de
esforço. Uma linguagem de especificação formal orientada a
objetos, apresentada em [2], foi utilizada como uma notação
para descrição, documentação e projeto de software.

Foi indispensável que a construção do software tivesse um
desenvolvimento bem definido. Este se deu nas seguintes
etapas: 1) análise dos requisitos do sistema; 2) especificação
formal; 3) projeto; 4) implementação; 5) validação.

Especificações Formais

Um doa maiores problemas existentes com sistemas de soft-
ware é a inadequação da sua especificação com a do sistema

propriamente dito. Os documentos de requisitos normal-
mente definem as principais funções do sistema de forma
adequada, mas muitos detalhes importantes para as etapas
de projeto e implementação não são precisamente descri-
tos. Descrições em linguagem natural de qualquer sistema
de porte razoável, mesmo as de boa qualidade, exibem de-
ficiências que as tornam inaceitáveis para um desenvolvi-
mento rigoroso de software. São inerentemente ambíguas e
inconsistentes, provocando erros de interpretação que são
propagados ao longo das etapas de desenvolvimento, só
sendo descobertos no estágio final de integração do sistema,
onde os custos para corrigir estes erros são muito altos.

Especificações formais suprem estas deficiências, descreven-
do precisa e consistentemente o sistema por meio de mode-
los matemáticos, permitindo o entendimento e a verificação
das suas propriedades antes que se escreva uma única li-
nha de código. A partir deste modelo, é possível reali-
zar todo o processo de desenvolvimento formalmente. A
correção e completitude do produto final em relação à espe-
cificação podem ser verificadas por meio de provas formais,
tornando-o mais confiável, bem estruturado e com custo de
desenvolvimento menor que os sistemas realizados usando
meios convencionais. E importante que sistemas críticos,
como os de diagnóstico médico, sejam especificados formal-
mente.

Orientação a Objetos

O paradigma de orientação a objetos incorpora caracterís-
ticas fundamentais de encapsulação, abstração e modula-
rização que resultam em poderosos meios para definição
e gerenciamento de sistemas grandes e complexos. Estes
incluem os conceitos de objeto, classe e herança. Obje-
tos são coleções de operações que compartilham um estado.
Uma classe especifica um conjunto de objetos com estru-
tura e comportamento comuns. Herança permite o reuso
do comportamento e da estrutura de uma ou mais classes
(superclasses) na definição de novas classes (subclasses).
Este paradigma tem grande poder de modelagem concei-
tuai e classificação, favorecendo a evolução de programas,
tornando-os mais fáceis de modificar e re-usar. Sistemas são
desenvolvidos de modo incremental e modular, sendo com-
postos por objetos que se comunicam por meio do envio de
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Sinal
StnolAmostndo

ECG
CicloCardiaco

SinalAnaloçico
DetetorDe Eventos

DttttorDeQRS
DetetorDeMarcaaFiduciãis

Conversor
ConversorTE

Canal
CanalVúual

CtmalDeECG
Ptêtoa

Pteienie
Medico

Exame
BxamcTE

Protocolo
Êitagio
SittemaMedico

SútemaMedicoTE

Tabela 1: Hierarquia das classes do sistema.

mensagens (ativação de operações).

DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA

Etapas de Análise e Especificação

O sistema foi especificado a partir da análise dos seus re-
quisitos. A especificação e formada por um conjunto de
definiçrêa formais abstratas de classes que estão relaciona-
das por uma hierarquia. Buscou apreender as propriedades
fundamentais e estrutura do sistema, sem se deter em como
e onde seria implementado. A tabela 1 mostra a hierarquia
das suas principais classes.

A classe Sinal é um ancestral comum dos diversos tipos
de sinal do domínio de aplicação, sendo modelada como
uma função parcial / : Tempo -» VolU. SinalAmostrado
e Sinal Analógico são definidos como subclasses de Sinal,
isto é, herdam suas características e adicionam novas, mo-
dificando possivelmente seu comportamento e estrutura.
SinalAnalogico é um tipo de sinal que está definido em to-
dos os elementos do domínio de / . SinalAmostrado, alem
das características de Sinal, possui uma freqüência de amos-
tragem /, que estabelece os instantes de tempo em que /
está definida. Possui operações que calculam sua duração,
valores mínimos e máximos, FFT, espectro de potência;
testes de limiar (importantes nas técnicas de deteção de
eventos), etc. A classe ECG, subclasse de SinalAmoitrado,
armazena a seqüência dos tempos em que ocorrem os com-
plexos QRS e operações para cálculo da freqüência cardíaca

(FC). do intervalo RR mediano, do ciclo cardíaco mediano,
etc. A classe CicloCardiaco armazena uma tabela dos tem-
pos em que ocorrem as ondas P,Q,R,S,T. inicio e fim do
QRS e da onda T. Diversas operações estão definidas, como
a que corrige o desvio da linha de base e as que calculam
o supra desnivelamento do segmento ST; duração do com-
plexo QRS; integral do segmento ST; amplitudes de R,S;
intervalo QT e QT corrigido; ST-60, etc.

A classe Detetor De Eventos é o ancestral comum dos diver-
sos tipos de detetores de eventos, possuindo uma operação
Detete que recebe um sinal amostrado como parâmetro e
o devolve com os eventos localizados. DetetorDcQRS e
DetctorDciiarcatFidueiau são algumas das suas subclasses
e são ancestrais de diversos detetores de QRS e de marcas
fiduciais (localizações das ondas P, Q, R, S, T, etc), respec-
tivamente. O primeiro interage com objetos da classe BCG
e o segundo com objetos da classe CicloCardiaco. Neste
nível de abstração, não importa que técnica específica de
deteção é utilizada, mas apenas que existe "algo" que a
faz. Deste modo, a mudança das técnicas de detecção em
sistemas existentes torna-se trivial.

A classe Convenor é um modelo matemático abstrato de
um conversor analógico-digital (A/D) de n canais. Possui
um dock que define a freqüência de amostragem e um con-
junto de canais da classe Canal ou de suas subclasses. Pode
trabalhar no modo de monitorizaçáo, utilizando-se canais
visuais que mostram continuamente os sinais convertidos.
Os canais são totalmente independentes, podendo traba-
lhar com escalas de tempo e amplitude diferentes, que in-
clusive podem ser modificadas durante a monitorúação. A
classe ConvertorTE define o conversor utilizado para mo-
nitorização e aquisição dos sinais de ECG durante o teste
de esforço. Possui três canais do tipo CanalDeECG que
monitoram continuamente três derivações de ECG do pa-
ciente, detetando o complexo QRS e calculando a FC "on-
line". Esta classe está definida para trabalhar de acordo
com um protocolo da classe Protocolo, onde estão definidos
os diversos estágios do exame. Ao final de cada estágio do
protocolo, são armazenados 10s de sinal e a pressão arterial
do paciente, que serão processados posteriormente pelo de-
tetor de QRS para obtenção dos ciclos cardíacos medianos
de cada derivação.

A classe SittemaMedico é o ancestral comum dos diversos
tipos de sistemas médicos. Possui três tabelas contendo
objetos das classes Paciente, Medico e Exame e operações
para o seu gerenciamento (inclusão, remoção, atualização,
pesquisa, etc). O sistema de teste de esforço, SutemaMedi-
coTE, é uma subclasse de SittemaMedico. Adicionalmente
ao comportamento e estrutura de sua superclasse, possui
uma tabela de protocolos que pode ser configurada pelo
usuário e um objeto da classe ConvertorTE. Especifica
que a sua tabela de exames só deve ter objetos da classe
ExameTE, onde os sinais convertidos para cada estágio do
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protocolo usado são armazenados. O processamento do si-
nal envolve a deteção do QRS pelo detetor de QRS. cálculo
doa ciclos cardíacos medianos, determinação das marcas fi-
duciais pelo detetor de marcas fiduciais, correção da linha
de base e cálculo dos parâmetros de interesse do ECG de
esforço. Um relatório final contendo as medidas calcula-
das automaticamente e o diagnóstico digitado pelo médico
é emitido pelo sistema. O relatório inclui as medianas de
todas as derivações de cada estágio.

Etapas de Projeto e Implementação

Na fase de projeto, a especificação formal abstrata da etapa
anterior foi refinada, resultando numa especificação con-
creta, mais detalhada, que considerou as estruturas de da-
dos e a linguagem de programação em que o sistema foi
implementado. Estabeleceu uma relação formal entre as
classes de mais alto nível de abstração e as classes utiliza-
das para implementação.

As classes que compõem o sistema foram rigorosamente co-
dificadas na linguagem de programação orientada a objetos
Turbo Pascal 6.0, a partir da especificação concreta, du-
rante a fase de implementação. O sistema implementado
converte aí derivações de ECG CM5. V2 e D2 modificada
a uma freqüência de amostragem de 200Hz com uma re-
solução de 12 bits, fazendo uso de um amplificador de ECG
de três canais por nós desenvolvido.

RESULTADOS

Os detetores de QRS e de marcas fiduciais implementados
foram exaustivamente testados em um banco de dados de
eletrocardiogramas do setor de Hemodinãmica do Hospital
Universitário da UFPB, com bons resultados. Um conjunto
de testes pilotos foi realizado em indivíduos normais usando
o protocolo de Ellestad. Os sinais obtidos foram utilizados
para aperfeiçoar as operações que calculam os parâmetros,
e os resultados foram excelentes. A figura 1 exemplifica um
objeto Conver$orTE, na fase de monitorização, durante o
teste de esforço. Mesmo funcionando num microcomputa-
dor PC-XT, 12MHz. demonstrou excelente desempenho. A
figura 2 mostra a tela gráfica de parte do relatório relativo
aos dois primeiros estágios de um exame, com as medianas
e parâmetros de interesse calculados. Atualmente o sistema
está sendo testado no Serviço de Cardiología do HU/UFPB
visando a sua validação clínica.

CONCLUSÕES

A aplicação de especificações formais orientadas a objetos
possibilitou uma boa concepção e projete do sistema e evi-
tou muitos erros durante a implementação. O uso de uma
notação matemática abstrata estruturada c bem definida
deu o suporte necessário para um bom entendimento do
problema estudado, mesmo quando complexo, nos estágios
iniciais do desenvolvimento. Propiciou ainda uma docu-

mentação precisa, não ambígua e independente da imple-
mentação, essencial para manutenção. As cUaan criadas
são gerais e poderosas o suficiente para soem facilmente
compostas na criação de novos produtos. O sistema para
processamento do ECG de esforço aqui descrito tem um
alto grau de qualidade e foi desenvolvido em um tempo ex-
cepcionalmente curto (5 meses) para a sua complexidade,
quando comparado a outro sistema «imil»r desenvolvido no
NETEB/UFPB, apresentado em [1].
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Figura 1: Tela de monitorizacão e aquisição durante o exame, com cálculo "on-line" da freqüência
cardíaca.
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Figura 2: Relatório gráfico do exame com as medianas e parâmetros de interesse calculados.
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DESENVOLVIMENTO DE FERRAMENTA PARA AUXÍLIO A UTILIZAÇÃO

DE INFORMAÇÕES SOBRE MEDICAMENTOS

S. R. Castilho e A. F. c. Infantosi

Programa de Engenharia Biomédica - COPPE/UFRJ

RB80MO

A OMS aponta para a necessidade de
Sistemas de Informação Sobre Medicamentos
(SIM), sobretudo nos países do 3o Mundo. 0
objet ivo deste trabalho é o
desenvolvimento de um SIM que possa
servir de base para a estruturação de
informações nas farmácias hospitalares
(SIMED). O estabelecimento da base de
conhecimentos deu-se a partir da
literatura, sendo posteriormente submetida
á avaliação de especialistas. Desta forma
obteve-se um conjunto de 17 variáveis
grupadas em 3 módulos: descrição,
informações farmacológicas e manuseio. A
forma de busca empregada por especialistas
é mimetizada via estrutura em árvore. 0
SIMED encontra-se em fase de teste.

INTRODUÇÃO

Apesar da enorme quantidade de recursos
investida em pesquisa básica e clinica
sobre as ações e interações dos medicamen-
tos, os resultados alcançados não têm sido
utilizados adequadamente no dia a dia dos
profissionais de saúde, muitas vezes não
chegando nem a seu conhecimento. [4, 7 ] .
Usualmente, os profissionais assinam
revistas especializadas, comparecem a
eventos de educação continuada, trocam
informações entre si e são influenciados
por representantes de firmas
farmacêuticas. A informação obtida desta
forma, na maioria dos casos, é incompleta,
podendo resultar numa terapia medicamento-
sa pouco efetiva [4],

Dentro deste contexto, a organização
Mundial de Saúde (OMS), como resultado da
Conferência de Especialistas para o Uso
Racional de Medicamentos realizada em
Nairobi no ano de 1985, apontou para a
necessidade de desenvolvimento de Sistemas
de Informação Sobre Medicamentos (SIM)
como uma das estratégias mais importantes
na consecução deste objetivo [6 ] . Esta
observação tem sido reforçada por diversos
autores[1,2,3,5,8,9], principalmente no
que se refere à Farmácia Hospitalar, onde
é crescente a necessidade de informações

especial izadas sobre drogas a fim d*
resolver as diversas questões que envolvem
sua utilização racional.

O objetivo deste trabalho é desenvolver um
SIM (SIMED - Sistema de Informações sobre
Medicamentos), uma ferramenta capas de
auxiliar a estruturação das informações
sobre medicamentos nas farmácias hospita-
lares e contribuir para a atualização dos
profissionais de saúde com vistas ao uso
racional de medicamentos . Tais objetivos
resulta* na própria melhoria da qualidade
de atenção a saúde.

METODOLOGIA

Inicialmente, os itens de informação
descritos na literatura, num total de 37,
foram agrupados «m 5 blocos distintos:
Descrição da Droga, Informações
Farmacológicas, Informações sobre
Consumo/Custo, Informações sobre os Pa-
cientes em Oso da Drc ;a e Informações
sobre seu Manuseio. Um questionário foi
então elaborado visando determinar a
opinião de especialistas no tocante a 3
aspectos básicos:
i)relevância atribuída a cada grupo de
informações e a cada item de informação,
i i ) i tens considerados mais importantes
dentro desta listagem e
iii)tempo médio dispendido e aquele con-
siderado ideal para a obtenção de cada um
dos itens listados.

Tais questionários foram aplicados a 55
espec ia l i s tas . Um total de 44
questionários foram respondidos ( 5 por
estudantes dos cursos de farmácia, medici-
na e enfermagem). com base nos resultados
obtidos foi então estruturado o banco de
dados do SIMED.

Seleção as especialistas

A experiência (pelo menos 2 anos da
atuação em unidade hospitalar) foi o
principal critério de seleção dos espe-
cialistas, conforme consolida a tabela 1.
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A determinação da relevância de cada grupo
de informações baseou-se em peso (O a 5)
pontuado pelo especialista (tabela2). Para
a definicio dos itens que formariam a base
de conhecimento do SIMED, solicitou-se a
cada especialista a seleção de 15 itens de
informação dentre os 37 apresentados.
Foram incluídos no SIHED aqueles assinala-
dos por pelo menos 50% dos especialistas
(tabela 3) . Solicitou-se ainda que os
especial istas assinalassem a média de
tempo empregada na recuperação de cada
item de informação, bem coao o tempo que
consideram ideal. A tabela 4 consolida
estes tempos para os itens constantes da
base de dados do SIMEO. A familiaridade
dos e s p e c i a l i s t a s com sistemas de
informação também foi verificada.
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Desenvolvimento do sistema

O SIHED foi desenvolvido em Clipper 5.01
devido à sua grande aplicação em sistemas
de controlo de estoques de medicamentos
[11] , o que potencial iza a
compatibilização dos mesmos com o SIHED. A
configuração minima exigida é um micro-
computador da linha IBH-PC ou compatível,
640 Kbytes de RAM e Winchester. A figura 1
apresenta um esquema simplificado de sua
estruturação.

Avaliação

Para a avaliação do SIMED, idealizou-se
dois momentos. No primeiro, o sisteaa foi
apresentado a 15 e spec ia l i s ta s
(farmacêuticos, médicos e enfermeiros) com
o objet ivo de coletar dos mesmos
impressões quanto ao potencial de

aplicação, faci l idade de manuseio •
adequação da estrutura do sistema, entre
outras. Hum segundo momento, o sistema
serã avaliado a partir de sua utilização
por um período de 60 dias no Serviço de
Farmácia do Hospital Universitário Antônio
Pedro. A seleção desta unidade se de<re a
dois fatores básicos: tratar-se de um
hospital geral e estar sendo implantado um
Centro de Informações sobre Medicamentos,
situação ideal para a visualização da
efetividade do SIHED.

ram i: BB» taunt» mtmmm » sm
DESCRIÇÃO 00 8ISTEHA

o SIMED é um software modular, cuja inter-
f a c e proporc iona um adequado grau de
interação com o usuário, através de menus,
e f á c i l migração de um modulo a outro. 0
menu principal permite a seleção do módulo
ao qual se deseja t er acesso, contendo as
seguintes opções: Inclusão, Alteração,
Consulta, Delação, Relatórios, Explicações
sobre o Sistema e Saida. Para acesso aos
módulos de "Inclusão", "Alteração" e
"Deleção" é solicita senha a fim de res-
guardar a confiabilidade dos dados. No
módulo de "Explicações sobre o Sistema"
descreve-se sua concepção, objetivos,
opções e orientações para sua utilização.
A partir da opção "Consulta", o usuário
tem acesso às formas de busca de
informação, como apresenta a figura 2.

A opção "Farmaco" permite a digitação do
nome da droga ou de uva partícula de nome.
Neste último caso, serão apresentadas as
informações disponíveis para a primeira
droga que satisfizer a busca e será permi-
tido ao usuário navegar pelo banco de
dados através das opções "Próximo" e
"Anterior" que constam do menu da tela de
apresentação de informações (figura3). Em
aiAbos os casos, o sistema checará a
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existência da string selecionada tanto
como none genérico quanto como sinonímia
ou nome comercial.

«I» •I«HS»KM 1BT» • >
||c o •• • u i

LFigura 2: Formas de busca da informação

Figura 3: Tela de exibição das informações.

A opção "Busca hierárquica" apresenta ao
usuário a listagem dos grupos terapêuticos
cadastrados. Una vez selecionado um destes
grupos, são listadas as drogas a ele
relacionadas para seleção pelo usuário
(figura 4) e posterior apresentação das
informações disponíveis. Em qualquer ponto
do sistema pode ser acionada uma tela de
"help" através da tecla Fl.

mimia
•MMmco
•nj-Mtwiniii»
«TMCIM

Figura 4 : Busca hierárquica
grupo terapêutico antiácidos.

S e l e ç ã o do

RB8DLTADO8 E DISCUSSÃO

Inicialmente cabe salientar que, confir-
mando o que aponta a OMS, cinqüenta e
quatro por cento dos especialistas afirma-
ram não conhecer qualquer sistema de
informação sobre medicamentos. Este fato
reafirma a oportunidade de desenvolvimento
do SIMED.

Durante a primeira fase de avaliação, os
especialistas consideraram o sistema de
fácil utilização e demonstraram interesse
em aplica-lo, como principais contribui-
ções potenciais do SIMED, foram citadas:
i)otimização da terapia medicamentosa,
tanto por sua aplicação na formação e a-
tualização de profissionais quanto pelo
auxilio a decisões de rotina (ex. Qual a
dose de dolantina para criança com
insuficiência renal?), i i ) facilidade de
estruturação das informações manuseadas
pela farmácia hospitalar.

A navegação a partir de seleção de opções
apresentadas torna desnecessária a
memorização de qualquer comando, o que
contribui para a facilidade de manuseio. A
possibilidade de exclusão e inclusão de
fármacos e de alteração das informações já
cadastradas permite ao sistema
atualização permanente, indispensável para
bases de dados sobre medicamentos.

CONCLUSÃO

A metodologia empregada permitiu a
definição da base de conhecimentos
considerada de interesse da maioria dos
especialistas bem como a visualização da
carência de SIM em nosso meio. Entretanto,
não foi possível estabelecer as correla-
ções entre as informações selecionadas e a
formação dos especialistas e nem com sua
experiência profissional. A aplicação da
análise multivariada, como "cluster
analysis" por exemplo, talvez possa, num
estudo futuro, evidenciar t a i s
correlações.

Durante a primeira fase de avaliação o
sistema foi considerado adequado pela
totalidade dos e spec ia l i s tas . Sua
efetividade, no entanto, somente poderá
ser determinada a partir da avaliação de
seu desempenho durante o período de teste
no Hospital Universitário Antônio Pedro.

A importância atribuída pelos especialis-
tas aos blocos de informações sobre
pacientes e consumo e custo de medicamen-
tos sugerem o desenvolvimento, no futuro,
de um módulo para estudo do perfil do
consumo de drogas (farmacovigil&ncia) e a
integração do SIMED a sistemas de controle
de estoque.

AOBXDECIMEMTO8
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BIG-MALARIA : DM SISTEMA Dl INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA
PARA CONTROLE OB MALARIA
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REBDMO

Variáveis epidemiológicas são funções do
espaço e do tempo. A representação destas
através de mapas e sua análise implicam na
manipulação de grande quantidade de dados
de diferentes tipos. O SIG-MALARIA é um
sistema de baixo custo baseado em um
microcomputador IBM-PC compatível, sendo
composto por três módulos independentes:
entrada de dados textuais; entrada de
dados cartográficos; e integração e
apresentação dos bancos de dados
constituintes do SIG-MALARIA. Embora o
sistema seja desenvolvido para aplicação
em malária, avaliações iniciais indicam
seu potencial como um importante
instrumento no estudo e monitoração
espaço-temporal da ocorrência de outras
doenças.

INTRODUÇÃO

Os procedimentos comunente utilizados para
a vigilância epidemiológica implicam em
coleção sistemática de dados e sua
posterior análise, a partir da qual chega-
se a conclusões que auxiliam o processo
de decisão relativo ás ações de
planejamento e controle. Recentemente,
tem-se observado uma crescente
conscientização para a necessidade de
descentralização deste processo. Esta
tendência pode requisitar a utilização de
instrumentos cujas caracterit icas
principais sejam a portabilidade, o baixo
custo e a facilidade de utilização por
pessoal não especializado.

A análise epidemiológica depara-se com a
caracterlsitica de distribuição espacial
de suas variáveis, sendo a representação
espacial de ampla aplicação entre os
profissionais da área [1]. A tecnologia de
sistemas de informação geográfica pode ser
apontada como uma necessidade na
integração de informações sobre o estado
de saúde da comunidade (taxas de
mortalidade, incidência e prevalência de
doenças especificas) com outros dados,
como a utilização dos serviços de saúde,
dados demográficos, variáveis ambientais e
informações sócio-econõaicas. A produção

da informação espacial pode levar à
percepção adicional da ocorrência de
problemas de saúde específicos, a relação
destes com outras variáveis, tendências
históricas e discrepancies entre regiões
[2].

Apesar do grande número de aplicativos
comerciais existentes que utilizam a
tecnologia de sistemas de informação
geográfica, esta não tem sido largamente
aplicada no campo da saúde pública. Uma
das possíveis razões poderia ser o alto
custo associado aos sistemas
comercialmente disponíveis.

0 software SIG-MALARIA tem o objetivo de
ser um sistema de informação geográfica
acessível em termos de custo e facilidade
de manipulação para a descentralização ea
açõen de vigilância epideaiológiea.

A CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA

0 programa foi implementado ea ua
microcomputador IBM PC-AT compatível, 640
kbytes de memória RAM, disco rígido e
placa de vídeo VGA. Foi uti l izada a
linguagem C - compilador Turbo C++ versão
1.00 (Borland International, 1989), e o
gerenciador de banco de dados CLIPPER,
versão 5.01a (Nantucket Corporation). A
mesma configuração é recomendada para a
uti l ização do s isteaa, necessitando,
adicionalmente, de uma mesa digitalizadora
para a criação do banco de dados
cartográficos.

O SIG-MALARIA manipula dois tipos de
dados: textuais e cartográficos. Os
primeiros fazen a ligação entre os fatos
ocorridos no mundo real e as entidades
constitutivas das iaagens dos aapas.
Existem três módulos independentes que se
referem a: (i) entrada/iaportaçáo/edição
de dados textuais; (ii) entrada de dados
cartográficos; e ( i i i ) recuperação,
integração, apresentação e análise dos
dados (figura 1).

0 módulo de entrada de dados textuais foi
implementado utilizando-se o pacote para
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gerenciamento de banco de dados CLIPPER.
Para a entrada de dados cartográficos,
optou-se pela representação vetorial e
pelo modelo "spaghetti" de armazenamento
[3] . São permitidos 11 tipos diferentes
de linhas, com padrões de cores distintos.

GERENCIADOR
DO SISTEMA

(USUÁRIO)

Figura 1. Diagrama em blocos do SIG-
Malária.

Os mapas que ultrapassam a área út i l da
mesa devem ser divididos em partes iguais,
de forma análoga à dos indices matriciais,
sendo os arquivos disjuntos para cada
parte do mapa. Inicialmente, e s t e s
arquivos são em formato ASCII e depois
passam por um programa montador, assumindo
o formato binário, que ocupa menor espaço
de armazenamento e facilita a manipulação
poster ior . A te la de entrada e o
respectivo mapa montado são mostrados nas
figuras 2 e 3.

Os componentes do sistema que permitem a
integração e apresentação de dados formam
o módulo de consulta. Como pode ser
visualizado através do diagrama da figura
4, e s te módulo permite o acesso e
apresentação de informações contidas nos
bancos de dados textuais e cartográficos
de forma convencional ou integrada. Além

disso, para a visualização de mapas, estão
disponíveis recursos de "zoom" e "overlay"
(seleção de l inhas de acordo con
categorias pré-definidas, que podem ser
rios, estradas, etc).

Figura 2. Tela de entrada cartográfica.

Figura 3. Mapa completo.

RESULTADOS B DISCUSSÃO

Os dados podem ser apresentados em forma
tabular ou gráfica, através da tela do
computador ou de impressora (figuras 5 e
6). Dentre as saldas disponíveis no
sistema, existe a apresentação de mapas
categorizados através de padrões
hachurados, que é um recurso
freqüentemente util izado pelos
epidemiologistas (figura 7).

Embora o sistema tenha sido desenvolvido
som a finalidade especifica de análise
epidemiológica de malária, ele apresenta
um potencial de utilização para outras
doenças, através de adaptações que
permitam a introdução de novas variáveis.
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Os recursos de importação e edição de
bancos de dados já existentes, significam
um passo importante na direção da
utilização generalizada do SIG-MALARIA.

MODULO DE CONSULTA

KBK M U M

IHU H M D

IDRHI1

lálM

IMKM

HIM

(ÉKOtmitM

Figura 4. Diagrama em blocos do módulo de
consulta.

Figura 5. Apresentação de dados em forma
tabular.

' i Jmf \

LUCM.IDAOC: HIIUO

Figura 6. Apresentação dos dados em forma
gráfica.

LOOM.IOAOC: CDt.1

Figura 7. Mapa com padrões hachurados.

COVCLÜBkO

Não se propõe que o SIG-MALARIA venha a
competir com produtos comerciais de
aplicação geral , mas este incorpora
algumas características que o tornam
apropriado para a utilização diária na
vigilância epidemiológica. São elas:
- a sua estrutura simples e a amigável
interface com o usuário reduz os
requisitos para um extensivo treinamento
para a sua utilização;

o módulo de entrada de dados
cartográficos é suficientemente flexível
para permitir o trabalho em escala
municipal, onde os recursos computacionais
e humanos são limitados;
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- a implementação num microcomputador
IBM-PC compatível confere ao sistema um
caráter de baixo eusno, permitindo a sua
utilização descentralizada;
- o desenvolvimento modular do sistema
torna possível, a par t i r de pequenas
alterações, adaptá-lo para c tratamento de
outros dados, garantindo sua portabilidade
para a utilização em outras doenças.
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SZOSS - SISTKMA IHTORMATMADO PARA APOIO A GERÊNCIA B
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KBStnto

Foi d e s e n v o l v i d o um s i s t e m a , SIOSS -
Sistema Informatizado sobre Oferta de
Serviços de Saúde - favorecendo a exibição
de variáveis da área de saúde, para apoio
à tomada de dec i são no gerenciamento e
planejamento do setor . O sistema, imple-
mentado em microcomputador IBM/PC-XT
compatível, está organizado em 3 módulos
básicos de apresentação de informações:
EXIBIÇÃO, SITUAÇÃO DO MUNICÍPIO e MAPAS.
Uma abordagem i n i c i a l do SIOSS foi rea l i -
zada usando a base de dados da Assistência
Medico Sanitária do IBGE. O SIOSS, junta-
mente com o módulo COMPATIBILIZADO!*,
mostra a f lexibil idade do sistema para uso
com diversos bancos de dados e em diferen-
t e s n íve i s de gerência e planejamento do
setor saúde.

INTRODUÇÃO

As limitações de recursos, desconhecimento
d*s condições epidemiológicas e carências
administrativa» têm-se constituído em
pontos críticos para uma maior eficiência,
facilidade de acesso e qualidade dos
serviços de saúde. Assim, a busca do
equilíbrio entre a oferta de serviços de
•aúde e a demanda de ass i s tênc ia da
população aponta para a identificação da
realidade como uma etapa fundamental deste
processo. A informação assume, então,
papel essencial, permitindo o estabeleci-
mento de critérios objetivos para tomada
de decisão.

Juntamente com a necessidade de fácil e
rápida obtenção de resultados, bem como a
de divulgação e adaptabilidade, a gerência
e planejamento do setor eaúde obtém na
informática .'ma ferramenta de grande
aplicação, o que • reforçado pela difusão
A facilidade de acesso que vem acontecendo
em sua utilização [2,4.5].

Cem o objetivo de fornecer um instrumento
que atenda As necessidades de gerência e
planejamento do setor saúde, desenvolveu-
se o SIOSS - Sistema Informatizado sobre
Oferta de Serviços de Saúd», cuja princi-

pal função é apresentar dados do setor
saúde sob formas variadas, de maneira a
f a c i l i t a r a v isual ização, anál ise e
monitoração de informações adequadas aos
diferentes níveis administrativos do
setor, fornecendo parâmetros objetivos
para apoiar a tomada de decisão, agilizan-
do e favorecendo o planejamento e gerência
do setor. Paralelamente, foi desenvolvido
um módulo COMPATIBILIZADOR das
informações, de modo a obter a f lexibi l i -
dade necessária para atender aos diversos
usuários dos diferentes níveis de decisão
encontrados no sistema de saúde.

MATERIAIS E MÉTODOS

o sioss interage com bancos de dados ea
formato ASCII (organizados em colunas).
Para realização dos primeiros testes do
sistema, foi utilizada a base de dados do
IBGE, Assistência Médico-Sanitária (AMS)
[ 3 ] , que contém 557 variáveis sobre
caracterização e oferta de serviços de
estabelecimentos de saúde de todo o pais.
As informações utilizadas restringiram-se
aos 64 municípios do estado do Rio de
Janeiro para o ano de 1985.

O BIOB8 foi implementado em micromputador
IBM/PC-XT compatível, podendo uti l izar
placas CGA, EGA e VGA. A interação com o
usuário é efetuada através de "menus" e
"helps", com os quais os vários níveis do
sistema podem ser facilmente acessados,
sendo estes estabelecidos a partir dos
interesses de planejamento, independente-
mente da base utilizada. A organização do
sistema levou em conta sua utilização por
usuários de diferentes qualificações,
permitindo sua compatibilizaçáo com os
diversos níveis de gerência do setor
saúde.

DESCRIÇÃO DO flSTSMA

0 sistema foi concebido de forma a apre-
sentar 3 formas oás i cas de salda:
KIBIÇAO, SITUAÇÃO DO jnWICÍMO e «AFA. O
módulo EXIBIÇÃO *ispõe de quatro modos de
exposição de variáveis, que buscam ser
conplementares entre s i , de -aneira a
possibilitar diferentes ângulos de
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visualização das informações contidas em
usa mesma base de dados. A TABELA oferece
ao usuário informações quantitativas,
possibil i tando comparações detalhadas.
Também informando quantitativamente, os
DIAQRANAS DB BARRAS têm a vantagem de
permitir a visualização simultânea das
v a r i á v e i s s e l ec ionadas , ajudando na
avaliação da dispersão. Já a exibição por
"BOX PLOT", fornece a posição de cada
variável em relação ao mínimo e máximo
encontrados, assinalando as posições
ocupadas por 80* dos valores de cada
variável . Considerando escala l inear ,
pode-se re lac ionar a posição de um
•unicipio, por exemplo, com os l imites
percentuais marcados. Por fim, no POLÍGONO
as var iáve i s são representadas em um
sistema de eixos, no qual é desenhado um
polígono representando um "perfil" de um
município, possibilitando compará-lo com
outro e com um "perfil-médio".

NO módulo SITUAÇÃO DO MONICÍHO, o usuário
pode estabelecer um objetivo para cada um
•ntre t r ê s s erv i ços (ambulatorial ,
internação, odontológico) e obter um
"diagnóstico", que relaciona os to ta i s
referentes a recursos f ís icos, humanos e
produção de serv iços , obtidos por um
município especifico, para o ano selecio-
nado. Estes valores são mostrados junta-
mente com as necessidades de cada um
destes i t e n s para a t ing ir o objet ivo
estipulado (metas) e com a capacidade
i n s t a l a d a . Este módulo permite a
uti l ização de parâmetros estabelecidos
pelo INAMPS ou OMS, como também os deter-
minados pelo usuário. As comparações podem
também ser feitas tanto através dos dados
brutos quanto por meio de diagrama de
barras representando as diferenças relati-
vas encontradas para cada um dos aspectos
mencionados [1] .

A salda em MAPAS fornece informações
geograficamente, mostrando indicadores e
suas d i s tr ibuições no espaço. Permite
superposição dos dados, possibil itando
correlações espaciais entre diferentes
indicadores e entre informações sobre
acidentes geográficos, rede de transporte,
d i s t r i b u i ç ã o demográfica e s ó c i o -
econômica, entre outras, para auxilio ao
planejamento da oferta de serviços de
saúde.

Dada a necessidade de se utilizar o s is te-
ma em diferentes níveis de gerdncia do
setor saúde, além de permitir que diversas
bases de dados, em vários formatos, pudes-
sem ser acessadas, foi de interesse a
elaboração do módulo COMPATZBZLZZADOR, que
general iza a u t i l i z a ç ã o do SIOSS para
diferentes conjuntos de dados, pré-exis-
tentes ou constituídos fora do sistema, de
acordo com os objetivos e necessidades do

usuário. Com i s so , tornam-se f lex íve is a
escolha das v a r i á v e i s adotadas nos
"menus" de seleção do BIOS8 e o nivel de
agregação dos dados (município, distr i to
sanitário, setor censitário, unidades de
saúde etc) . Uma vez definida pelo usuário
a forma em que os dados estão organiza-
dos, pode-se então acessá-los através do
sistema, em suas formas de BXZBZÇAo e
análise de SITUAÇÃO e MAPAS. Será mantido
no COMPATZBZLZZADOR, além das
características de baixo custo, o emprego
de "menus" e "help" de modo a facilitar
a interação com o usuário.

RESULTADOS B DISCUSSÃO

São apresentadas, a seguir , 3 formas de
exibição, geradas pelo SIOSS, re la t ivas ft
oferta de serviço ambulatorial relacionada
a 3 das c l i n i c a s básicas dos municípios do
e s t a d o do Rio de J a n e i r o com menos de
20000 habitantes no ano de 1985 (f iguras
1, 2 e 3 ) .

A f i g u r a 1 mostra a r e p r e s e n t a ç ã o por
POLIOOHOS r e l a t i v a a 2 dos munic íp ios
dentre os 22 que possuíam população i n f e -
rior a 20000 habitantes, naquele ano.
Pode-se perceber, por exemplo, através
desta representação, que, apesar de os 2
municípios apresentarem valores aproxima-
dos para o t o t a l de c o n s u l t ó r i o s de
c l in ica médica (eixo da variável 1 ) , o
conjunto de consultas produzidas por um
dos municípios é cerca de 3 vezes menor
(variável no. 4).

Figura l . Representação • • POLZOOMO d*
variáveis de recursos f ís icos • produção
de serviços em 3 das clinicas básicas para
os municípios de Bom Jardim • Cambuci,
para o ano de 1985.

A figura 2 apresenta a SXT0AÇAO DO M0-
MZCXPXO para Magé, em 1985, mostrando
informações relacionadas a recursos
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f ís icos, humanos e produção de serviços
dentro de metas estabelecidas pelo
usuário: 3 consultas/habitante/ano e 12
consultas para cada turno de 4 horas, para
toda a população de município. Observa-se,
através dos dados brutos, que a necessi-
dade de recursos f í s icos , por exemplo,
para atender aos objetivos estabelecidos,
é superior à oferta pelo município anali-
sado, em 1985.

[MUROS

•morra

ir OkJrtUa
at faMlUMIlllla)

artciééàt l«ul*fj i a * frnr liar t m l :
<g—lam«an|l7tiiaai lUyttm ar 4 tarai)

j a u mico IDICO-IIMIO <BIIMII»>:
Ovam ouaalla* clttlws for « • 3ISB7 caanlLn CIHIMS lar MD
OK7 O M l t n nrmcla lar um SCtM caanlte* arancli for aa»

Z7TMÉ I*UI a> a a i l t s MC • • • JlWf> latal a> csaBlUs for Ma

Figura 2 - 8ITO»çAo DO MUNICÍPIO para o
município de Magé em 1985.

A figura 3 mostra a forma de representação
em MAPAS para a simulação de uma variável
de oferta de serviços de saúde para o
Estado do Rio de Janeiro.

Figura 3 - Apresentação em MAPA do Estado
do Rio de Janeiro, simulando uma variável
de oferta de serviço de saúde.

COHCLÜSÕES

De baixo custo, o sistema simplifica a
seleção de dados contidos em banejs d*
dados de saúde, facilitando a obtenção e
organização das informações, e agilizando
seu uso na tarefa de planejamento e geren-
ciamento da oferta de serviços de saíde.
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8I8TEMA DE APOIO A DECISÃO EM SAÚDE DESENVOLVIDO EM HIPERTEXTO

L.T.F.Trotta e R.B. Panerai

Programa te Engenharia Biomédica - COPPE/DTRJ

RESOMO

Um Sistema, baseado em Hipertexto, foi
desenvolvido para apoiar tomada de
decisões envolvendo a implementação de
ações desenvolvidas em Atenção Primária
em Saúde. Os administradores de Unidades
de Saúde (US) locais podem extrair, a
partir deste Sistema, a estrutura básica
de um Sistema de Informação que os
auxilie no gerenciamento das US. Para
cada ação presente na base de
conhecimento, o Sistema indica as
informações necessárias para a sua
implementação, monitorização e
avaliação, um indicador de Saúde que
represente a informação e os dados
requeridos para construi - lo . Uma
avaliação preliminar do Sistema mostrou
que, no cenário atual da atenção á saúde
em nosso pais, o Sistema desenvolvido é
um recurso út i l , podendo auxiliar na
melhoria dos serviços prestados.

INTRODUÇÃO

Com o estabelecimento do Sistema Único
de Saúde (SUS), que objetiva melhorar o
acesso, a eficiência e a qualidade dos
serviços de saúde, tem ocorrido uma
crescente descentralização desses
serviços , o que resulta em
descentralização de responsabilidades no
planejamento e gerenciamento,
principalmente a nivel local, de forma a
permitir maior fortalecimento das
estratégias de Atenção Primária em Saúde
(APS), que é a base de todo o Sistema de
Saúde. Esta descentralização de
responsabilidades acarretará uma
expansão nos papéis dos administradores
das Unidades de Saúde (US), tanto no
gerenciamento e tomada de decisões
quanto no planejamento [3].

t amplamente aceito que Sistemas de
Informação (SI) eficientes são um dos
principais suportes para a melhoria dos
serviços de atenção & saúde e que a
tecnologia computacional e a mais útil
ferramenta gerencial disponível

atualmente [5]. Com a crescente absorção
desta tecnologia pelo Setor Saúde e a
facilidade de aquisição e manuseio dos
equipamentos, é de se esperar uma
informatização cada vez mais abrangente
deste Setor, ai incluindo as US, onde
são desenvolvidos os cuidados em APS.

No entanto, um dos problemas que tea
di f icul tado a difusão de SI
computadorizados em APS, é a ausência de
sistemas desenvolvidos para as Unidades,
ou seja, que contemplem as necessidades
de informação dessas Unidades, que
diferem entre s i , e auxiliem a tomada de
decisão a nivel local. Um fator decisivo
para o desenvolvimento de SI eficientes
em APS, é o envolvimento do
administrador local no desenho do
sistema [3] que, no entanto, não se
encontra preparado, ainda, para esta
nova tarefa. Com o objetivo principal de
a u x i l i á - l o nesta atividade, foi
desenvolvido o SADIAS - Sistema de Apoio
à Decisão na Implementação de Ações em
Saúde - que permite ao administrador de
Saúde extrair, a partir de sua base de
conhecimento, a estrutura básica de um
SI capaz de apoiá-lo no gerenciamento da
US. Para cada ação, desenvolvida em APS,
presente na base de conhecimento, o
SADIAS indica as informações básicas
necessárias para a sua implementação,
monitorização e avaliação, um indicador
que as represente, os dados necessários
para construi-lo bem como suas fontes de
origem e uma j u s t i f i c a t i v a para a
ut i l i zação da informação na
implementação da ação selecionada.

A BASB Dl COMHZCIMXMTO

A APS f o i d i v i d i d a em c i n c o Areas de
Atenção : Atenção à Criança de 0 a 11
meses; Atenção à Criança de 1 a 4 anos;
Atenção á Gestante ; Atenção á Mulher e
Atenção ao Adulto.

Foram s e l e c i o n a d a s 18 Ações, dentre a s
que podem s e r desenvo lv idas em Atenção
Primária, incluindo, além de Ações
envolvidas com cuidados clínicos, as
relacionadas com procedimentos
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gerenciais e con Saúde Publica. IMPLEMENTAÇÃO

Para cada Área de Atenção foram
relacionadas as Ações pertinentes,
considerando-se que uma Ação pode
pertencer a mais de una Área de Atenção.

A partir de cada uma das 18 Ações, foram
relacionadas as informações necessárias
para a sua implementação, monitorização
e avaliação.

As informações foram organizadas em
grupos, de acordo com suas
característ icas , como, por exemplo,
informações sobre mortalidade,
•orbidade, cobertura vacinai, estado
nutricional, fatores de risco, condições
ambientais, condições sõcio-econõmicas,
recursos humanos e físicos disponíveis,
dados demográficos, demanda e oferta de
serviços. Nestes grupos, cada informação
corresponde a um item. Por exemplo,
dentro do grupo "Informações sobre
Mortalidade" temos, como itens: óbitos
neo-natais reduziveis ou parcialmente
reduziveis por bom controle da gestação
ou boa atenção ao parto; óbitos
maternos; óbitos preveniveis por
imunização e óbitos ocorridos por
desnutrição, doenças diarreicas, doenças
respiratórias, câncer uterino, doenças
cárdio-vasculares e diabetes.

Cada item de informação foi
relacionado com as 18 Ações
selecionadas chegardo-se, desta forma,
à construção de uma matriz cujos
elementos refletiam a necessidade e
importância de cada informação na
implementação, monitorização e avaliação
de cada Ação.

A maioria das informações presentes no
SADIAS pode ser representada por
indicadores de saúde. Assim, a base de
conhecimento contém: a sugestão de um
indicador; os dados necessários para se
chegar ao indicador sugerido; a forma de
calculá-lo; a fonte de origem dos dados;
os valores para este indicador em várias
regiões do Brasil e do mundo (guando
disponível).

Outros conhecimentos estão incluídos
na forma de t ex tos , como suporte
adicional para o administrador de Saúde,
auxiliando numa melhor compreensão da
importância da informação na
implementação e avaliação das ações em
Saúde.

Um diagrama de blocos de todo o
Sistema também pode ser acessado,
permitindo ao usuário uma visão global
dos módulos que compõem o SADIAS e aa
diversas formas de percorre-los.

Atualmente, dentre os vários sistemas
de apoio á decisão utilizados, aqueles
gue apresentam o conhecimento
qualitativo (na forma de textos) sobre
determinada área de atuação, têm sido
v i s tos como de grande importância,
principalmente em Saúde [4].

Para a implementação do SADIAS foi
utilizado um sistema hipertexto [1], uma
nova abordagem para a apresentação e
recuperação da informação,
principalmente onde predomina a forma
textual [2] , como é o caso do Sistema
desenvolvido.

Algumas vantagens na utilização de
sistemas desenvolvidos em hipertexto são
a rapidez de recuperação da informação c
a sua facilidade de utilização, mesmo
para o usuário l e igo em termos
computacionais.

Foi adotada uma estrutura hierárquica,
baseada em menus, onde o acesso às
opções dos menus ou ás informações
adicionais é feito através de "palavras
em realce" (em cor diferente das demais
ou em vídeo reverso) exibidas na tela.

A necessidade mínima para a utilização
do programa desenvolvido é de um
computador de 16 bits, com disco rígido.

AVALIAÇÃO

Uma aval iação prel iminar do SADIAS f o i
realizada utilizando-se, para isto, um
questionário que, além de conter
questões que permitissem traçar um
perfi l do profissional que estava
testando o Sistema, procurava analisar:
a capacidade do profissional
recuperar, sozinho, através da evocação
imediata de seus próprios conhecimentos,
informações relevantes para
implementação de Ações eu Saúde; a
facilidade de manuseio do Sistema; os
objetivos e / ou usos para o SADIAS
que puderam ser detectados pelo
profissional; a característica dos
profissionais que mais se
beneficiariam com o uso do Sistema; os
i tens , ou tipos de informações,
considerados mais importantes.

O questionário constou de 2 partes,
uma delas respondida antes do
profissional percorrer a bass de
conhecimento do SADIAS e onde era
solicitado que fosses relacionadas as
informações que pudessem constar de um
SI e que ele julgasse importante part a
implementação das ações de Prevenção da
Desnutrição e Consultas Pediátricas para
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menores de 1 ano.

O SADIAS foi tes tado por 13
profissionais da área de Saúde, com
experiência, em média, de 10 anos em
APS, a maioria com formação em Saúde
Pública e exercendo ou tendo exercido
cargo de chefia (12 e 11 profissionais,
respectivamente). Apenas 2 profissionais
citaram estar habituados com o uso de
computadores. Quatro prof i s s iona i s
relataram ter experiência em projetos de
implementação de SI.

Quanto ao primeiro item a ser
analisado - a capacidade do
profissional recuperar, sozinho, através
da evocação imediata de seus próprios
conhecimentos, informações necessárias
para implementação de Ações em Saúde -
observou-se que, em média, puderam ser
evocadas 13,2% e 13,6% do to ta l de
informações presentes na base de
conhecimento referentes ãs duas ações em
questão (Prevenção da Desnutrição e
Consultas Pediátricas para menores de 1
ano).

Uma grande parte dos avaliadores (77%)
considerou f á c i l aprender a operar
rotineiramente o SADIAS, mesmo aqueles
que não tinham experiência prévia com
computadores.

Foi referido, como principal uso e/ou
objetivo detectado para o SADIAS, o
apoio a gerência e planejamento em US.
Foi considerado como profissional que
mais se benef ic iar ia do sistema, o
administrador sen formação em Saúde
Publica, logo seguido por aquele que já
tivesse esta formação.

Foram apontadas como informações de
maior utilidade, dentre as que podem ser
extraídas do SADIAS, as necessárias para
implementação de determinada Ação em
Saüde.

DXSCOSSftO

Não s e tem conhec imento , a t r a v é s da
literatura, de outras propostas de SI
que dão suporte à tomada de decisão em
APS, enfocando a implementação de Ações
em Saúde e que, ao mesmo tempo, permitam
que informações sejam extraídas de sua
base de conhecimento, capazes de
apoiarem o desenho de Si a serem
implementados nas próprias us, voltados
para o gerenciamento, planejamento e
avaliação da Atenção em Saúde.

A avaliação preliminar do SADIAS
confirmou a hipótese original da
pertinência da abordagem hipertexto para
a recuperação da informação. Todos os

que testaram o Sistema se mostraram
extremamente surpresos com a quantidade
de informações que poderiam recuperar e
de forma tão rápida. Esta capacidade de
recuperação rápida da informação aliada
ã possibilidade de percorrer a base de
conhecimento de forma não seqüencial,
uma carac ter í s t i ca da abordagem
hipertexto , mostrou ser esta a
ferramenta mais adequada quando se
trabalha com bases de conhecimento
fortemente apoiadas em textos, como é o
caso do SADIAS.

Mais importante, ainda, é que a
avaliação preliminar pode demonstrar que
profissionais envolvidos com
administração em APS, podem se
beneficiar com o SADIAS.

É interessante observar que a maior
parte dos profissionais que testaram o
SADIAS não percebeu o potencial do
Sistema para apoiar o desenho de outros
SI . Esta di f iculdade poderia, a
principio, ser explicada pelo fato de
que a maioria não se deparou com a
tarefa de desenhar seus próprios SI, já
que a descentralização da atenção à
saúde, no tocante & tomada de decisão a
nivel local, está apenas engatinhando em
nosso p a i s . No entanto, todos os
p r o f i s s i o n a i s que relataram t e r
experiência com projetos e implementação
de SI em Saúde embora apontassem, como
itens importantes de apoio fornecidos
pelo SADIAS, principalmente, o apoio A
gerência e planejamento de OS,
desconsideraram o item que c i t a a
importância do SADIAS no apoio ao
desenvolvimento de SI e, com i s to , na
realidade, não perceberam que as mesmas
informações que apoiam a gerência e o
planejamento são as que devem fazer
parte de um SI.

As respostas fornecidas na primeira
parte do Questionário sugerem a
importância da base de conhecimento do
Sistema para o gerente de us, seja para
acrescentar conhecimentos ou, apenas,
rememorá-los, evitando as lacunas
causadas pelo esquecimento e, COB isto,
fac i l i t ando , sobremaneira, o
desenvolvimento dos SI nas US. Embora o
profissional de Saúde, principalmente
aquele com formação em Saúde Pública e
experiência em gerência de US, possa
deter o conhecimento em sua área de
ação, não percebe que a organização de
tal conhecimento é fundamental.

COVCLO8ÕE0

A avaliação preliminar do SADIAS pôde
mostrar que a organização do
conhecimento em APS é necessária e
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importante, ea especial no presente
•o icnto , en qué os processos de
descentralização em Saúde estão se
iniciando.

A hipótese original da pertinência da
ferramenta hipertexto para o
desenvolvimento do SADIAS também pôde
ser confirmada.

No cenário atual da APS, o Sistema
proposto é um recurso oportuno, podendo
contribuir para a melhoria da qualidade
e eficiência dos serviços prestados.
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OUTCOME PREDICTION FOR CRITICAL PATIENTS UNDER INTENSIVE CARE, I
TON NEURAL NETWORKS

BACKPROPAGA-

P. Felipe Jr.1. R.M.E. Sabbatini1, PM. Carvalho-Júnior1, RE. Beseggio2, R.G.G. Tera2

Núdeo de Informática Blame :itv. 2Unidade de Terapia Intensiva do Hospital das Clínicas e Faculdade de
Ciências Médif.. «.*• Universidade Estadual de Campinas, Campinas, Brasil

ABSTRACT

Several scores have been devised to estimate death prob-
ability for patients admitted to Intensive Care Units, such as
the APACHE and MPM systems, which are based on regres-
sion analysis. In the present work, we have studied the poten-
tial of a model of artificial neural network, the three-layer
perceptron with backpropagation learning rule, to perform
this task. Training and testing data were derived from a
Brazilian database which was previously used for calculating
APACHE scores. All networks were able to reach conver-
gence with asmall global prediction error. Maximum percent-
ages of 75% correct predictions in the test dataset and 99.6 %
in the training dataset were achieved. Maximum sensitivity
and specificity were 60% and 80%, respectively. We conclude
that the neural network approach has worked well for out-
come prognosis in a highly "noisy" datastt, with a similar, if
slightly lower performance than APACHE II, but with the
advantage of deriving its parameters from a regional dataset
instead from a universal model.

MTRODUCnON

In the last decades, hospital-based Medicine has been
dramatically changed. According to Knaus [4], the initial
emphasis on diagnosis has been replaced by complex multi-
disciplinary therapeutic approaches, particularly in advanced
stages of disease, such as during intensive care. The increase
in health care costs prompted the development of risk-assess-
ment procedures, with the purpose of obtaining more precise
evidence of its indications and benefits. Thus, several scores
for assessing quantitatively the severity of disease and to
perform outcome prediction have been developed, such as
the APACHE {Acute Physiologic and Chrome Health Evalua-
tion) [41, and MPM systems (5], which were devised to es-
timate death probability for patients admitted to Intensive
Care Units (ICU). These systems are usually based on weigh-
ing parameters derived from logistical regression analyses,
performed on extrei.iely large databases, collected by inter-
national multicentrical studies, with the aim of achieving
universal validation.

An extensive evaluation of outcome prediction and observed
mortality could be used as quality control tools in the ICU,
because quality of medical and nursing care are considered as
the single most important factor interfering with outcome
[11]. However, despite the wide acceptance and good perfor-
mance of such universal prognostic indices, regional differen-

ces in patient populations and in specific groups of
pathologies might significantly influence its effectiveness and
applicability. Thus, many studies have aimed at recalculating
regression parameters for data taken from local i
spedficgrair» of patients, etc[UL increasing the difficulties
associated to its day-to-day application

An alternative approach to outcome prediction might be
using connectionist, or neural network (NN) systems, which
are being increasingly used to represent and to process infor-
mation by mera of Ktworis of itterconnected processing
elements, similar to neurons. Several emerging gtobal proper-
ties of connectionist systems, such as associative memory,
distributed parallel processing, teaming, etc have favored
their application in a large variety of tasks involving pattern
classification and recognition [6]. Connectionist systems con-
stitute a new and interesting paradigm for the area of Artifi-
cial Intelligence in Medicine, and have found applications in
the processing and interpretation of biological signals and
images, decision support systems, etc., replacing ad-
vantageously many conventional techniques based on statis-
tical classification and logical systems [8]. In particular, their
quick deployment in situations where fuzzy pattern recogni-
tion based on small regional databases is required, makes
them attractive for the purpose of predicting fatal outcome in
ICUs.

In the present work, we hrve studied the potential of a par-
ticular model of artificial neural network namely the three-
layer perceptron with backpropagation learning rule.
Training and testing data were derived from a Brazilian
database which had been previously used for the purpose of
calculating APACHE scores. Although neural networks have
been used for prognostic purposes in other medical «teas [10},
to our knowledge this is the first application in prognosis of
patient outcome in critical medicine.

MATERIAL AND METHODS

Training and testing datastU

The data records used for training and testing the neural
networks were derived from the clinical database of the In-
tensive Care Unit, University Clinics Hospital of the State
University of Campinas, encompassing about 3,000 patients
interned from 1988 to 1992. From thtse, a systematic audit of
the variables for completeness and reliability yielded a final
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sample of 382 patients, including all kinds of pathologies
except heart infarction and coronary disease (which are not
used in the APACHE II system, either).

In order to produce a valid set of examples for training, we
performed an initial selection of 30 variables (Table 1). Using
the EPI-INFO statistical system, we calculated a contingency
table and x statistics for each variable against outcome
(deceased/not deceased), which were also recorded into the
original dBASE III database. In this case, the death of a
patient was recorded as such only when it occurred while in
the ICU, due to the difficulty of ascertaining late deaths. All
variables associated with outcome with a* probability less or
equal than 0.05 were selected, as well as a few other variables
which, although not significantly associated to outcome, per
se, might be clinical factors (such as the patient's sex, mean
arterial pressure, etc.). Once the variable set was selected, the
variables were divided into binary (yes/no) and analog types.
Binary variables were coded as 0 (zero) for yes/positive/true
and 1 (one) for no/negative/false. Analog variables were
recalculated according to the physiopathological criteria
defined by Custafson [1] and used by Knaus |4] in the
APACHE II system, i.e., a monotonically ascending severity
index was derived for each physiological variable whose ex-
treme values were considered detrimental or predictive of
increased severity of disease. Finally, all analog variables were
scaled to a (0,1) real interval, in order to avoid unequal
network saturation.

Hardware and software

Neural networks were built and simulated using the
NEURONET connectionist system shell developed in our
laboratory, running under MS-DOS in a 32-bit microcom-
puter (80486 PC with 33 MHz clock, 8 Mbytes RAM,
SuperVGA color video display and 200 Mbytes of hard disk
storage). This program is described in detail elsewhere [9].

The neural network architecture was a non-linear, three-
layer, feedforward perceptron, with one input layer, accepting
the values of variables described in Table 1; one hidden layer
and one output layer, containing just one processing element
(outcome, expressed as a binary number in training and real
number between zero and one in classification). In order to
experiment with the effect of hidden layer size on classifica-
tion performance, we trained and tested identical dalasets
with 5, 10, 15 and 20 elements. Weight initialization was
random, between -0.3 and 0.3, and the activation function was
a sigmoid. The learnrif.' rule was unmodified off-line delta
backpropagation [71, with a ft.cd learning rate of 0.99.

After preparing all recorded diiasets into dBASE Ill-com-
patible format, randomization was performed by a program,
which divided the dataset into two: one containing the training
dataset (282 cases), and another containing the test dataset
(100 cases). Both were then converted to NEURONET-com-
patible input files, using the program DBF2NET. Following
this, the shell program was used to create the network and to
train it. At least 45.000 training cycles were used for each
configuration. After training (network convergence), the net
was used to classify first the examples used for it, and then the
test dataset. Performance was evaluated by comparing
desired versus obtained output in each case, and indices of
sensitivity, specificity and predictivity were calculated on the

VARIABLE
Mean arterial pressure
Renal failure
Purulent peritoneum
Sinusal cardiac rhythm
Atrial fibrilation
Immune depression
Non-surgical case
Elective surgical case
Emergency surgical case
Age
Sex
Coma on admittance
Immediate post-surgical
Hemodynamic instability
Diagnostic coefficient
Subaxillary temperature
Heart rate
Respiratory rate
FIO2
Blood pH
Serum Na+

Serum K+

Serum creatinine
Hematocrit
White blood cell count
Glasgow index
Coma
Neoplasic disease
Infection
Number of failed oreans

TV
C
L
L
L
L
L
L
L
L
C
L
L
L
L
C
C*
C*
C»
C*
C
C
C*
C*
C»
O
C
L
L
L
C

ASS

P
P

P
P
N
N
P

P
P
P
P
P
P

P
P
P
P

P
P
P

P

P

Y**

1.67
11.16
4.99
2.18
430
3.95
1038
25.72
3.90
5.06
1.94
11.75
8.84
10.17
79.56
17.40
22.45
4.76
9.21
16.75
8.70
11.87
5.21
1.69
14.61
42.27
29.15
1.09
11.75
26.42

D

0.4328
0.0008
0.0254
0.1401
0.0380
0.0469
0.0012
0.0013
0.0484
0.1671
0.1631
0.0006
0.0029
0.0014
0.0000
0.0006
0.0000
0.1904
0.0265
0.0007
0.0335
0.0007
0.0740
0.6403
0.0021
0.0000
0.0000
0.2957
0.0006
0.0000

x - chi-square of variable against death outcome
ASS - P -positively associated, N - negatively associated
TY - L - logical variable, C - continuous scaled variable
' - worst measurement taken during ICU stay
p -probability of random association
For detailed explanation about variables, see [4].

Table 1 - Input variables

basis of 2 x 2 contingency ubles, with the EPMNFO program.

RESULTS

AU networks trained to convergence within 45.000 training
cycles. Global error was below 3 in all cases. The distribution
of network output for all cases gavt evidence that the solu-
tions converged to the near proximity of 0 and 1 (Fig.1). AU
networks were able to predict outcome, with rates varying
between 97.7 % (net with 5 hidden elements) and 99.6 % (nets
with 10 and 15 hidden elements), for the training dataset. For
the test dataset, rates varied between 73% (nets with 10 and
15 hidden elements) and 75 % (nets with 5 and 20 hidden
elements). Figure 2 shows sensitivity, specificity and predic-
tivity indices for each network:
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Fig. 1 - Distribution of network output

• Sensitivity is the ability to detect deaths correctly. It was
highest (60 %) for the 20-neurode net and lowest (39 %)
for the 5-neurode net.

• Specificity is the ability to detect non-fatal outcomes cor-
rectly. It was the opposite of sensitivity, but quite good:
highest (88 %) for the 5-neurode net and lowest (80 %) for
the 20-neurode net

• Predictivity is the ability to predict fatal outcomes among
false and true fatal predictions. It was uniformly low, vary-
ing from 57 % (for the 5-neurode net) to 51 % (10- and 15-
neuroJe nets).

The learning curves (Fig. 3) were slow in decay and irregular
for all networks. The net with 15 hidden layers performed best
in this aspect (final global error of 1.16 after 45.000 cycles).
The distribution oi network output for the test datasets
showed, in contrast to the .raining datasets, that from 4 to 7
% of the outcome predictions fell into intermediate ranges
(from 0 3 to 0.8), showing a 'fuzzy' prognosis.

DISCUSSION AND CONCLUSIONS

It is difficult to assess which network performed best, because,
as it happens with medical test evaluators, there is a conflict
between sensivitity and specificity, i.e., when you are able to
detect better negative outcomes, positive outcome prediction
ability suffers, and vice-versa. Since, in an ICU context, it is
preferrable to have false positives than false negatives, i.e.,
exaggerating on the side of death prevention is considered
ethically more acceptable), the best net is that with 20
neurodes, which has 75 % hits in the test set, 60 % sensitivity
and 80 % specificity. This means that the net predicted incor-
rectly only 3 out of 282 cases in the training set, and 25 cases
out of 100 cases in the test set. This performance could be
considere: very good, because both the number of variables
and variability are large, while association with outcome is not
large for most of the variables and there is a wide range of
etiologies in the dataset However, having too many false
positive* will increase the costs of intensive care, so a com-
promise could be the 10-neurode network, which has 73% hits
in test cases, 57 % specificity and 79 % sensitivity.

H S Stmilmty g^J Etp«i:.e!iy • Prrtethrfly

Fig. 2 - Prediction performance for each network

The result show also some puzzling aspects of using neural
networks. First, the networks with the largest number of
hidden elements are not necessarily the best. Second, learning
curves show sudden jumps and falls and other irregular or
chaotic features which are not easy to explain. Another point
of interest is that we are forcing the network to learn to output
a binary number in response to a highly graded input This is
not the case of APACHE, which is also a graded output
Surprisingly, the network learns this task quite well, judging
from the distribution of outputs (Fig. 1), but, as consequence,
it does not perform with a different dataset.

We are allowed to conclude that this first neural network
approach has shown some promise for outcome prognosis in
a highly 'noisy' dataset, as it has been noted before [2^]. In
relation to the APACHE system, it has a similar, if slightly
lower performance (APACHE has a mean of 81 % correct
predictions), but has the advantage of deriving its parameters
from a regional dataset instead of a universal model. It is slow
to train (at least with the hardware we had available) but, once
trained, could be incorporated into an useful application for

LEARMNG CURVE
IMarorlr .iff) 20 hiddm «linwnh

5 10 IS 20 29 30
Numb«r of tarnfng cycta

(Thousand!)

Fig. 2 - Example of a learning curve.
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routine usage. Anytime a larger dataset is achieved, retraining
is possible, improving the performance. In fact, using on-line
learning paradigms, this could happen continuously. How-
ever, the prediction ability we have achieved is still inaccep-
table low by .iinical standards, and cculd not be used for
practical purposes.
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RESUMO

Com o advento dos microcomputadores, tornou-se possível
realizar em uma única máquina a automação de todas as fases
de registro, transcrição e análise dos registros comportamen-
tais obtidos por observação direta, metodologia esta
freqüentemente usadas em psicologia, psiquiatria, etologia, e
outras áreas. No presente trabalho, relatamos as caracterís-
ticas de um sistema de software, denominado ETHODATA
4, desenvolvido para microcomputadores pessoais do tipo
IBM-PC, para aquisição de dados e análise estatística de
seqüências de comportamento obtidas por observação direta
e sistemática, por meio de módulos para registro em tempo
real, definição de catálogos comportamentais, decodificação
de seqüências, análise estatística monádica, diádica, de
aglomeração e fatorial.

INTRODUÇÃO

A abordagem observacional no estudo do comportamento se
caracteriza pela ênfase metodológica na objetividade e na
quantificação, e tem sido cada vez mais utilizada em muitos
campos de pesquisa e aplicação, tais como: psicologia animal,
social e do desenvolvimento, análise e modificação do com-
portamento em psicoterapia e psiquiatria, psicofarmacologia,
etologia, zoologia, fisiologia do comportamento, etc. [4]. A
observação direta e sistemática do comportamento parte de
una divisão do mesmo, para o organismo em estudo, em
unidades discretas, que são classificadas e agrupadas em um
etograma (dicionário), e definidas apenas em termos de
observáveis objetivos. O processo de observação deve ser
direciondo por um sistema de amostragem do fluxo de com-
portamento no tempo, de modo a produzir um mapeamento
os eventos comportamentais em um conjunto ordenado de
símbolos. Finalmente, as investigações observacionais
modernas recorrem freqüentemente à quantificação, prin-
cipalmente nas análises causais do comportamento. Para isso,
foi desenvolvido um poderoso arsenal de técnicas quan-
titativas que tem por objetivo analisar as intercorrelações
entre as unidades comportamentais (4,5,8).

Na maior parte das investigações observacionais, o proces-
samento e a análise dos dados são feitos em computadores
digitais, em virtude da complexidade do registro obser-
vacional, do grande volume de dados gerados por estes
procedimentos, e pela complexidade e número de análises a
serem feitas. Para tal podem ser utilizados programas
estatísticos gerais [1,2]; no entanto, programas desenvolvidos

para este fim específico apresentam muitas vantagens pois
permitem não só análise genéricas para qualquer tipo de
organismo ou etograma, como também apoiam em com-
putador o próprio processo de aquisição de dados [3). Para
esta finalidade desenvolvemos anteriormente um sistema
bastante completo de processamento e análise de dados ob-
servacionais, e que é estruturado como um pacote de mais de
200 rotinas em FORTRAN IV básico, chamado
ETHODATA 3 (ETHological Data Analysis [8,9]).

No inicio da evolução dos sistemas informatizados de registro
comportamental, foram desenvolvidos diversos tipos de
registradora digitais de eventos, que podiam ser ligados
diretamente ao computador ou produzir fitas perfuradas ou
magnéticas codificadas digitalmente por exemplo [11,12].
Entretanto, com o advento de microcomputadores de baixo
custo e grande capacidade de processamento, tornou-se
possível a implementação da fase de registro "on-line" do
comportamento de um organismo, além das fases de
transcrição, decodificação e análise. Diversos grupos de
pesquisa tem empregado computadores pessoais para o
registro e análise de registros observacionais [6], mas nova-
mente, nota-se uma falta de sistemas de programas suficien-
temente genéricos, para serem usados em qualquer tipo de
investigação com este substrato metodológico, ou com
qualquer tipo de organismo. Com este objetivo em mente,
desenvolvemos o sistema ETHODATA 4, englobando um
conjunto integrado de programas para computadores pes-

O SISTEMA ETHODATA 4

O equipamento mínimo necessário para a execução eficiente
do sistema ETHODATA 4 consiste de: microcomputador do
tipo IBM-PC XT ou similar, 512 Kbytes de memória interna,
relógio interno, sistema operacional MS-DOS, monitor de
vídeo monocromático, uma unidade de disquete e, opcional-
mente, impressora serial de 80 colunas. Para maior
flexibilidade operacional recomenda-se um disco rígido de
maior capacidade. O sistema foi desenvolvido usando-se a
linguagem compilada Turbo BASIC 1.0 (Borland Interna-
tional, USA).

A seguinte capacidade de processamento é oferecida por esta
configuração:

• Dicionário de até 300 itens, com um máximo de 10 carac-
teres cada;
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• Registros componamentais de até 2000 itens, cada item
podendo conter: latência, verbo, sujeito, objeto e indicador
de duração;

• Matrizes de contingência e associação de até 80 linhas por
80 colunas.

Entre as características gerais do sistema temos:

• Processamento altamente conversational e interativo, com
todas as entradas de dados e comandos de operação via
teclado alfanumérico, e instruções de uso;

• Flexibilidade de definição dos parâmetros básicos do sis-
tema de observação (tipo, tamanho e número dos códigos,
notação de registro, etc)., de modo a possibilitar a
utilização em quase todas as aplicações de mtureza obser-
vational;

• Separação das funções de definição de dicionário,
aquisição de dados comportamentais, decodificação e
consistência, análise uni- e multivariada, em programas
separados mas interdependentes, que são acionados
seqüencialmente;

• Utilização de um sistema integrado de arquivos
seqüências, em disco, usados para armazenamento de
dados brutos e intermediários, entre cada fase de
execução. Isto possibilita maior segurança contra perda de
dados e possibilidade de interromper a execução e
recomeçá-la em qualquer ponto.

• Os resultados do processamento podem ser impressos, ou
simplesmente exibidos na tela, se não houver impressora.
Os resultados em tela são paginados, para permitir a
fotografia ou cópia manual;

• Utilização de recursos gráficos nos programas de análise
multivariada.

É formado por programas modulares, acionados através de
menu (ETHOD4), compilado em modo EXE. Os arquivos de
dados são todos ASCII seqüenciais, havendo um tipo de
arquivo para cada etapa intermediária. Os seguintes
programas fazem parte do ETHODATA 4, por ordem de
utilização (Fig. 1):

Definição das unidades descritivas

Antes de iniciar qualquer entrada de dados observacionais
para processamento pelo ETHODATA 4, o usuário deve
definir o dicionário de códigos que serão usados neste registro
por meio do programa DICTN. A diferença em relação a um
etograma convencional é que este dicionário deve incluir,
além de códigos comportamentais (verbos de ação), também
os códigos referentes a sujeitos (atores), objetos ou reatores,
indicador de início e fim do registro, indicadores de início e
fim de uma ação comportamental (se ela for do tipo
duracional) e marcadores de eventos. Cada código pude ter
uma "filiação" relativa a qualquer outro código do dicionário.
Isto permite a construção de dicionários organizados hierar-
quicamente, com qualquer número de níveis. O programa
DICTN produz um arquivo seqüencial contendo o
dicionário, e que será usado pelos programas seguintes.

IICIONMEO H

RECORD

1

DECCO

I
MONAD
DYAD

1
CLUST
FACT

—

'—

•ctsnt
SDMUO)

I

*

W B I N

mmuMt
:

.....

1

•MSB

Fig. 1 - Programas e arquivos do sistema ETHODATA 4

Aquisição de dados comportamenbiis

Os registros comportamentais propriamente ditos sai) intro-
duzidos no computador, e armazenados em arquivos
seqüenciais de disco, por intermédio do programa RECORD.
Um registro comportamental é constituído de itens, qi»e são
digitados no teclado no exato momento em que ocorreio (em
tempo real). O programa RECORD consulta o relógio inter-
no toda vez que alguma tecla for apertada pelo observador, e
registra na memória o tempo de ocorrência da observação
(em minutos, segundos e décimos de segundos transcorridos
desde o inicio da observação, que é assinalada para o com-
putador). A frase comportamental (conjunto de itens
descrevendo o sujeito, a ação e o objeto da ação, além de um
indicador de início ou fim da açio) digitada a partir da
primeira tecla pressionada, é também armazenada por ordem
de ocorrência.

Depois de terminar a entrada de um registro, o programa
permite que o mesmo seja corrigido, através de um editor.
Itens descritivos podem ser adicionados, inseridos, excluídos
ou modificados. Ao terminar o processo úc edição, o
programa grava em disco o protocolo completo do registro
comportamental, ficando então preparado para novo registro.
Dois tipos de registros podem ser feitos com o computador:

1. Registros de transcrição: são obtidos a partir de fitas
gravadas (áudio ou vídeo), ou filmes. O observador pode
parar, retroceder, avançar etc , o meio de gravação da
seqüência comportamental, e estas ações podem ser in-
dicadas para o computador, de modo que ele paralise o
contador de tempo simultaneamente com o gravador de
áudio ou vídeo (via conector remoto): isto agíliza
sobremaneira o processo de transcrição.

2. Registros em tempo real: o observador entra os códigos
pelo teclado à medida em que os mesmos *ío observados.
Neste modo, o programa permite definir entre 1 e 10 portas
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de safda digital, que são programadas quanto ao tempo de
início e término do período de ligação. Dispositivos
periféricos podem ser ligados e desligados automaticamente
pelo computador, durante o registro: por exemplo,
estimulações sensoriais ou centrais, reforçamentos, etc. O
evento é simultaneamente introduzido no registro compor-
tamental.

Dccodificação e consistência

O próximo passo é ler o arquivo com os registros compor-
tamentais completos, e converter os códigos alfanuméricos
usados para códigos numéricos internos, que serão usados
pelos programas de análise posteriores. Esta tarefa é
realizada pelo programa DECOD, que testa, ao mesmo
tempo, se o registro comportamental tem algum erro sintático
ou lógico. O programa DECOD tem um editor semelhante
ao do RECORD, para permitir a correção interativa de cada
registro pelo usuário. Os erros são indicados na tela por
mensagens.

Análise monídica e diádica

O programa MONAD é usado a seguir pan realizar uma
análise univariada dos registros comportamentais. Esta
análise coloca em uma tabela final, para cada unidade com-
portamental constante do catálogo: freqüência absoluta e
relativa, duração total, duração média (e desvio-padráo),
posição média na seqüência (e desvio padrão). A tabela pode
ser exibida ou impressa. Uma análise pode englobar um ou
mais registros comportamentais, cujos resultados são
acumulados sucessivamente, até que o usuário assim o
selecione. O título de cada seqüência lida 6 mostrado na tela
para facilitar esta seleção. Outra opção da análise é indicar
para quais subseqüências esta acumulação será feita: a con-
tagem pode ser indicada segundo os itens demarcadores de
um período específico dentro de cada registro. Os demar-
cadores podem ser comportamentais, ou externos.

Os mesmos registros podem ser usados pelo programa
seguinte na série, DYAD, que realiza uma análise de matrizes
de transição ou contingência (com ou sem informações de
seqüência), de duas dimensões, onde o número de vezes em
que cada um dos itens o catálogo ocorreu em proximidade
temporal com outro, nos registros observacionais. Utilizan-
do-se de uma técnica de x (qui-quadrado) celular [8], são
mostrados apenas as dfades (pares) acima de um certo valor
mínimo de freqüência e/ou de x • A matriz de correlações
gerada pode ser armazenada em disco, para utilização dos
programas seguintes.

Análise de aglomeração e fatorial

As matrizes de associação/correlação podem ser em seguida
analisadas com a finalidade de obter objetivamente padrões
de comportamente observados (grupos de unidades compor-
tamentais que tendem a ocorrer conjuntamente, por
determinação funcional, geralmente. O primeiro algoritmo
usado é o de classificação dendrográfica comum (técnica de
aglomeração hierárquica não sobreponente, com seis algorit-
mos comuns opcionais: distâncias mínimas, distâncias

máximas, critérios de média ou variãncia, etc.) O
dendrograma final i mostrado graficamente na tela, pelo
programa CLUST.

Outra forma de obter padrõei de comportamento, desta vez
na forma de ordenações espaciais multidimensionais, 6 im-
plementada no programa FACT, que realiza uma análise
fatorial do tipo componentes principais sobre a matriz de
associzção/conelação anterior. Os resultados são apresen-
tados na torma de coordenadas (cargas) de cada unidade para
os eixos da solução espacial reduzida, e que podem ser
apresentados graficamente na tela, em configurações üe dois
em dois eixos, na seqüência.

CONCLUSÕES

O ETHOD ATA 4 tem sido usado em vái ios laboratórios, para
a aquisição e processamento de dados comportamentais e:n
ratos, pombos e peixes, constituindo-se em valioso auxilio
para uma análise rápida e eficiente da rotina de registro
comportamental sistemático. O programa RECORD, prin-
cipalmente, usado para transcrição de registros compor-
tamentais, contribuiu para uma significante redução do
tempo e trabalho necessários. A atribuição automática de
tempo transcorrido para c?da íten (latência) foi uma das
propriedades mais úteis do programa, permitindo também o
aumento da precisão desta medida.

Comparando-se o sistema ETHODATA 4 com seu anteces-
sor de maior porte, ETHODATA 3 (que ocupa, em disco
quase 2 Mbytes), podemos constatar a surpreendente
capacidade do microcomputador para solucionar complexos
problemas de processamento e análise, aparentemente
possíveis apenas em computadores de maior porte. Entretan-
to, a riqueza de recursos gráficos e de tempo real oferecidas
pela linguagem no microcoputador utilizado, compensam
amplamente a lentidão observada, o que de resto não chega
a ser problemática devido a maior disponibilidade da
máquina para uso dedicado no laboratório. Por outro lado o
tempo de desenvolvimento do sistema ETHODATA 4 foi
incomparavelmente menor, devido à facilidade de
programação e teste com a linguagem BASIC Em acordo
com o objetivo inicialmente fixado para os sistemas do tipo
ETHODATA, o presente sistema mostrou-se suficiente-
mente flexível para poder ser aplicado sem modificações ou
extensões a diversos tipos de problemas e sujeitos experimen-
tais.

Outro aspecto importante a ser ressaltado é o do custo do
equipamento necessário. O microcomputador representa
uma solvçáo com elevada relação benefício/custo, e que tem
ainda a vantagem de poder ser conectado como um terminal
a um computador maior, caso a magnitude dos problemas de
processamento assim o exija. Pode-se, assim, atingir o ideal
de uma máquina dedicada no laboratório, com maior
autonomia e facilidade de acesso, e que pode intermediar a
conexão remota, com sistemas mais potentes.

Em conclusão, a experiência de utilização deste sistema
demonstrou diversas vantagens do microcomputador em
relação a sistemas de maior porte, principalmente quanto a
facilidade de acesso e programação. A natureza interativa do
processamento, e grandes possibilidades oferecidas para o
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processamento de aplicações dedicadas e em tempo rea', em
relação ao custo unitário.
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RESUMO

Com o objetivo de facilitar o ensino e a pesquisa experimental
em aplicações de redes neurais artificiais em Biologia e
Medicina, os autores desenvolveram um programa genérico,
(shell) denominado NEURONET I, que simula em
microcomputadores PC um perception de duas ou três
camadas, auto- ou heteroassociativo, com entradas e saídas
analógicas ou binárias, e regra de aprendizado tipo
retropropagaçâo. Os diversos módulos, funções e parâmetros
do sistema permitem sua fácil e flexível utilização na
implementação e experimentação com aplicações de sistemas
conexionistas ^ Biomedicina.

INTRODUÇÃO

As redes neurais artificiais, ou sistemas conexionistas, repre-
sentam e processam informação através de uma rede de
elementos computacionais interconectados, similares à
neurônios [11]. Diversas propriedades globais emergentes
das redes neurais, tais como memória associativa, proces-
samento paralelo distribuído, aprendizado, etc. tem levado à
sua aplicação ideal em inúmeras tarefas de classificação e
reconhecimento de padrões [23]. As redes neurais artificiais
constituem-se em um novo e interessante paradigma para a
área de Inteligência Artificial aplicada à Biologia e Medicina,
encontrando aplicações eficientes em processamento e
interpretação de sinais e imagens, sistemas de apoio à decisão,
sistemas de regulação e controle de processos, etc.; e sub-
stituindo com vantagens diversas metodologias baseadas em
classificação estatistica e em sistemas lógicos [16,21].

Um dos problemas principais nas aplicações biomédicas dos
sistemas conexionistas é a inexistência atual de neurocom-
putadores reais (ou seja, processadores totalmente baseados
em circuitos integrados de redes neurais). Isso tem levado à
necessidade de se emular sistemas de processamento paralelo
distribuído, utilizando-se máquinas seqüenciais ou com-
putadores paralelos convencionais (super- computadores de
arquitetura pipeline, por exemplo). Para esta finalidade,
diversos grupos tem desenvolvido linguagens e ambientes de
programação, baseados em computadores de pequeno,
médio e grande porte. Estes sistemas podem ser divididos em
duas grandes categorias: a) os sistemas de simulação d* redes
neurais, que permitem a especificação detalhada de elemen-
tos processadores individuais e suas interconexôes; simulan-
do em seguida o seu funcionamento dinâmico; e que podem
ser subdivididos em dois tipos: os sistemas de simulação de

redes biológicas, que procuram reproduzir os fenômenos
observados a nível molecular, de membrana, de célula e de
redes observadas naturalmente [3,7,15,25]; e sistemas de
simulação de ledes neurais artificiais, que possibilitam a
implementação de diversos algoritmos e arquiteturas
paralelas descobertas neste campo, tais como os sistemas
SF1NX [14], MIRRORS/II [4], P3 [26], ANSER [13],
DESIRE/NEUNET [10], SLOGAN [2]; CONDELA [9] e
outros [12]; além de vários sistemas comercialmente
disponíveis, tais como ExploreNel/NetSet II e a linguagem
AXON, NeuralWorks HI, GENESIS, ANSim e ANSpec, Nes-
tor, BrainMaker, e muitos outros; b) os sistemas de produção
simbólica [6,24], que, embora funcionem internamente
segundo as premissas dos modelos conexionistas, tem a
operação externa semelhante aos sistemas especialistas con-
vencionais, baseados em regras; podendo também combinar
em um único software as duas abordagens [1].

Em estudos preliminares, pudemos demonstrar em nosso
grupo a viabilidade conceituai e operacional dos dois tipos de
sistemas, através de protótipos de software desenvolvidos
para microcomputadores da linha PC, convencionais: a) o
sistema NEUROED, que é um simulador de redes neurais
biológicas, e no qual a descrição das estruturas neurais e de
suas propriedades eletrofisiológicas e conectivas é realizada
através de uma linguagem denominada NEUROL, ou Neural
Oriented Language [3]; e b) o sistema NEURONET I, descrito
neste trabalho, que é um ambiente de produção de sistemas
baseados em redes de duas ou três camadas, com algoritmos
lineares e não lineares de aprendizado por retropropagação
(regra delta). Este sistema está sendo utilizado em um curso
de pós-graduação em Inteligência Artificial, para ensinar fun-
damentos de redes neurais artificiais [19], bem corno para
desenvolver sistemas de apoio à decisão na área médicas [5].

MATERIAL E MÉTODOS

O objetivo do trabalho foi desenvolver um programa inter-
ativo para microcomputadores de baixo custo e grande dis-
ponibilidade, e que pudesse ser utilizado com facilidade por
profissionais da área da saúde e biologia, sem conhecimentos
sofisticados de computação. O hardware mínimo necessário
para a execução do programa é um microcomputador de 16
bits, PC-compalfvel (sistema MS-DOS 3xx ou superior), 640
Kbytes de RAM e uma unidade de disquete de 5 1/2". Foi
utilizada a linguagem compilada Turbo BASIC (Borland
International, Inc., EUA) para o desenvolvimento, devido à
facilidade e rapidez que oferece; permitindo ainda a
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integração do NEURONET com um pacote desenvolvido
anteriormente pelo autor para o ensino de técnicas de enge-
nharia do conhecimento em Medicina [20]. Foram produzidas
duas versões compiladas do programa, para microcom-
putadores com e sem coprocessador de ponto flutuante.
Nessa primeira experiência, a velocidade de execução não era
um fator predominante, mas sim o estudo de sua viabilidade
de uso no ensino e na pesquisa em Biomedicina. Esco-lheu-se
inicialmente, para implementar o sistema, a arquitetura de
perceptron [8,17] e a regra de aprendizado do tipo
retropropagação [18]; por ser a combinação mais utilizada até
o presente em aplicações de redes neurais com aprendizado
supervisionado em Biomedicina [21].

Foi desenvolvido também um orograma separado
(DBF2NET), na linguagem Clipper , versão Summer'87
(Nantucket, Inc., EUA), para efetuar automaticamente a
conversão de arquivos em dBASE III (AshtonTate, Inc.,
EUA} para arquivos compatíveis com o NEURONET. Com
esse programa, o usuário pode escolher os campos de um
arquivo .DBF que irão constituir os neurodos de entrada e
salda da rede, bem como os demais parâmetros de definição,
de forma interativa.

RESULTADOS

O programa desenvolvido, em sua versão 1.03, é um shell
genérico paraperceptrons com retropropagação, que permite
a escolha dos seguintes parâmetros:

• Arquitetura: perceptron com uma camada de elementos
(neurodos) de entrada, com um máximo de SO elementos);
uma camada de neurodos de saída, com um máximo de 50
elementos); e nenhuma ou uma camada de neurodos
intermediários (camada oculta, ou de processamento),
com um máximo de SO elementos), conforme opção do
usuário (Fig. 1);

• Tipo de associação: rede auto-associativa ou hetero-as-
sociativa;

• Tipos de entradas c safdas: podem ser analógicas (a
ativação do neurodo é um número real no intervalo [0,1]),
ou binárias (0 ou 1). Podem ser, ainda, elementos
numéricos ou gráficos (neste caso, cada neurodo é um pixel
de uma imagem retangular);

• Inicialização das conexões: determinística ou aleatória (no
intervalo [-03,+03]);

• Taxa de aprendizado: um parâmetro escolhido pelo
usuário, e que pode ser mudado manualmente ao longo do
aprendizado, no intervalo real [0,1]. Representa a fração
do erro (delta) que é transferida na modificação iterativa
e retropropagadâ rias conexões;

• Conjunto de treinamento: contém os valores de entrada e
saída para até 300 exemplos, que serão utilizados para o
treinamento da rede;

• Número de ciclos de treinamento.

• Conjunto de teste: contém os valores de entrada e saída
para até 300 exemplos, que serão utilizados para o teste de
desempenho d: rede.

ENTRADA

Fig. 1 - Arquitetura da rede

O único elemento fixo da rede é a função de ativação do
neurodo, que £ do tipo sigmóide. Além disso, os valores de
entrada devem ser obrigatoriamente escalados no intervalo
[0,1] antes de poderem ser utilizados pela rede.

A estrutura da rede, uma vez definida ou modificada de forma
interativa pelo usuário, é armazenada em um arquivo
seqüencial de disco, em ASCII, contendo também um título
para a rede, nomes para cada camada e neurodo de entrada e
de saída, cs parâmetros de inicialização, tipo, arquitefxa e
inicialização, e as matrizes de pesos entrada-safda (para per-
cept rons de duas camadas), entrada-intermediária, e
intermediária-saída (para perceptions de três camadas), além
de todos os exemplos registrados. Os exemplos de teste são
armazenados em outro arquivo ASCII separado.

Funcionamento do programa

O programa é operado através de uma interface interativa de
usuário baseada em menus. As seguintes funções estão
disponíveis:

• Definição: permite criar e modificar todos os parâmetros
e arquitetura de uma rede;

• Exemplos: permite adicionar, remover e visualizar ex-
emplos do conjunto de treinamento;

• Arquivamento: permite gravar no disco a definição da
rede, juntamente com o conjunto de treinamento. É
gravado o último estado de treinamento da rede.

t Treinamento: permite efetuar um número fixo de ciclos de
treinamento utilizando o conjunto de exemplos. O
programa exibe continuamente na tela, durante o
treinamento, o número de ciclos completados, o tempo
gasto em segundos, e o erro global da rede.

• Opções de treinamento: o usuário pode escolher, para
facilitar o desenvolvimento de aplicativos: mudar o
número de neurodos na camada intermediária, mudar a
taxa de aprendizado, gravar automaticamente o estado da
rede após completar um número fixo de ciclos de
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Fig. 2 - Exemplo de curva de aprendizado

treinamento, parar automaticamente ao atingir um deter-
minado nível de erro global, gravar um arquivo contendo
o valor de erro global a cada 100 ciclos de treinamento (que
pode ser usado depois para ver a curva de aprendizado

(Fig. 2); e gravar um arquivo contendo os valores de saída
desejados (conjunto de treinamento ou teste) e obtidos
pela rede (para fins de comparação).

• Classificação: este módulo pernvte a entrada de padrões
pelo teclado, ou a partir de um arquivo de teste, e realizar
a sua classificação pela rede treinada. Da mesma forma,
pode gravar um arquivo contendo os valores c* saída
desejados e obtidos.

Exemplo em Medicina

O programa NEURONET foi em grande pane desenvolvido
com a finalidade de implementar algumas funções necessárias
para a experimentação interativa com modelos de recon-
hecimento de padrões em Biomedicina, baseado em redes
neurais do tipo retropropagação. Estes experimentos exigem
um grande número de variações de parâmetros operacionais
da rede, com a finalidade de verificar qual é a que tem o
melhor desempenho com relação à classificação de padrões
conhecidos (conjunros de dados de treinamento e de teste).
Um exemplo desta utilização é dada por um trabalho de
previsão de óbito em pacientes críticos sob terapia intensiva,
baseado em dados reais colhidos da UTI do Hospital das
Clínicas da Universidade Estadual de Campinas [5]. A rede
neural implementada contava de 30 elementos de entrada,
correspondendo a um número correspondente de variáveis
clínicas e fisiológicas colhidas durante a internação de cada
paciente, sendo algumas delas contínuas (analógicas) e outras
lógicas (binárias). O número de elementos na camada
intermediária variava entre S a 20, ê a camada de saída tinha
apenas um neurodo de saída, capaz de gerar um número
contínuo entre 0 (previsão de não óbito) a 1 (previsão de
óbito). Todas as variáveis foram inicialmente normalizadas
no intervalo real (0,1). Em seguida, a base foi dividida em 200
casos para treinamento das redes, e 100 casos para teste. Após
a convergência de cada treinamento, os resultados da
classificação obtida por cada rede eram comparados com os

resultados (óbito/não óbito) conhecidos, através de um
programa estatístico (EPI-INFO). Esses resultados eram
então avaliados estatisticamente através de medidas de qui-
quadrado. sensibilidade, sensitividade e preditividade. Os
resultados fornecidos variando-se diversos parâmetros, como
o número de neurodos intermediários também foram com-
parados grafica e estatisticamente. De maneira geral, as redes
neurais foram capazes de acertar 75 % das previsões.

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES

O programa NEURONET I, apesar de sua complexidade
interna, é de fácil utilização. Em nosso laboratório, tem sido
utilizado desde 1990 para o aprendizado prático de técnicas
de implementação de sistemas conexionistas [19], exigindo
um mínimo de treinamento prévio. O programa é acompan-
hado de um manual detalhado e de diversos exemplos
médicos já preparados. Os algoritmos desenvolvidos são bas-
tante eficientes, embora pouco velozes, prestando-se mais
para redes de tamanho reduzido. Em um microcomputador
com processador Intel 80386, coprocessador Intel 80387 e 27
MHz de relógio, obtivemos a velocidade de 6.000 conexões
por segundo. O programa foi intensamente utilizado,
também, para experimentos de utilização de redes neurais em
predição de óbito em pacientes de UTI [5], utilizando 30
neurodos de entrada, 10 a 25 neurodos intermediários e 1
neurodo de saída; e 70 a 400 exemplos. As redes de maior
porte demoraram cerca de 42 horas de UCP para treinamento
até 45.000 ciclos; mas uma vez treinadas, eram capazes de
realizar uma classificação em menos de dois segundos. Nessa
aplicação, que envolveu a experimentação com dezenas de
arquiteturas e parâmetros diversos, o NEURONET, embora
lento, demonstrou ser uma ferramenta muito confortável e
eficiente. Constatamos que os diversos softwares comercial-
mente disponíveis para a realização destes experimentos não
dispunham de recursos suficientes para a implementação
rápida de todos os testes e análises necessários; o que foi
conseguido através do NEURONET.

Nosso laboratório estuda atualmente a transferência do
programa NEURONET para plataformas mais poderosas,
ampliando a sua utilidade e velocidade, e permitindo o desen-
volvimento de aplicações mais massivas, principalmente na
área de processamento de imagens e sinais em tempo real
[221.
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SISTEMA DE AUXILIO AO DIAGNOSTICO EM DERHATOPATOLOGIA
UTILIZANDO HIPERTEXTO - DO3NCAS BOLHOSAS
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RESUMO

Este trabalho e o desenvolvimento de um
sistema de auxilio ao diagnóatico em pato-
1' sia das doenças bolhosas da pele utili-
zando hipertexto. Foram compilados da
literatura especializada e organizados no
hipertexto dados clínicos, alterações
histopatológicas e diagnósticos diferenci-
ais de 28 doenças selecionadas. Una
avaliação da base de conhecimentos por
dermatopatologistas mostrou sua adequação e
indicou coso potencialidades do sistema sua
utilização em ensino e diagnóstico.

INTRODUÇÃO

A Patologia é um vasto campo do
conhecimento médico, sendo de capital
importância no estabelecimento do
diagnóstico em grande númerr de casos. 0
diagnóstico anátomo-patológl o se baseia no
reconhecimento de padrões de alterações
macro e microscópicas nos tecidos,
relacionadas com as diferentes entidades
mórbidas existentes. O diagnóstico
definitivo freqüentemente é estabelecido a
partir das informações clinicas acrescidas
dos achados anátomo-patológicos e após
considerados todos os diagnósticos
diferenciais [1].

Ha área das doenças dermatológicas, a
Patologia aseuae especial importância face
ao grande número de exames visando: diag-
nóstico, tipagem e estadlamento de doenças.
Por ser um campo muito amplo e complexo do
conhecimento, o patologista generalista
precisa auiúde consultar a literatura
especializada ou um especialista na área
para auxiliá-lo na tarefa diagnostica .

Os sistemas de apoio a decisão, ou, em
Medicina, de auxilio ao diagnóstico, recen-
temente desenvolvidos, têm-se mostrado uma
ferramenta útil para complementar outros
métodos de informação, coto os livros
especializados e as consultas a especialis-
tas [6].

Um sistema de auxilio ao diagnóstico en
doenças bolhosae da pele utilizando hiper-

texto (SIDIDERM) foi desenvolvido e tem por
finalidades: ser uma ferramenta útil ao
patologista generalista na tar*fa diagnos-
tica nesta área, ser utilizado no ensino e
aperfeiçoamento de graduandoa e pós-gradu-
andoa em Patologia e Dermatologia, otimizar
e preservar o conhecimento do especialista
na área en questão e servir de base para
posterior desenvolvimento de sistemas de
auxilio ao diagnóstico em outras áreas
afins.

HIPERTEXTO EM MEDICINA

0 grande aumento do conhecimento médico nas
últimas décadas tem estimulado a utilização
de sistemas computadorizados para manipular
informações técnicas e/ou administrativas.
Entre estes sistemas encontramos gerencia-
dores de bancos de dados, sistemas especia-
listas e hipertextos. Estes últimos ato
programas que permitem a manipulação d*
dados de forma não-linear, rápida e efici-
ente, mostrando-se de grande utilidade e
aceitabilidade em várias áreas do
conhecimento, tais como Engenharia,
Medicina e ensino [4].

Hipertexto pode ser conceituado como um
sistema que permite criar e manter co ijun-
tos de trechos de textos ou outras
informações de forma nlo-sequencial. Em sua
estrutura o hipertexto apresenta dois
elementos básicos: o nó, que é a unidade
básica de informação, e a ligação, que é o
elemento de conexão entre os nós. Eles são
compostos, a principio, por dois programas:
um de autoria, onde o autor cria os nós e
as ligaçOss, e um de leitura, onde o usuá-
rio do sistema percorre o documento
("navega pelo hipertexto"), segundo seus
interesses e necessidades [2].

Os hipertextos têm sido utilizados em
sistemas de apoio á decisão e sistemas de
apoio a grandes bllbliotecas "on line",
entre outros [23. Em medicina encontramos
sistemas desenvolvidos nas áreas de Radio-
logia , Saúde Pública , ensino médico s
Patologia , entre outros [3].

BASE DE CONHECIMENTO
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Fora* selecionadas 28 doenças bolhosaa da
pele levando-se en consideração sua fre-
qüência es nosso meio e a dificuldade
diagnostica para o patologista generalista.
Sobre cada patologia foras extraídos da
literatura especializada utilizada em nosao
ateio, uai conjunto de informações sobre
dados clínicos, alterações hiatopetológicas
e diagnósticos diferenciais, constituindo a
base de conhecimento do eiateaa. Por se
tratar de um sistema de auxilio ao
diagnóstico em Patologia, a ênfase foi
dada às alterações hletopatolágicaa e ao
diagnóstico diferencial no que interessa ao
patologlata. Os dados clínicos relaciona-
dos corresponde* Aqueles mais úteis na
correlação anátomo-cllnica visando o
diagnóstico. Nos caso* de discordancies
entre as fontes, foi considerada a
informação mais aceita entre os autores.

Juntamente COB a base de conhecisento foram
incluídos no sistema: U B ilossário de
temos técnicos usados em Patologia e
Deraatologia, U B conjunto de tabelas sobre
aspectos gerais daa doenças bolhosas
contendo informações sobre classificação,
etiologia s aecaniSBo de formação das
doenças e as refências bibliográficas
utilizadas na construção da base de conhe-
cimento.

OHG*NIZAÇ*.O DAÍ? INFORMAÇÕES
NO HIPERTEXTO

As informações constantes da base de conhe-
cimento foram inseridas no hipertexto na.
forma de textos curtos s objetivos, a fim
de facilitar a leitura sem perda do conteú-
do. Todos 00 termos técnicos foram ligados
as suas definições presentes no glossário.
As próprias doenças foram Interligadas
quando constituem diagnósticos diferenci-
ais, permitindo uma consulta cruzada.

A partir dos termos técnicos relacionados
no glossário é possível o acesso aquelas
doenças que a ele estão relacionadas,
auxiliando de forma objetiva a busca diag-
nostica. As tabelas sobre as doenças bolho-
sas também rematem o usuário As
correspondentes. Foi incluído
sistema as referências bibliográficas
utilizadas na confecção da base de conheci-
mento.

UIILIZAÇ11O DO SISTBiA

O sistema foi desenvolvido numa estrutura
hierárquica, sendo o acesso as informações
realizado através de menus. As opcOes são
apresentadas como palavras em realça
(tonalidade ou cor diferente). A figura 1
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mfateiw
IfMiofitfictt

I i 1
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Fig. 1 - Estrutura do SIDIDERM e lnterrela-
çBee entre as informações
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•ostra coao estão estruturadas as
informações contidas no eletema e suas
interrelaçOes.

o nistema apresenta ao usuário
UM .nu principal com as seguintes opções:
COMO utilizar, objetivos, conteúdo.
Modificações e opções de acesso A base de
conheclMsnto. A partir desta última, o
usu&rio pode selecionar: Quadro Geral das
Doenças Bolhosas da Pele, Relação de Pato-
logias, Glossário de Termos Técnicos e
Referencias Bibliográficas.

Assim, UM usuário que deseje conhecer, por
exemplo, a Doença de Darler, devera seleci-
onar a Relação de Patologias (figura 2).
Entto, o sistema lhe perguntará se deseja
conhecer: dados clínicos, alterações histo-
patolôgicas ou diagnósticos diferenciais.
Caso escolha alterações histopatológicas,
obterá como resposta a figura 3. Se desejar
a definição de um termo técnico utilizado,
poderá selecioná-lo (figura 4). Outro
caminho possível a ser seguido pelo usuário

numa busca diagnostica pode ser o mostrado
nas figuras 5 e 6 , onde, a partir de uma
alteração encontrada no exame microscópico,
é possível chegar-se a uma patologia em
particular.

Definição de Corpos Redondos

Sao encontrados na epidafm* ao nival da camada M B Í -
nhosa superior, granular ou coime, conrttuidoi por
um nudao ÜSIIIIBJ limiiuujafieoy aasofiBDD a pamoaco cav~
cado par um halo daro «m tomo do qual tia' nmtirlal ba-

•ccraMXioo como uma ooncha. O nato pod»

ao a m m * peto tamanho. San
Dariar eu ceiatose fofcuMr.

Fig. 4 - Tela do termo do Glossário
"Corpos Redondos"

Relação de Patologias

. DoMoa EmuMo Vanw

• CnlmffWeB MUMfOfUtV

Glossário de Termos Técnicos

Oagananoao da Camada Basal

Daganaracao Ptticular da EpMarme

Fíg. 2 - Tela que mostra a Relação de Patologias
Fig. 5 - Tela de Termos do Glossário

Doença de Darier - Alterações Histopat.

. AcamoRsa tuprabasaloornformaoaodazona dvolvagatn
(lacuna*)

. ProMmcao irregular da* papaac darmloaf ravartdai
por uma camada dacahim» da basal (vttof)

• D*aoaisjtoaa cem prasafioa oa| sc^aaa iwjaaiissa | a oraos

• Aoanloa#f MparBaratosff, papircmatcff# 9 ÍOWIBS coftiaaa

apMarm
piaudccafrtnc-matcta

ou hiparpaMla

Definição de Microabscesso

. Paquanof acumulo* dacaMas MMmatcriu na aprdarma. O*
miereabaocMiis da Munre ooniam nautmWo* a aslao local
lados proximo ao nival da camada granutosa eu ainda na eor-
naa ou na aspfnhosa. Os miBrcabscaH
tao oDsarvados na mloosa (ungolda a i

v^aasaMf M/aT •^vav*^vsaaavaa%jav^BMjB>^v avMwaBwji' ajaM^vaBM/avMjrl

idaPautriar-Dartar

i na pana
madM da camada da Walplghi, ma» podam tmt mal» i
ais eu na |unoao daimo-apidarmlBa. Ha ainda os mtoraaDseas-
•os oontando aoalnunNis vistos am algumas afaooeas bottnaas
como o Panafls VamaavJMV w i
nas papUa» danwlca» vistos na

Fig. 3 - Tela sobre as alterações histopa-
tológicas da Doença de Darier

Fig. 6 - Tela do termo do Glossário
"Microabscesso"
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AVALIAÇÃO DA BASE DE CONHECIMENTO

Foi realizada uma avaliaç&o da base de
conhecimento do oioteiaa, mediante um ques-
tionário reepondido por três dermatopatolo-
gistas, que avaliaram o grau de importância
da inclusfio daa doenças e das informações
sobre elas. Foi também traçado o perfil dos
avaliadores.

Dois dos três avaliadores afio professores
com larga experiência na disciplina em
queatSo. Das 28 patologias apenas 5 foram
consideradas dispensáveis no sistema por ao
menos um avaliador. Nenhuma patologia nova
foi incluída. Todas as informações conside-
radas relevantes constavam do sistema,
sendo acrescentados apenas dois novos dados
sobre alteracOes histopatolâsicaa e seis
diagnósticos diferenciais.

CONCLUSÃO

0 sistema p^lae características que apre-
senta tem a potencialidade de funcionar
como instrumento relevante nas areas de
ensino e diagnóstico em Dermatopatologia em
nosso meio. A utilizaç&o do hipertexto
mostrou-se multo proveitosa, pois é ferra-
menta ideal para profissionais que utilizam
conhecimento baseado em textos. A avaliação
da base de conhecimento do sistema pelos
especialistas verificou a adequação de sua
concepção e conteúdo ao objetivo pretendi-
do.

Este trabalho pode ser visto como o desen-
volvimento do primeiro modulo de um traba-
lho maior que consiste em criar um sistema
de auxilio ao diagnostico abrangendo toda a
Dermatopatologia.

Livros Técnicos e Científicos Editora
S.A., Rio de Janeiro, 1988.
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SISTEMA COMPUTADORIZADO PARA MODELAGEM INTERATIVA DE
DETERMINANTES DE SAÚDE - SI MIS

A.F.C.Infaiitosi, R.B.Panerai e R-CGismondi

Programa de Engenharia Biomédica - COPPE/UFRJ

RESUMO
Desenvolveu-se um sistema computado-
rizado, que permite a realização de
regressão linear múltipla de deter-
minantes de saúde, propiciando
modelagem e simulação de inter-
venções. 0 sistema inclui um banco
de dados constituído por 106 va-
riáveis dos setores sócio-econômico,
demográfico, ambiental, de oferta de
serviços de saúde e mortalidades,
referentes a 59 municípios brasilei-
ros. Tais variáveis fo-ram submeti-
das a análises de correlação,
componentes principais e fatorial,
para redução da dimensionalidade dos
dados e de multicolinearidade. O
sistema, denominado "SIMIS", foi
testado e apresentou resultados com-
patíveis com os de softwares dedica-
dos a estudos estatísticos. Sua
utilização abre um enorme horizonte
para o diagnóstico, avaliação e
planejamento de acfles com conse-
qüente impacto na melhoria das con-
dições de saúde da população.

INTRODUÇÃO

Diversos autores têm destacado a
importância dos fatores ligados ao
meio ambiente, na determinação do
estado de saúde das populações
[1][2][3][5]. Ainda que se conside-
re comunidades com plena cobertura
de assistência médica, diferenças
nos níveis de saúde entre classes
sociais podem ser identificadas
[1][5], em especial num pais como o
Brasil, que apresenta carência de
recursos em todos os setores, sobre-
maneira nos de saúde e educação.
Suas dimensões continentais e a en-
orme heterogeneidade entre as diver-
sas regiões são aspectos
complícadores nos estudos de
abrangência nacional. Cada região,

além de exibir problemas comuns a
todo o território brasileiro, apre-
senta peculiaridades culturais e
demandas próprias no setor saúde.

O planejamento objetiva otimizar a
alocação de recursos, que ainda
escassos, possam ser aplicados se-
gundo critérios científicos, nos
quais sejam considerados estudos
quantitativos e qualitativos de cus-
to/beneficio, em busca das me-lhores
intervenções/soluções, sob o ponto
de vista do impacto sobre os prob-
lemas específicos e o sistema de
saúde como um todo.

GONÇALVES (1982) destaca que a abor-
dagem sistêmica, tendência moderna
do planejamento e administração
pública, considera os fatores de
entrada ("inputs"), de cuja inter-
ação e processamento resultam os
produtos ("outputs") do sistema.
Segundo este autor, "como inputs
devem ser consideradas as carac-
terísticas sócio-econômicas e cultu-
rais das po-pulações, seus índices
demográficos, de natalidade, mórbi-
da de e mortalidade; os fatores ambi-
entais que condicionam as diferentes
afecçSes e a vida vegetal e animal;
os recursos financeiros, materiais e
tecnológicos alocados ou envolvidos;
a capacidade instalada, quantidade e
qualidade dos prestadores de as-
sistência médico-hospitalar, como
medicamentos, aparelhos de
diagnóstico e tratamento, equipamen-
tos e materiais especializados; in-
strumentos e dispositivos legais que
regulamentam, em todos os níveis, a
prestação de atendimento à saúde".

O presente trabalho tem o objetivo
de colocar à disposição dos profis-
sionais de saúde um instrumento con-
fiável e ágil, para as atividades de
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diagnostico e planejamento das ações
no setor, incluindo opções de mode-
lagem e simulações.

MATERIAIS E MÉTOOO8

Tendo em vista a necessidade de se
modelar a situação de saúde no pais,
nossa Instituição gerou um banco de
dados, contendo séries históricas,
de 1960 em diante, referentes a in-
dicadores sócio-econômicos, de-
mográficos, ambientais e dados de
mortalidades, referentes a 59 mu-
nicípios brasileiros, com população
superior a 10C.000 habitantes, se-
gundo o censo de 1980.

Tal banco de dados inclui uma amos-
tra representativa da população bra-
sileira, da quase totalidade dos
estados, destacando-se que 65% da
população é urbana e cerca da metade
da população urbana do Brasil foi
incluída no presente estudo.

O conjunto de dados foi submetido a
estudos prévios de qualidade, técni-
cas de correção, normalização e in-
terpolação, incluindo 106 variáveis,
das quais 25 de mortalidades.

Através de técnicas de análise es-
tatística multivariada, em especial
análises de correlação, componentes
principais e análise fatorial [6],
promoveu-se, inicialmente, a identi-
ficação e quantificação das asso-
ciações existentes entre as dife-
rentes variáveis representativas dos
setores sócio-econõmico, demográfi-
co, ambiental e de oferta de ser-
viços de saúde, com vistas á redução
da dimensionalidade e evitar prob-
lemas de multicolinearidade, sendo
então as variáveis tomadas como in-
dependentes no SIMIS.

Os softwares utilizados para as
análises de componentes principais e
fatorial foram o Statgraphics,
versão 4.0 (1989) e o SYSTAT, versão
4.1 . 0 SIMIS foi desenvolvido em
Microsoft FORTRAN, versão 5.0
(1990), funcionando em ambiente ope

racional MS-DOS ou compatível,
versão 3.X ou superior.

DESCRIÇÃO DO CXSTZKA

0 SIMIS é um software modular, cuja
interface proporciona um adequado
grau de interação com o usuário,
através de menus, e fácil migração

de um módulo a outro. o Menu Prin-
cipal permite a seleção do módulo ao
qual se deseja ter acesso, constando
de :

Explicações sobra o Sist
Descrição das Variáveis

Escolha das Variáveis da Entrada
Opções da Impressão

Ragrassio Linear Múltipla
Exibição da Rasultadoa na Tala

Simulaooas
Salda do Sist

No módulo de "Explicações sobre o
Sistema", descreve-se a concepção e
objetivos do sistema, o tratamento
estatístico ao qual as variáveis
fo-ram submetidas, opções e orien-
tações para seleção de variáveis, a
realização dos estudos de correlação
e regressão linear múltipla, alter-
nativas de impressão ou exibição dos
resultados na tela, bem como a real-
ização de simulações, a partir das
conclusões da regressão linear
múltipla.

Na "Descrição das Variáveis", o
usuário tem acesso a informações
sobre a definição, critérios de
normalização e fontes de obtenção
das mesmas.

A "Escolha das Variáveis de Entrada
do Sistema" é bastante simples, pois
as mesmas são exibidas na tela,
agrupadas por suas identificações
com fatores comuns da análise fato-
rial realizada. Através do teclado
as variáveis podem ser selecionadas
ou excluídas; a primeira variável
esco-lhida será tomada como depen-
dente, no sistema de regressão lin-
ear múltipla; as demais, até o
limite de 12, serão as indepen-
dentes .

Podem ser exibidos na tela ou im-
pressos :
* relação das cidades em estudo;
* lista das variáveis selecionadas;
* valores de Y, Y-estimado e
resíduos, obtidos pelo processamento
das variáveis escolhidas;
* coeficientes obtidos, incluindo
valor da constante, erro padrão e
estatística "t" para cada coefi-
ciente e a constante, bem como val-
ores de "t-critico", para diferentes
valores de "p";
* resultados do estudo de variáncia
aplicado á regressão linear múltipla
realizada.
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O SIMIS oferece facilidades na real-
ização de simulações, para cada uma
das 59 cidades que constam do banco
de dados, a partir dos coeficientes
significativos e demais resultados
obtidos na regressão linear múlti-
pla.

EXEMPLO DE REGRESSÃO

Tomando-se dez variáveis, sendo a
primeira dependente das demais, con-
forme a Tabela 1, a existência de
regressão linear múltipla entre as
variáveis foi confirmada pela
análise de variãncia, conforme pode
ser observado na Tabela 2.

Tabela 1

• PWEWLIQWC VfWTH 1/10.000 nasc.vivajj
- «Cm» et ErowL.ccngriAu i/iow tut:.)
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- N* rBSCWS C/í OU MUS NMX C€ ESTOOO (1000 fub >• 20 anos)
- N* KMDIAS C/TCO OIJ MAS.OTE (/IOO0 rub.)
- N* t£TTOF Of CsrMEL.ftWiaSJtfES (/10O0 ftrt>.)
- Ai.TI-n.Ci » S£DE HHICimi. imtraü

10- IP DC K m DC SWM P>JBLJX6 I/I0O.0O0 rw«>.l

Tabela 2

No entanto, a análise dos coefi-
cientes de regressão, considerando
nivel de significância de 5%, evi-
denciou nâo serem significativos os
coeficientes obtidos para as va-
riáveis 4, 8 e 9, conforme consta da
Tabela 3.

Tabela 3
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Procedeu-se, então, a nova re-
gressão, eliminando-se as variáveis
4, 8 e 9. os novos coeficientes
obtidos foram todos significativos
(Tabela 4).

Tabela 4

Passou-se, em seguida, ao módulo de
simulações. Selecionado o município
de Niterói, a primeira simulação de
intervenção partiu da suposição de
elevar-se em 20% o número dp pessoas
com 8 ou mais anos de estudos
(variável 5) . Como pode ser visto
na Tabela 5, a simulação apontou
para uma redução na mortalidade in-
fantil de 31,15 óbitos de menores de
um ano por mil nascidos vivos, para
23,57 óbitos/1000 nascidos vivos, ou
seja, uma queda de 24% na mortali-
dade infantil !

Tabela 5

I IH»UUiM*>
•Jttf MB MM MM

CONCLUSÃO

0 SIMIS abre um horizonte amplo de
perspectivas da realização de estu-
dos de modelagem de determinantes de
saúde, consubstanciando as ativi-
dades de diagnóstico, avaliação e,
enfim, planejamento das açíes do se-
tor.
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ABSTRACT

The analysis of mortality data using country-wide data is very
important for many epidemiological and public health
projects. However, the costs involved in having a large num-
ber of original records available in a local computer installa-
tion usually represent a serious obstacle to achieve this. This
paper relates a novel approach in distributing mortality
databases to end-users, by providing a very fast, simple-to-use
microcomputer software together with local, regional or na-
tional databases comprising eight years (with a total of more
than six million original and complete death certificate
records), using magnetic diskettes and a CD-ROM entirely
produced in Brazil.

INTRODUCTION

The analysis of mortality data using country-wide data is very
important for many epidemiological and public health
projects at all levels of the health care and prevention system,
particularly in developing countries, where data on morbidity
are usually scarce. Not only international (e.g., WHO) and
national (e.g., the Ministry of Health) organizations are per-
manently interested into collecting, sorting, retrieving and
analyzing the demographic, personal and nosological data
available through the official certificates usually emitted after
a death; but local organizations as well. Thus, medical re-
searchers, province- and district-level health authorities and
other persons and organizations have a need to access and to
analyze aggregate as well as original mortality data which
originated in their own areas, as well as to compare them with
data originating in other levels and areas.

Taking Brazil as a typical example of many developing
countries, we have a relatively good country-wide Mortality
Information System, which is comprised by the following
elements [1,2]:
• Death certificates (DCs) are filled out and signed by the

physician who attended to the death. The recorded data are
quite comprehensive and complete, including not only the
deceased's basic demographic and personal data, but also
the immediate, antecedent and accessory causes of death
(see Table 1).

• One copy of the DC is archived at the local publ'c notary;
while the other is sent out to the state-level institution
responsible for heilth statistics. There, they are collected,
coded, transferred to spreadsheets, compiled, and finally

dispatched to the Federal Ministry of Health in Brasilia,
the capital district, by means of paper records or magnetic
tapes (in some states).

• The DC data are subsequently verified and keyed in/trans-
ferred to a large computer mainframe at the Ministry of
Health premises, where they remain stored in magnetic
tapes and disks. From this large database, the Ministry's
Division of Epidemiology produces annual bound volumes
containing hundreds of standard mortality tables, which
are distributed freely to end-users. It is also available for
performing further, more refined or customized statistical
analyses, using the own Ministry's computing resources,
upon demand.

Given this last possibility, the Ministry of Health is queried
many times a year by regional and district investigators and
authorities about more detailed mortality statistics. Unfor-
tunately, this approach has many problems. Firstly, the Min-
istry computing resources are not geared to this kind of
enquiry and do not offer on-line access or dedicated, user-
friendly software for this purpose. The coding of customized
searches and analyses take a great deal of effort, time, and
personnel, which usually are not available, due to budgetary
constraints. Geographic distances (which in Brazil are of a
truly continental dimension) add to these hindrances. Fur-
thermore, end-users are most of the time interested in analyz-
ing only a much smaller subset of the original database;
therefore an on-line solution would be a great waste of time
and computing resources, with a resulting low benefit/cost
ratio.

After analyzing these aspects, and aiming at a different con-
cept of database access by remote end-users, the National
Division of Epidemiology of the Brazilian Federal Ministry
of Health started a project, in collaboration with the Center
of Biomedical Informatics of the State University of Cam-
pinas, State of São Paulo, the School of Public Health of the
University of São Paulo, and the Latin-American and Carib-
bean Center for Information in Health Sciences, Pan-
American Health Organization, Sáo Paulo, to develop and
distribute the following:

• Computer-readable copies of the national mortality
database, using a standard format, either in its entirety (by
means of a CD-ROM (Compact Disk Read Only Memory)
optical disk) or in logically-divided subsets (by means of
magnetic 5 1/4" diskettes); both forms being readable by
standard IBM-PC-compatible microcomputers;
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Number of the Death Certificate
Informant state
Type of death*
Month of recording
Month of occurrence
Year of occurrence
Marriage status
Sex*
Age at time of death
Place of occurrence
Region of occurrence

State of occurrence
Municipality of occurrence
Region of residence
State of residence
Municipality of residence
Occupation/profession
Country of birth
Degree of instruction
Occupation of the father
Degree of instruction of the father
Occupation of the mother

Degree of instruction of the mother
Age of the mother
Number of children born alive
Number of children born dead
Weeks of gestation
Kind of pregnancy
Parturition
Weight at birth
Medical assistance
Physician
Auxiliary diagnostic procedures

Table 1 - Set of variables recorded in the Brazilian mortality database ( variable present in the reduced set)

• A user-friendly software package for microcomputers,
provided with the capability of simple statistical analysis of
the distributed mortality database, such as the production
of cross-tables, time series and graphs. A second specifica-
tion for this software is that it should be fast enough to
allow for interactive "playing with data" by users.

The original concept was to provide database subsets selected
at state-level to all the State Secretaries of Health in the
country. Regional, district or county (municipality) levels
would be provided on demand by interested parties, by a
central distribution facility, located at the Ministry of Health.
These subsets would not have all the variables recorded into
the DC, but only the most important ones (see Table 1).

The production of microcomputer-readable databases «nd
diskettes was under the responsibility of the National Division
of Epidemiology, through its Mortality Information System
subdivision. The production of CD-ROMs with the full
database was realized by the Computer Division of the Latin-
American and Caribbean Center for Information in Health
Sciences, which already had the necessary resources and ex-
tensive experience in producing CD-ROMs of medical litera-
ture databases (such as LILACS, a Latin-American subset of
MEDLARS). The design, coding and testing of the
microcomputer analysis software was under the responsibility
of the Center for Biomedical Informatics of the State Univer-
sity of Campinas. Funding for development, training and
distribution was provided by the Pan-American Health Or-
ganization, the Brazilian National Research Council (Minis-
try of Science and Technology), the State University of
Campinas, and the Brazilian Ministry of Health.

THE MORTALITY DATABASE

The mortality database was produced by downloading the
mainframe-based records to a IBM-PC microcomputer con-
nected to a micro-to-mainframe terminal emulator card. It
comprised all the original DC records from 1979 to 1986, in a
excess of six million records, and with a total size of almost
550 Mbytes. Two databases were produced: one, which was
called Reduced Set, had the 14 most important variables

recorded onto the DC. The other database, called Complete
Set, had the full set of 39 variables (see Table 1).

The recording format was a card-image, fixed-format numeri-
cally coded A S d string (see Figure l),eachrecord separated
from the following by an ASCII 13 (carriage return) 10
(newline) sequence, so that it could be read by the most
common microcomputer software packages (SPSS, SAS,
dBASE III, EPI-INFO, etc.). The database was subdivided
into distinct files, each file holding all the records for a given
year. The Reduced database was delivered to end-user*
without any kind of index files, while the Complete database
included some externally-resident index files, by state and
year.

Furthermore, two auxiliary databases were produced using
the same format:
• a sequentially indexed file of all national 7-digit codes for

place of death/place of hying (coding region, state and
municipality), with names in extenso.

• a sequentially indexed file of 3-digit International Clas-
sification of Diseases (ICD, release 9) codes, with names
in extenso.

THE MICROCOMPUTER SOFTWARE

The microcomputer software was written in the compiled
Turbo BASIC language (Borland International, Inc.), for a
minimal hardware platform consisting of a MS-DOS-bated
16-bit microcomputer, PC-XT compatible, with 640 Kbyte of
RAM, a 5 1/4" 360 Kbyte diskette drive, a 20 Mbyte or larger
hard disk, CGA video graphics and a graphical 80-column
impact matrix printer. Th» configuration has been chosen
because is still the most prevalent one in the health area, in
Brazil, since it is the most inexpensive. However, the program
can be run on more potent microcomputers, without
modification. There is a separate version of the program for
microcomputers fitted with a mathematical coprocessor.

The two major required characteristics of the software were
accomplished in the following way:
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• User friendliness was achieved through a simple, point-
and-choose, menu-based text interface. Ail on-screen
prompts are accompanied by brief explanation messages,
so that no lengthy externa] manual is required. Further-
more, the code files for ICD and municipalities are useful
to help the user locate or interpret some codes recorded
into the database;

• Speed was achieved through several programming techni-
ques, such as non-indexed sequential text files, extensive
record-read buffering, unformatted read, etc. Maximum
performance was measured at ca. 130.000 records/minute
in the simplest analytical mode (counting, Reduced
database), with a 33 MHz PC 80386, mathematical
coprocessor (30387) and data files loaded into virtual
memory; what is actually quite good for a microcomputer-
based application. This means, for example, that the entire
national database for a recent year (about 1,2 million
records) can be analyzed in less than 10 minutes.

Software Modules

The main menu gives access to 8 functional modules:
• Definition of the file set
• Selective listing of the database
• Simple frequency statistics and histogram

• Cross tables analysis
• Time series analysis and graphs
• Review of previous analyses
• Production of database subsets
• Access to auxiliary code databases

Each analysis session begins by selecting a set of data files. All
files pertaining to a given geopolitical division have the same
prefix (for example, SP19 means the 19 health region of the
state of Sâo Paulo) plus a variable suffix of two digits, denoting
the year (in the same example, file SP1982 means the DC
records for 1982). The user selects the desired suffix and a
range of years.

The list of variables is presented twice in each analysis
module: the first to define the target variable(s) to list or
analyze, and the second to define the selection criteria; which
are specified by means of ON/OR combinations of ranges.

The resulting graphs and tables may be sent, on user's choice,
either to the screen, printer or a disk file. In the last case, they
can be easily incorporated into word processing files. The last
analysis done can be reviewed in the screen, without the need
to repeat it.

The scheme of the database is stored into a separate ASCII
configuration file. It contains the name of the fields, its length,
admissible codes and ranges, etc. The same happens with a
file containing error, warning and prompt messages used by
the program. Thus, it is quite easy to customize the software
for other idioms or mortality databases with different layouts.

The program has also an option to produce other data files
containing a subset of the distributed database, by means of
selection criteria (e.g., a data file containing only infants of a

given age bracket), which is useful to speed data analysis or to
distribute data subsets.

RESULTS

The diskette-based subsets of the national mortality
databases were distributed, as planned, to all 26 Brazilian
State Secretaries of Health, where they are currently being
employed for many purposes, but mainly for epidemiological
investigations comprising the regions of interest of the
Unified Health System offices. Moreover, an additional 80
copies of several customized subsets were distributed on
demand to investigators and health authorities located in
many cities, states, and even different countries.

The database is usually distributed in compressed format
(which a compression ratio of about 80 %), in several disket-
tes. The program files are distributed in another, separate
diskette which also contains an installation program, very easy
to use. This program copies program and data files to the hard
disk, decompresses them and concatenates them together
into yearly files. Except for the user prompting to insert
diskettes sequentially, it is fully automatic.

The CD-ROM-based full set of mortality records were dis-
tributed also to state authorities, medical and public health
schools, as well as to investigators of other countries. Of the
more than 200 copies produced, only about 30 were dis-
tributed, mainly because CD-ROM drives are not much dis-
seminated in Brazil, and must be imported at higher costs than
those usually found in developed countries. A new project is
underway to fund a wider distribution of CD-ROMs, to up-
date it with data on years 1987 to 1989, and to donate CD-
ROM drivers to the user institutions. The place where the
databases are most intensely used is in the School of Public
Health of the University of São Paulo, where several theses,
dissertations and research project were or are being made
with the help of the mortality databases.

CONCLUSIONS

The present initiative was greeted with great enthusiasm on
the part of the users of mortality data in our country. This can
be ascertained by the unexpected large number of persons
and institutions which asked for the database. Not only they
were made independent of the delays and vagaries involved
in getting statistical analyses from the central computing
facility of the Ministry of Health, but they were also able to
"play" freely with the data, performing as many exploratory
data analyses as desired, in an interactive manner. The fast
analysis times contributed to that. Investigations that were not
previously pursued due to the difficulties in gaining access to
data, suddenly became possible. Moreover, the long-term
computing demand by external users on the Ministry was
considerably reduced.

Hardware requirements were kept simple and inexpensive, to
that practically all users were able to find the proper resour-
ces. The easiness of operating the program, even by people
without formal training in computing, contributed greatly to
its popularity and real use. Training requirements were kept
to a minimum.
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Since access time to the CD-ROM is quite large compared to
that of a hard disk, the most common form of usage is to copy
a subset from the CD-ROM into the microcomputer's disk,
using one of the options embedded in the software. Another
trend we have delected is that several users import easily the
data to EPI-INFO, statistical packages, electronic spread-
sheet and database management programs, in order to per-
form analyses not available in the software distributed by us.

A formal evaluation of this project is underway. Meanwhile,
it is clear to us that the experience was very valuable and that
other countries could benefit from it, since it was able to
demonstrate the viability of using microcomputers to analyze
large bodies of mortality data, provided that a correct com-
bination of distribution media and software performance is
achieved.
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E8TIMULAÇAO AUDITIVA COM ULTRA-SOM

D. R. Farina e S. J. Calil

Departamento de Engenharia Biomédica FEE/UNICAMP.

RB80M0

Freqüências «cima da faixa audível
(ultra-sonicas) são perceptíveis quando os
estímulos são produzidos via condução
óssea, tanto por pessoas normais como por
portadores de diferentes graus de perdas
auditivas. Constatou-se uma boa discri-
minação na variação de amplitude [4], e
quando o sinal ultra-sônico (US) foi modu-
lado pela fala ocorreu uma clara percepção
sonora. Este trabalho tem por objetivo
estudar os diferentes aspectos que inter-
ferem no processo da percepção auditiva US.

INTRODUÇÃO

O espectro de freqüências audíveis em
indivíduos normais varia aproximadamente
de 15 Hz a 20 kHz, podendo chegar até
25 kHz em alguns casos. Porém quando o
estímulo é produzido por condução óssea
(no mastóide), freqüências muito acima
destas são perceptíveis. Estudos registra-
ram respostas claras a estímulos com
freqüências de até 100 kHz, quando
produzidos por conduçSo óssea.

O mecanismo de percepção ultra-sônica foi
estudado por Ohyama et ai. [5]. Para tal,
foram empregados um grupo de cobaias
normais e outro com as células ciliares
externas do sistema auditivo destruídas
pela administração de drogas ototóxicas.
Nesta investigação foi constatada uma
significativa variação, entre os grupos,
da percepção sonora na faixa audível porém
a variação na faixa US foi pequsna. 0
autor sugere a participação das células
ciliares internas na percepção sonora US.

Cazal et ai. [2] analizaram a percepção
acústica do órgão vestibular. Verificaram
respostas evocadas acusticamente em
cobaias após total destruição das células
receptoras da c6clea mas com o aparelho
vestibular preservado. Quando as células
ciliares do aparelho vestibular foram
também destruídas nenhuma resposta foi
registrada, porém quando preservou-se o
século no órgão vestibular obaervou-se

novamente
ticos.

resposta aos estímulos acús-

Igarashi et ai [3] estudando os efeitos da
lesão de diferentes partes do órgão vesti-
bular em macacos, verificaram que a
destruição do sáculo tinha pouca influên-
cia sobre o equilíbrio postural.

Abramovich realizou estudos [1] da
percepção auditiva US em pacientes com
distyrbios do ouvido médio e com perdas
auditivas neuro-sensoriais, com etiologias
diversas. No primeiro caso, i.e., nos
pacientes com perdas puramente condutivas,
os valores das intensidades mínimas
(limiares) da percepção US foram os mesmos
que os registrados em pessoas normais. Já
no caso dos pacientes com perdas auditivas
neuro-sensorias a maioria apresentou um
aumento dos limiares. Estes resultados
eram esperados, no entanto a variação dos
limiares, em relação aos indivíduos nor-
mais, na região *JS foi inferior ao
apresentado na faixa audível. Também foi
observado que todos os pacientes testados
com perdas neuro-sensoriais por exposição
prolongada a ruído exibiram lineares
normais de percepção us.

Lenhardt et ai. [4] realizaram algumas
experiências com a percepção US em diver-
sos grupos de pessoas: normais, com perdas
auditivas devido A idade e com surdes
profunda. Constataram, contrariamente ao
que se acreditava, existir uma discrimina-
ção de freqüência na faixa US, apesar dela
ser ruim. Quando os sinais US foram
modulados em amplitude com a fala ocorreu
a percepção da voz nos três grupos de
indivíduos.

0 objetivo do presente trabalho é avaliar
e quantificar diversos parâmetros que
interferem na percepção auditiva US em
diferentes tipos de surdez: melhor fre-
qüência US de estinulaçâo, padrão de modu-
lação, posicionamento do transdutor. Estas
informações servirão de suporte para a
construção de um dispositivo d« auxilio A
audição de deficientes.

368 - / Fórum Nacional de Ciência e Tecnologia em Saúde '92



MATERIAIS E MÉTODO8

'Jtilizcu-se, para transduzir os sinais
elétricos em vibrações mecânicas, uma
cerâmica piezoelétrica cow una freqüência
d* ressonância de 46 kHz. Para operar o
transdutor numa faixa ampla de freqüências
foi construído um amplificador com um
elevado valor tensão de salda (até
SOO Vpp), devido a alta impedãncia e baixa
eficiência da cerâmica fora de sua
freqüência de ressonância. Para obter o
sinal US empregou-se um gerador de funções
programavel, possuindo entradas de n>odu-
lação em amplitude e em freqüência onde
foi introduzido o sinal de áudio.

Após a montagem do equipamento foram esta-
belecidas as seguinte etapas:
1) Estudo da percepção auditiva em

indivíduos normais:
- levantamento do audigrama, a fim de

constatar alguma anomalia no espec-
tro audível;

- influência do posicionamento do
transdutor;

- obtenção dos limiares de percepção
auditiva na faixa ultra-sônica, de
20 a 100 kHz em passos de 5 kHz.

2) Estudo da percepção em diferentes
tipos de deficientes auditivos:

- levantamento do audiograma;
- posicionamento do transdutor;
- limiares de percepção auditiva US;
- avaliação das perdas, através da

média dos valores limiares dos indi-
víduos normais (equação 1);

- discriminação de freqüência e ampli-
tude na faixa ultra-sônica;

- percepção da fala modulando o sinal
ultra-sônico.

3) Construção de um dispositivo portátil
com base nos dados colhidos.

P = 20 log10 (Ui/Ux) (l)

onde: P * perdas auditivas em dB;
Ui » limiares da percepção US, em V*;
Ux = média dos valores limiares dos

indivíduos normais, em V*.

Tensão pico a pico medida no transdutor.

RESULTADOS
Até o presente momento foi constatada a
percepção acústica US em todos os
indivíduos normais. Os valores médios dos
limiares servirão de base para avaliar as
perdas nos deficientes. Quando o sinal US
foi modulado com sinais de áudio (tons
puros) o sinal US ficou relegado a um
segundo plano, ocorrendo a percepção das
baixas freqüências.Também foram feitos
testes qualitativos com 4 crianças com
idades entre 6 e 7 anos com deficiências
auditivas congênitas (perdas severas),
três das quais manifestaram percepção do

sinal US. Em uma delas foi testada a
modulação do sinal US com tons puros de
250 e 1000 Hz, apresentando a discrimina-
ção dos mesmos.

DISCUSSÃO

Estes resultados preliminares correspon-
deram plenamente às espectativas. Testes
mais detalhados com deficientes estão em
andamento, para os quais «stão sendo
selecionado primeiramente pacientes pos-
1inguais, por possuírem noções dos
diferentes parâmetros sonoros.

Os dados obtidos proporcionarão bases para
a confecção de um dispositivo alternativo
de reabilitação auditiva, em especial para
os deficientes com perdas auditivas seve-
ras, onde os aparelhos convencionias mos-
tram um fraco desempenho, e deficientes
com perdas neuru-sensorias profundas cuja
única opç&o atual consiste no implante
coclear.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. ABRAMOVICH, S. J.; "Auditory perception
of ultrasound in patients with
sensorineural and condutive hearing loss",
J. Laryngol. otol., Inglaterra,
92:861-867, 1978 .
2. CAZAL, y.; ARAM, J. M.; ERRE, J. P.;
GUILHAUME, A.; AUROUSSEAU, C.; "Vestibular
acoustic reception in the guinea pig: a
saccular function?", Acta Oto-Lãryngol.,
França, 95:211-217, 1983.
3. IGARASHI, M.; KATO, Y,.; "Effect of
different vestibular lesions upon body
equilíbrio funtion in squirrel monkeys",
Acta óto-Laryngol. (Suppl.), Japão,
330:91-99, 1975.
4. LEKHARDT, M. L.; SKELLETT, R. ; WANG,
P.; CLARKE, A.M; "Human ultrasonic speech
perception", Science, E.E.U.U., 253:82-85,
1991.
5. OHYAMA, K.; KUSAKARI, J.; KAWAMOTO, K.;
"Sound perception in the ultrasonic
region", Acta Oto-Laryngol. (Suppl.),
JapSo, 435:73-77, 1987.

Deriis Rafael Farina Quesnel
Centro de Engenharia Biomédíca - UNICAMP
Caixa Postal 6040
130801970 - Campinas, SP - Brasil
Fone: (0192) 39-7895
FAX: (0192) 39-3345
E-MAIL: DERLISBDEB.FEE.UNICAMP.BR

/ Fórum Nacional de Ciência e Tecnologia em Saúde '92 - 369



AVALIAÇÃO FONOAUDIOLÓGICA DE PACIENTES SUBMETIDOS

À IMPLANTE COCLEAR

M. E. K. Y. Dorfman(l), M. F. Mainardi(1), P. R. S. Sanches,

A.Bacelar, Thomé P.R.O., R. L. Maidana, E.L. FeriIn, A.Nuller,

U. M. Cunha.

(1) Serviço de Otorrinolaringologiado HCPA
Serviço de Pesquisa e Engenharia Biomédica -HCPA

INTRODUÇÃO

A surdez profunda acarreta sérios problemas
de ordem soclalíU.
No Hospital de Clínicas de Porto Alegre,
três pacientes com surdez profunda foram
submetidos ao programa de Implante Coclear,
após passarem por uma criteriosa seleção.
Foram avaliados por uma equipe niultiprofissj^
onal( médico otorrinolaringologista, fonoau-
dlólogo e psicólogo) e considerados aptos pa
ra serem implantados.
0 Implante Coclear é um sistema eletrônico,
constituído de uma unidade implantável e um
eletródlo ativo é introduzido na cóclea; e
uma unidade externa que envia sinais elétri-
cos para a unidade implantada, estimulando o
nervo auditivo.
0 sistema desenvolvido no Hospital de Clíni-
cas é monocanal, intraccclear e com processa
mento analógico do sinal.

OBJETIVO

0 objetivo do trabalho foi apresentar a meto
dologia usada para avaliação e reabilitação
de pacientes submetidos ao Implante Coclear
Monocanal desenvolvido no Hospital de Clíni-
cas de Porto Alegre.

MATERIAIS E MÉTODOS

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

Os critérios utilizados para a seleção
ram: pacientes pós-llnguísticos, isto é,
perderam a audição apôs terem adquirido
linguagem; com uma perda auditiva de 90
mais ütícibéis caracterizando uma surdez
funda e que não ouvem mesmo^com próteses au-
ditivas potentes (2); que não possuam patolo
glas psicóticas de personalidade e nem defi-
ciência mental.

fo-
que

a
ou
pro

PACIENTES IMPLANTADOS

Paciente 1 - Sônia: 29 anos, feminina,
funcionária pública, 18 anos de surdez pro-
funda devido a meningite.

Paciente 2 - M. Angélica: 35 anos, fenrt
nina, dona de casa, 11 anos de surdez pro-
funda após uso de medicamento ototóxico.

Paciente 3 - Rogis: 23 anos, masculino,
industriário, 3 anos de surdez profunda
após acidente de moto e meningite.

PROCEDIMENTOS DZ REABILZTAÇXO(2)

Decorridos dois meses de cirurgia para im-
plantação da unidade interna, entram para
um programa de reabilitação onde são auxi-
liado*», na medida do necessário a:

- Desenvolver uma audição crítica,
- Ajustar sua unidade externa (processa

dor de sons),
- Reconhecer sons ambientais,
- Usar um código telefônico,
- Usar pistas de fala e de voz,
- Melhorar a leitura labial com a ajuda

das informações recebidas pelo implante.
No decorrer deste programa aprendem a:

- Avaliar seu próprio desempenho,
- Utilizar as informações recebidas a-

través do impl&nte coclear,
- dar significado aos novos padrões so

noros e "desprezar" os sons que não interes
sam na situação.

0 primeiro objetivo trabalhado com os três
pacientes foi desenvolver a habilidade crí-
tica, isto é, ouvir e saber o que está acon
tecendo com o som. Para isso tiveram tare-
fas específicas que ajudam a desenvolver es
ta habilidade.
No Início desenvolveram duas atividades, ou
modos de ouvir, com o equipamento de Im-
plante coclear ligado.
0 primeiro modo é chamado de"escuta 1", on-
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6» procuram ouvir sem esforço, sem reagir
aos sons, apenas para ficarem cientes da
presença ou ausência dos sons.
Iniciaram com o uso <Je 15 a 30 minutos no
máximo. No início referiam que era uma tare
fa cansativa pois ouvir novamente causava ~
ansiedade, gerando muita expectativa.

A segunda atitude de escuta, consistia em
ficar atento aos sons e identificá-los.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA
PKELIHIlfAR

Apôs três meses de uso do Implante Coclear
foram submetidos a uma avaliação quantitati
va e qualitativa preliminar. ~

- Exame Audlométrlco - realizado numa
sala acusticamente tratada. Esta avaliação
de controle inclui a audiometria tonai limî
nar convencional com warble tones (tons mõ
dulados em freqüência) em campo Urre, com
e sem Implante coclear, sendo feitas modifi
cações no sistema ( regulagens e trocas dê
componentes) de acordo com as necessidades,
pelo engenheiro biomédico.

- Teste M.T.S.( Monosyllable, Trochee
Spondee) - Este teste foi elaborado por
ERfiER & ALENCL-VICZ (1976) (3), tem como ob-
jetivo avaliar a recepção auditiva de crian
ças portadoras de deficiência auditiva pro-
funda, no que diz respeito à discriminação
de palavras e a habilidade de utilização
dos traços nmra-segaentals da fala. Poste-
riormente no House Ear Institute foi elabo-
rado um teste MTS baseado no modelo acima.
Em 1983. Borges(3), adaptou-o para a língua
portuguesa, falada no Brasil, onde algumas
alterações^foram feitas; e é a seguinte a
distribuição de categorias das palavras uti
llzadas: 3 moncssílabos, 3 dlssílabos-paro-
xítonos, 3 trlssílabos e 3 polissílabos (4
sílabas). Este teste é composto de seis lis,
tas, formadas com 12 palavras selecionadas.
Cada palavra é repetida duas vezes e portan
to cada liste contém 24 itens. 0 paciente ~
não utill7<- "'sta visual para responder
a este t< ;spostas t~io anotadas num
gráfico e*. ;o onde o número de pala-
vras corre w..>nte identificadas, isto é, os
acertos, as respostas aproximadas e os er-
ros são anotados.

- Leitura Oro-Faclal - Est- teste é
composto de Ustas de_sentenças apresenta-
das a viva voz (3). são utilizadas três lis
tas que con:ém palavras chaves, num total ~

de cinqüenta para cada conjunto de dez sen-
tenças. 0 resultado do paciente se refere
ao numero de palavras que escreve correta-
mente e posteriormente transformadas em
percentagem.

- Análise dos Desempenhos - se refe-
re a analise dos desempenhos observados du
rante o período de reabilitação, tidos como
benéficos, trazidos pelo uso do Implante Co
clear Monocanal. Foi utilizado o protocolo"
organizado por Braz et ai (4).

RESULTADOS

Os resultados serão apresentados nas figu-
ras a seguir:

- Figura 1 - Apresentação da avalia-
ção audiométriça com os melhores resultados
obtidos com próteses acústicas conveMiona-
is potentes.

- Figura Ia - Resultados obtidos com
o Implante Coclear.

- Figura 2 - Apresentação dos resul-
tado s_do teste M.T.S. após o Implante Coele
ar. Não foi possível aplicar este teste no
pre-implante pois os pacientes não consegui
am captar o som da voz cor aparelhos audlti
vos convencionais. ~

- Figura 3 - Apresentação do Teste
de Sentenças para avaliar a leitura oro-fa-
cial no pré e pós Implante Coclear.

- Figura 4 - Apresentação dos Desem-
penhos, subdivididos em quatro grande áreas
quanto à audição, fala, voz e a comunicação.

0

10

TO

4 0

W

«0

10

K

110

3M MO -m looo woo jooo «no woo m

Vi

T\
1 \

1

MlIn
111

»

Fig 1 - Audiometria con próteses
tlcas potentes.
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Coclear Honocanal.
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Fig. 2 - Resultados do teste M.T.S.

PACIENTES IMPLANTADOS
LEITURA ORO-FAOAL

Flg. 3 - Resultados do Teste de Sentenças.

Fig. 4 - Análise dos Desempenhos

1. OUWfTOAMIOlçAO:

i.i. nanai no miraudMMgito;

CASO l l CASO I CASO 3

Z OUANTOAFALA:

1 QUANTO A VOZ:

3.Z. nwnertnoa
4. QUANTO A COMtNCAÇtó:

4.1.

x - desempenho afirmativo,
o - desempenho negativo.

COMCLOSiO

Com o uso do Implante Coclear Nonocanal de-
senvolvido no Hospital de Clínicas de Porto
Alegre três pacientes saíram do nundo do si.
lêncio para o mundo dos sons. Passaram a in
tegrar-se melhor na sua vida social e fami-
liar utilizando os estiaulos auditive* como
pistas sonoras.

Foi graças a integração multiproflsslonal,
principalmente fonoaudiológica/engenharla-
médica, que os pacientes puderam obter o me
lhor desempenho com o Implante Coclear,pois
a cada momento foram realizados reajustes
individuais de_acordo com as novas necessi-
dades e situações.
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DESCONFORTO MUSCULAR DE INICIO TARDIO
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RESUMO

0 descc.iforto muscular de início tardio
surge em torno de 24 horas após atividades
físicas não habituais e está relacionado
com a contração excêntrica. Neste tra
balho, desenvolveu-se um aparelho mecânico
para realizar contração excêntrica e in-
troduziu-se um sistema de avaliação obje-
tiva õa heperalgesia: a arálise computa-
dorizada. Verificou-se, pelos resultados
obtidos,que foram alcançados os objetivos.
Uma outra etapa do trabalho será desen-
volvida para verificar o efeito do
aquecimento muscular, a fim de determinar
sua ação sobre o desconforto muscular de
início tardio.

INTRODUÇÃO

Ê comum as pessoas sentirem um desconforto
muscular após atividades físicas não ha
bituais. Sabe-se que o fenômeno surge em
torno de 24 horas, desaparecendo por
volta de 72 horas após as atividades
físicas e relaciona-se com a contração
excêntrica [3,4,8,9]; aparece geralmente
durante os movimentos corporais ou através
da apalpação da musculatura 'esquelética
[2,7,10].

A aplicação de um estímulo mecânico como a
pressão, 24 a 48 horas após o músculo ter
sido exercitado excentricamente, provoca
dor. Pode-se assim, dizer que não há dor
declarada mas uma sensibilização das ter
minações sensitivas aos estímulos físicos
, sendo isto um evento básico da dor in-
flamatória.

Em relação à dor do processo ínflamatório,
pode-se dizer que existe um componente
imediato, que toma lugar após a lesão
tecidual e que é devido a estimulação di-
reta das terminações nervosas sensoriais,
e outro que segue, depois da lesão. Este
componente recebe a jenominação de
HIPERALGESIA e é conceituado como uma re-
sposta aumentada a um estímulo que
normalmente é doloroso. Na verdade, a
hiperalgesia é o acompanhamento perceptual
da inflamação, representando vjn reajuste

do limiar da dor no local da lesão, ou
seja, a área inflamada torna-se fonte de
dor conspicua, quando levemente tocada ou
aquecida. A hiperalgesia que se segue â
lesão e ã inflamação tecidual baseia-se,
ao menos em parte na sensibilização dos
nociceptores por mediadores químicos, es-
pecialmente pelas prostaglandinas e por
mediadores simpatomiméticos [6].

OBJETIVOS DO TRABALHO

Desenvolver um dispositivo mecânico para
realizar exercício de contração
excêntrica do biceps braquial;
Introduzir um sistema de avaliação
objetiva através da análise
computadori zada;
Verificar, através da análise computa-
dorizada, se os exercícios de contração
excêntrica provocam hiperalgesia no
biceps braquial .

METODOLOGIA

Dispositivo mecânico para realixar
exercícios de contração excêntrica.

Houve a necessidade de se desenvolver um
dispositivo mecânico para realizar
exercícios de contração excêntrica do
biceps braquial (Figura 1), composto por 2
plataformas, a inferior servindo de base
para a cadeira que é regulável na altura e
a superior servindo de apoio para braço
que irá executar o exercício. A fim de
evitar qualquer traumatismo do braço em
exercício, a plataforma superior foi pro-
tegida por forração "acolchoada".

0 dispositivo possui um mecanismo de
aplicação de força, composto de 5 barras
de ferro com peso, de aproximadamente 5
Kgf cada, podendo ser acoplado a estes,
outros menores com frações mínimas de
lOOg. Este mecanismo está preso por duas
cordas de nylon, que passam através de
roldanas presas na frente da plataforma
superior, sendo que uma delas esta ligada
a uma pulseira onde o indivíduo coloca seu
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punho e a outra está ligada a um volante,
manuseado pe?.o experimentador para elevar
o peso correspondente c carga máxima do
individual. O experimento se inicia com o
cotovelo do voluntário fletido em angulo
de 90 , procurando resistir sua carga
máxima aplicada, já anteriormente
determinada? até que mesma vença_ sua
resistência muscular, alongando seu biceps
braquial.

sonda. Desta mane ir?-, a sonda deve ser
dirigida contra o músculo em estudo e
então, inicia-se uma compressão sobre o
mesmo, aparecendo no monitor o valor da
fort- aplicada em Kgf até o indivíduo
acusar hiperalgesia.

Procedimentos Experimentais

Selecionou-se um grupo (n=10) de volun-
tários, de ambos os sexos, sedentários,
com idade entre 18 e 35 anos. Os indiví-
duos submeteram-se a três sessões de seis
repetições de exercícios de contração ex-
cêntrica máxima do biceps braquial, com
velocidade de execução lenta e intervalo
entre cada repetição de 3 minutos e entre
cada sessão de 5 minutos.

Realizou-se avaliação antes do exercício
"hora zero", 24 e 48 horas após o mesmo.

RESULTADOS

A figura 3 mostra a intensidade da
hiperalgesia após a realização de exercí-
cio excêntrico para o biceps braquiai de
dez voluntários. Para tanto, foram sub-
traídos os valores, em Kgf, observados
após o exercício, daqueles obtidos antes
do mesmo. Nota-se que antes do exercício a
força de 2 Kgf não foi capaz de provocar o
aparecimento de hiperalgesia.

Figura 1 Dispositivo mecânico para re-
alizar contração excêntrica do
biceps braquial.

O dispositivo para medida da hiperalgisia
muscular de inicio tardio foi composto por
um Microcomputador Apple II - Compa'tivel,
com uma unidade de disco flexível e moni-
tor e por uma sonda algesimétrica composta
de dois tubos concêntricos de PVC (fig.2).
Os dois tubos são acoplados de tal modo
que o externo deslize sobre o interno.
Dentro do sistema encontra-se conectada
uma mola helicoídal, a qual quando
comprimida atinge uma força máxima de 2
Kgf. Para transdução dos valores da força
aplicada durante as medidas de
hipe:-algesia, acoplou-se um potenciômetro
linear, com resistência máxima de 150
KOHMS com o programa controlador desen-
volvido em Basic Applesoft.

Os tubos concêntricos formam um conjunto
retrátil que, graças a ação da mola heli-
coidal, diminui seu comprimento gradativa-
mente até a retração máxima, com uma força
de 2 Kgf. O potenciômetro acoplado a este
conjunto tem então resistência alterada em
função da força aplicada no ponta da

DISCUSSÃO E COHCLUSAO

O aparelho desenvolvido para realização
dos exercícios de contração excêntrica,não
existe similar nacional. Portanto houve a
necessidade de se modificar e adaptar o
aparelho de Jones & Newhan [8], para as
condições existentes , levando-se em conta
o tipo de material, custo e desenho.

Um sistema de avaliação objetiva da
hiperalgesia muscular foi introduzida e
utilizada no trabalho através de várias
medidas localizadas na região do biceps e
uma média dos valores de aplicação da
carga foram quantificados, para isto foi
utilizado uma sonda algesimétrica, idea-
lizada por Edwards e colaboradores [5].

Pelos resultados obtidos, conclui-se que
os aparelhos alcançaram os objetivos es-
perados, pois embora exista uma quantidade
de informações^ sobre o assunto, o meca-
nismo responsável pelo aparecimento do
desconforto muscular permanece incerto
ti, 9],

Acredita-se também que o sistema objetivo
de avaliação do desconforto possa ser
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utilizado em pacientes portadores de dor
muscular, para verificar o grau de
recuperação após trabalhos terapêuticos e
outros trabalhos similares.

Figura 2 Dispositivo para medida da
hiperalgesia muscular de início
tardio
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Figura 3 Médias de medidas de intensidade
de hiperalgesia de 10 indiví-
duos.
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ESTUDO PRELIMINAR PARA CONSTRUÇÃO DE DM 0CLD80R
ATIVO IHPIAHTAVEL PARA COLOSTOMZAS

J. B. de Paula e A. Cliquet Jr.

Departamento de Engenharia Biomédica FEE/UNICAMP

RB80MO

Apôs una revisío bibliográfica das técnicas
tentadas no tratamento de incontinências
nos últimos dez anos, decidimos investigar
o uso da força eletromagnética/mecânica
(EMM) para promover continência em
colostomias. Para escolher o componente EMM
a ser usado, realizamos um trabalho
experimental com colon isolado de 26 cáes.
Conseguidos continência acima de 80 mmHg
usando uma fita plástica, força de tração
inferior a 50 N e deslocamentos inferiores
a 4 cm.

XMTRODDÇAO

Algumas vezes o que é considerado um
sucesso dentro da sala de cirurgia não tem
o mesmo significado para o paciente. Neste
grupo nós incluímos os colostomizados.

A perda da continência fecal entra na vida
do paciente em um momento de fraqueza,
quando ele está assimilando o fato de não
ser saudável e ao mesmo tempo se recupera
dos traumas físicos e psicológicos de uma
cirurgia [3,4,7].

Incontinentes, os colostomizados precisam
usar uma bolsa plástica aderida à pele ao
redor do estorna para coletar as fezes e
secreçfies provenientes do cõlon. Esta
condição de vida gera um estado de
depressflo crônica levando os pacientes ao
auto-isolamento social. Dietas e
medicamentos sáo usados na tentativa de
controlar as emissões através do estorna e
mesmo com o melhor dos acessórios ocorrem
escapes de fezes e flatus. Os
colostomizados ainda clamam por uma vida
digna e sem restrições [2,3,7].

Uma revisáo das técnicas tentadas e
disponíveis para promover continência fecal
e vesical nos últimos dez anos mostrou que
o uso da força EMM ainda náo foi explorado,
e até onde sabemos, o modelamento das
propriedades mecânicas da musculatura lisa,

especialmente a dos intestinos, permanece
como um desafio para os pesquisadores
biomédicos [1,5,6]. Sendo assim, neste
trabalho iniciamos a investigação das
características necessárias aos componentes
de um esfincter artificial que, usando o
força EMM, reproduza a ação natural do
esfincter anal. Basicamente teremos um
motor elétrico simulando a força muscular e
uma fita plástica reproduzindo a ação
mecânica do esfincter sobre o intestino

MATBRIAIB E MÉTODOS

O trabalho foi realizado com colons
isolados de 26 cães mestiços, adultos e
pesando mais de 12 kg. Os cSes foram
divididos em dois grupos: o grupo A com 16
e o grupo B com 10 cães.

Nos dois grupos foram usados os 17 cm
finais do colon, aqui denominados corpos de
prova. A extremidade proximal do corpo de
prova era fixada à una peça de acrílico, e
através dela era introduzido um catéter de
duas vias. uma das vias ficava ligada a um
transdutor de pressão e a outra a um balão
de oxigênio.

Ao redor da extremidade distai do corpo de
prova colocamos uma fita plástica com 0,9
cm de largura, e seu perímetro podia ser
reduzido a passos de 0,25 cm através de uma
máquina de tração.

Como o cõlon era colocado submerso em
solução salina a 0,9%, podíamos ver quando
ele se tornava continente após uma redução
do perímetro pela interrupção da salda d*
bolhas através da extremidade distai.
Quando isto ocorria, a pressão intraluminal
aumentava até o ponto em que vencia a
barreira criada pela fita e as bolhas
voltavam a escapar. Então a válvula do
oxigênio ara fachada e após cinco minutos o
procedimento era repetido com um perímetro
menor.

A diferença entre os dois grupos é que no
grupo B foi colocado um transdutor de força
entra a fita plástica a a máquina da tração
(Figura 1).
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Em nenhum experimento foram observadas
lesòes macroscópicas na superfície do colon
que ficou sob a f i ta , e a força máxima
necessária para tracioná-la ficou abaixo de
50 N.

Quadro l valora* do perímetro discai inicial
(Ini), perímetro diatal final (Fin), variação
•ntr* os perímetros inicial • final (Var) •
comprimento (Coa) doa colon» do grupo A. Média
desvio padrão da cada grupo d*

figura 1 Diagrama de blocoa da instrumentação
realizada.

RESULTADOS

As dimensões dos co lons e os deslocamentos
da f i t a p l á s t i c a no grupo A sao mostrados
no Quadro 1, e os do grupo B no Quadro 2 .
Nestes quadros veri f icamos que o maior
deslocamento neces sár io f o i no experimento
14 do grupo A, e que os perímetros f i n a i s
tem v a l o r e s próximos apesar da grande
variação de comprimentos e perímetros
in ic ia i s dos colons.

Plotando o perímetro da f i ta pela média das
pressões máximas intraluminais atingidas a
cada reduçSo nos dois grupos, temos o
Grafico A. Neste gráfico observa- se a
existência de uma faixa entre 3,75 e 4,75
cm de perímetro gerando continência acima
de 80 mmHg.

No grupo B, uma f i ta foi usada nos três
primeiros experimentos e outra, com as
mesmas dimensões mas com um acabamento
superficial mais grosseiro, nos sete
restantes. Por isso no Gráfico B sáo
mostradas duas curvas que representam a
média das forças máximas necessárias em
cada f i ta para as reduções do perímetro.

No Gráfico C temos a porcentagem de colons
continentes para 40, 60 a 80 mmHg de
pressáo intraluminal a cada redução do
perímetro.

EXP

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
IS
16

media

desvio

I n i P in

6,50 4,00
6,30 3,SO
8,50 4,50
6,80 3,75
6,50 4,00
6,80 3,75
7,50 4,25
5,50 3,SO
6,00
5,00 :
6,50 4
7,00 4
6,50
8,20 •
6,30 <
8,00 4

6,74

0,91

, 0 0
1,75
i.OO
1,25
i,50
, 0 0
1,00
1.25

4,00

0,29

Var

2,50
2,80
4,00
3,05
2,50
3,05
3,25
2,00
2,00
1,25
2,50
2,75
2,00
4,20
2,30
3,75

2,74

0,77

Com

2 3 ,
19 ,
2 6 ,
2 8 ,
2 9 ,
4 0 ,
3 4 ,
37 ,
2 1 ,
17 ,
2 0 ,
2 7 ,
2 4 ,
3 3 ,
I S ,
3 3 ,

26

6

50
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
50

so
, 9 4

, 8 1

Quadro 2 Valores do perímetro distal inicial
(Ini) , perímetro distai final (Pin), variação
entra os perímetros inicial e final (Var) e
comprimento (Com) dos colona do grupo B. Média •
desvio padrão de cada grupo de dados.

IXP

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

media

desvio

7,
7,
6 ,
c
5,
5,
6 ,
7 ,
7 ,
6,

6

0

I n i

00
00
20
40
50
50
50
00
50
SO

, 4 1

, 7 0

1

4 ,
4 ,
4 ,
3 ,
4 ,
4 ,
3 ,
4,
4 ,
4 ,

4

0

rm
50
00
50
50
00
00
50
25
50
00

, 0 8

, 3 5

2
3
1
1
1
1
3
2
3
2

t

i

Var

,50
.00
,70
,90
.50
,50
, 00
,75
, 00
, 5 0

8,34

),60

Com

57,00
37,00
23,00
21,00
24,00
32,50
26,00
30,50
31,00
34,00

31,60

9,79
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COUCLOSÕBf

Os experimentos mostraram que usando uma
fita plástica ao redor do colon e pequena
força de tração, que poderá ser menor com
um acabamento adequado da fita plástica e
um desenho melhor do siotema, podemos
tornar um estorna, com perímetro inicial
entre 5 e 8,5 cm, continente para gases a
uma pressão de até 80 mmHg.

No momento estamos trabalhando na
construção de um protótipo com motor
elétrico e no desenvolvimento de um
circuito eletrônico de controle que permita
reduções do perímetro a passos de 0,25 cm
até atingir um perímetro final entre 5 e
3,75 cm.

0 protótipo será testado "in vitro" para
avaliar fitas de diferentes materiais e
larguras. Também serão feitos estudos "in
vivo" para observar o comportamento da
perfusáo sangüínea no local sob a ação do
esfinctsr artificial.
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RE5UH0

Com o objetivo de se desenvolver uma metodologia
simples e de baixo custo para o estudo da interface
implante/tecido ósseo, pinos de aço Inoxidável re-
vestidos com A1203. TÍ02. Nb2O5 e sen revestimento
foram implantados em femures de cães. Após o óbito
dos animais, as amostras foram radiografadas por
técnica convencional, que se mostrou imprópria,
técnica de alta resolução, que permitiu boa avalia-
ção preliminar, mlcrorradiografadas e analisadas
por espectrometria de fluorescência de raios X, o
que permitiu a avaliação da liberação de material
pelos implantes. As microrradiografias, que propi-
ciaram nitida visão do tecido na interface, tiveram
sua densidade óptica medida, o que permitiu a de-
terminação precisa da espessura do tecido.

INTHODUÇÍO

A introdução de um implante num tecido vivo provoca
uma resposta interfacial que depende de um grande
número de variáveis como a biocompatibílidade do
material, a forma, o tamanho e o tipo de superfície
do implante, o tipo de tecido receptor (ósseo ou
não ósseo), > estado do tecido receptor, a técnica
cirúrgica e a interação mecânica entre o implante e
o tecido [21. No cassado, acreditava-se que bastava
um material ser quimlcamente inerte para. que ele
pudesse ser utilizado com sucesso como biomaterial.
Hoje sabe-se que o conhecimento da reativldade qui-
mica não é suficiente para a previsão da reação que
um material provocará. Os implantes atualmente em
uso estão longe de produzir uma reação do tecido
"ünelhante à natural. Na procura de um biomaterial
ótimo, é essencial o profundo entendimento da rea-
ção interfacial (alterações bio e histoquímicas no
tecido e fisicoquimicas no implante) e uma avalia-
ção da interface em vários níveis de resolução [11.

Em virtude da multiplicidade de variáveis envolvi-
das, a análise completa da resposta do tecido ao
implante demanda o estudo da interface sob diferen-
tes perspectivas (radiológica, histológica, morfo-
lógica, analítica e biomecânlca) com o conseqüente
emprego de vários métodos de investigação. A Inves-
tigação radlológica fornece informações basicamente
através de imagens que possibilitam uma avaliação
qualitativa da densidade dos tecidos. A técnica ma-
is antiga e usualmente a primeira escolha é a radi-
ologia convencional [13), mas devido às suas baixas
sensibilidade e resolução os resultados nem sempre

são confiáveis [3, 4. 111. Por este motivo, desen-
volveu-se a técnica da microrradiografia [6], que
consiste na obtenção da iaagen radiográfica em ta-
manho real de uma fina fatia de osso, mas exige
cuidadosa preparação das amostras. Outras técnicas
eventualmente enpregadas são a monografia [81 e HRI
[13]. A medição da densidade óptica de filme, que é
inversamente proporcional à densidade do tecido, é
uma forma de se melhorar a qualidade das informa-
ções fornecidas pelas radiografias [7, 8]. Os estu-
dos histológico e morfológico podem ser efetuados
por microscopia óptica ou eletrônica, esta última
apresentando melhor resolução, mas com a interpre-
tação dos resultados dificultada por artefatos que
podem ser introduzidos na preparação das amostras
[10]. 0 estudo analítico tem por objetivo a avali-
ação da liberação de materiais pelo implante. Entre
as técnicas disponíveis para este estudo, a espec-
trometria de fluorescéncia de raios X é usa das que
apresenta emprego mais simples, sem exigir prepa-
ração especial da amostra, mas também sem fornecer
Informações sobre a distribuição dos elementos no
tecido. Entre outras técnicas que podem ser empre-
gadas destacam-se a análise por mlcrossonda de ral- .
os X, espectroscopia de elétrons Auger, espectros-
copia de absorção atômica, difração de raios X, es-
pectroscopia de reflexão infravermelha e espectros-
copia de fotoelétrons [5, 12]. 0 estudo biomecânico
da interface limita-se usualmente à medida da força
necessária para arrancar-'e o implante do tecido,,
não existindo nenhuma normalização neste tipo de
teste.

A investigação da interface em todos estes aspectos
citados acima torna o trabalho oneroso e demorado.
Por esta razão, procurou-se elaborar uma metodolo-
gia simples e de baixo custo que permitisse uma a-
valiação suficientemente abrangente da interface de
modo a reduzir o emprego de métodos mais sofistica-
dos, os quais só seriam empregados caso a qualidade
da interface se mostrasse boa [91.

MATERIAL E MÉTODOS

50 pinos de aço inoxidável ASTM F-138/2 Grade B re-
vestidos com A1203, TÍ02 e Nb205 porosos e sem re-
vestimento foram introduzidos na diáflse de fémures
de cães. Os femures foram perfurados com diâmetros
tais que permitiram um ajuste preciso, sem folgas,
entre o implante e o osso. Após períodos de segui-
mento de 3 dias a 52 semanas, amostras de osso con-
tendo os implantes foram radiografadas por técnica
de ralo X ortopédico convencional (56 kV, 40 mA,
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Figura 1. Radiografia convencional de fênur conten-
do 4 implantes. Da esquerda para a direita: implan-
tes diafisários sem revestimento e revestido com
Nb2OS e implantes metafisârios sem revestimento e

revestido com NbZOS. Seguimento de 18 semanas.

tempo de exposição 0,25 seg., distância anodo-pel,1-
cula 600 mm) e técnica de alta resolução (técnica
mamográfica. radiação Koc do molibdênio, ponto focai
0,6 X 0,6 mm, 39 kV, 250 mA, tempo de exposição 2,0
seg., distância anodo-pelicula 400 mm). A resolução
da imagem ao nivel da interface para ambas as téc-
nicas foi posteriormente comparada

A seguir, as amostras foram fixadas em formol, de-
sidratadas em etanol, desengorduradas em acetona,
embutidas em resina acrílica e cortadas em fatias
de 0,4 mm de espessu-a, as quais foram posterior-
mente polidas. Os implantes que se apresentavam vi-
sivelmente soltos foram removidos antes do corte.
As fatias foram microrradiografadas com o emprego
de radiação monocromática de cobre filtrada por ni-
quel (ponto focai 0,5 X 10,0 mm, 25 kV, 20 mA, tem-
po de exposição 1,0 seg. ), e comparou-se a resolu-
ção das microrradlografias com a obtida pela técni-
ca de alta resolução (mamografia). Após isso, me-
diu-se a densidade óptica das microrradiografias
com o emprego de um microfotômetro (mlcrodensltome-
tria), e determinou-se a espessura do tecido forma-
do na interface a partir dos registros microdensi-
togràf icos.

Com o objetivo de se avaliar a efetividade da radi-
ografia de alta resolução no fornecimento de infor-
mações sobre a interface, procedeu-se à comparação
entre as espessuras do tecido formado na interface
medidas a partir dos registros microdensitogràficos
e a partir das próprias radiografias de alta reso-
lução. A espessura da interface nestas últimas foi
determinada pela medição das mesmas por transmissão
de luz em um microscópio universal de medidas.

As amostras foram ainda analisadas por espectrome-
tria de fluorescência de raios X para se investigar
a liberação de materiais pelos implantes. Antes da
execução desta análise procedeu-se à remoção dos
implantes que ainda não haviam sirio removidos.

Figura 2. Vista de topo de pino sem revestIwnto
implantado em osso esponjoso obtida por radiografia

de alta resolução. Seguimento: 18 semanas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O exame macroscópico dos fénures mostrou que cerca
de 60'/. dos implantes apresentavam-se soltos (podiam
ser girados com a força dos dedos). As radiografias
convencionais não permitiram nenhuma conclusão a
respeito da ocorrência de crescimento ou reabsorção
óssea ao redor dos implantes, e só foram confiáveis
quando ocorreu severa reabsorção. Por outro lado, a
técnica de alta resolução permitiu boa avaliação
preliminar e revelou casos de reabsorção não dis-
tingüidos nas radiografias convencionais. Isto pode
ser notado nas Figuras 1 e 2. Na Figura 1 percebem-
se sinais de reabsorção na interface do segundo e
do quarto implantes da esquerda para a direita, en-
quanto que o primeiro e o terceiro parecem estar em
estreito contato com o osso. Observando-se a radio-
grafia de alta resolução referente ao terceiro im-
plante da Figura 1, mostrada na Figura 7, nota-se
un-.a linha radiolucente na interface. Como os im-
plantes foram introduzidos no osso de forma que não
houvesse folga entre um e outro, pode-se inferir
que houve reabsorção óssea naquela região.

A melhor resolução da imagem apresentada pela maaio-
grafia pode ser explicada pelo fato desta técnica
empregar um feixe de raios X de baixa energia quase
monocromático que maximiza o contraste entre mate-
riais com coeficientes de atenuação próximos (den-
sidades próximas), enquanto que o raio X convencio-
nal emprega radiação policromática, que minimiza os
contrastes e elimina detalhes. Quando dois materl-
lis de densidades diferentes são atravessados por
um feixe monocromático, a intensidade da radiação
que atinge o filme é inversamente proporcional â
densidade dos mesmos. Caso o feixe seja policromá-
tico, cada comprimento de onda será atenuado de
forma diferente, e a relação entre densidade do ma-
terial e intensidade da radiação que atinge o filme
é levemente distorcida. Se os materiais tiverem
densidades muito próximas, desta diferença não será
registrada no filme. Neste trabalho 3S radiografias
de alta resolução foram obtidas num mamógrafo (apa-
relho de raios X apropriado para obtenção de radio-
grafias da mama), mas qualquer outro equipamento
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Figura 3. Vista de topo de pino sem revestimento
implantado em osso cortical obtida por radiografia

de a.ta resolução. Seguimento: 18 semanas.

que empregue um feixe de radiação monocromática e
de baixa energia é adequado a este tipo de estudo.

A Figura 3 (radiografia de alta resolução do pri-
meiro implante da Figura 1) deixa a impressão da e-
xistència de estreito contato osso/implante. Mas
como a técnica mamográfica produz uma imagem bidi-
mensional de um corpo sólido, esta não ê uma repro-
dução exata da interface em um plano, ocorrendo su-
perposição de imagens de planos diferentes. Assim,
não se pode afirmar categoricamente que r.5o existe
tecido não ósseo se interpondo entre o implante e o
osso na amostra da Figura 3. Para se produzir una
imagem fiel da interface em um plano torna-se ne-
cessário cortar a amostra e obter-se nicrorradio-
graflas das fatias. 0 uso de tomografia computado-
rizada é impossível neste caso em virtude dos arte-
fatos que seriam causados pelo núcleo "letálico dos
implantes.

•'•'- nicrorradiografias permitiram na maior parte dos
casos uma clara visão radiográfica do tecido forma-
do ao redor dos implantes em um plano e eliminaram
dúvidas deixadas pelas radiografias de alta resolu-
ção. Houve casos, porém, em que a microrradiografIa
não foi capaz de mostrar a presença de tecido não
ósseo na interface, o que só foi possível com a a-
valiação da densidade óptica dos filmes (microden-
si tometr ia), graças à maior resolução de fotômetro
em relação ao olho hJimnno o n ampliação dor-: perfis
ác. densidade em relação ao tamanho real da imagem
nos filmes. Este é o caí;o do implante mostrado nas
f-içurn̂ j .) c 4. A radiografia de altíi resolução (Fi-
p.urn 3) o ,\ m ioror r.id iof;r af i a não permitem a detec-
çno de reabsorçào, mas rio registro microdensi tográ-
fico pode-se observar uma região de menor densidade
óptica em uma área da interface. A medição da den-
r, idado óptica das microrradiograf ias apresenta ain-
da como vantagens a possibilidade de se determinar
com precisão a espessura do tecido na interface
igr.içn:; à ampliação do registro em relação ao fil-
m?) (• ân > r;iduç:V) [yim̂ r i r,-a da qualidade desíc teci-

L
Figura 4. Microrradiografia de amostra de osso cor-
tical que conteve pino sem revestimento e o corres-
pondente registro microdensitogràfico. A imagem re-
presenta o negativo da microrradiografIa. Segui-

mento: 18 semanas.

do (sendo a densidade óptica do filme proporcional
à densidade do tecido, pode-se i.iferir o grau de
calcificação de«;te pela medida daquela).

A comparação entre as espessuras do tecido na in-
terface obtidas a partir das radiografias de alta
resolução e dos registros microdensitográficos re-
suLtou num coeficiente de correlação entre os dois
grupos de 0.76. Teoricamente este coeficiente deve-
ria ser igual a 1.00, pois as amostras que deram o-
rigem a ambos os tipos de registros eram as mesmas.
0 fato de ter-se obtido um valor de 0,76 demonstra
existir unia certa limitação na interpretação de una
imagem radiográfica pelo olho humano. Isto realmen-
te foi observado quando da medição da espessura da
interface nas radiografias de alta resolução, que
apesar de ter s'do rea1. izada em um microscópio, a-
inda assim prevocou dificuldades na determinação
dos limites do tecido neoformado. Este resultado,
Juntamente com o observado nas Figuras 2, 3 e 4,
indicam que a radiografia de alta resolução è uma
técnica adequada para uma análise prévia das amos-
tras, indicando com boa precisão quando a resposta
do tecido ósseo ao implante não é boa, mas exigindo
o emprego de outras técnicas para a verificação de
uma interface aparentemente boa.

A espectrometria de fluorescêncla de ralos X (Tabe-
la I) acusou liberação de materiais por todos os
implantes, sendo que os elementos que apareceram
com mais freqüência foram aqueles que compõem o aço
inoxidável. Os resultados Indicados na Tabela I sâo
semiquantitativos, e o valor 100 foi arbitrado para
a amostra que continha a maior quantidade de deter-
minado elemento. 0 fato de um elemento não ter sido
detectado não significa necessariamente que ele não
estava presente na amostra, mas eventualmente sua
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concentração poderia estar abaixo do limite de de-
tecção de aparelho. Embora estes resultados devam
ser tomados com cautela e não permitam conclusões
definitivas, esta técnica mostrou-se adequada a a-
nálise preliminar da presença no tecido de materi-
ais liberados pelos implantes. Suas vantagens sSo
nSo exigir procedimentos demorados e trabalhosos na
preparação das amostras e rapidez na obtençSo dos
resultados.

TABELA I. Resultados da análise por espectrometria
de fluorescèncla de ralos X (valores relativos)
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-
' observou-se pequeno pico do elemento na varredu-
ra, nas a integração nâo acusou diferença signifi-
cativa em relação ao background.
•• nSo medido.

CONCLUSÃO

Baseado nos resultados experimentais obtidos, suge-
re-se a seguinte metodologia: Após o sacrifício dos
animais, obter mamografias ou radiografias com ou-
tra técnica de alta resolução das amostras osso/im-
plante. Rejeitar as amostras que mostrarem evidên-
cia de reabsorçto óssea. Cortar as demais amostras
e obter mlcrorradiograflas das fatias. Medir a den-
sidade óptica da interface nas mlcrorradlograflas
que nao mostrarem evidência de reabsorçto e estimar
quantitativamente a regeneração óssea. Analisar as
amostras por espectrometria de fluorescêncla de
raios X para uma avaliação preliminar da liberação
de materiais pelos Implantes. Se após esta seqüên-
cia a interface apresentou boa qualidade, Investi-
gá-la mais profundamente com o emprego de métodos
mais sofisticados e onerosos.
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UTILIZAÇÃO DE UM CREME PROTETOR EM
CR1OCIRURGIA

M. Pinotti

Silvio L. M. Junqueira

Departamento de Energia - FEM/UN1CAMP

RESUMO

Este trabalho trata de medidas experimentais utilizando
críocautério de nitrogênio líquido para a verificação da efi-
ciência de um creme que protege a pele em criocirurgia.
Foram analisadas duas situações clínicas (com e sem o cre-
me) onde foram tomadas temperaturas no centro e a uma
distância fixa do centro da lesão.

I N T R O D U Ç Ã O

A criocirurgia, que consiste na destruição controlada de teci-
dos vivos através de baixas temperaturas, é muito utilizada
no tratamento de alguns tipos de tumores cutâneos como a
queratose solar (pré-cancerígeno), o epitelioma baso-celular
[13], [1] e também no tratamento de verrugas [2].

Para provocar baixas temperaturas na região a ser trata-
da, utiliza-se o criocautério, que aparece sob duas formas
alternativas usuais: spray e de contato. 0 p.incípio de fun-
cionamento destes dispositivos é baseado em fenômenos de
mudança de fase do fluido de trabalho (COj, NO3 e JVa),
sendo que a mínima temperatura induzida em cada caso
depende do fluido utilizado (-30°C para CO3, -80°C para
NOt e -196°C para N7).

Ao se realizarem as aplicações, é difícil evitar que a pele
sadia ao redor do tumor (a responsável pela rápida cicatri-
zarão) seja afetada, aumentando a área Je necrose. Este
aumento acidental da região cauterizada irá provocar, pro-
porcionalmente, um aumento no tempo de cicatrização da
lesão, expondo os pccientes (em geral idosos) a um risco
maior de pequenas infecções, o que pode causar o apareci-
mento de cicatrizes permanentes.

Sio descritas na literatura três técnicas para proteger a pele
quando se realiza a criocirurgia com o criocautério de spray.
A primeiras delas é a utilização de um cone de plástico (neo-
prene) que, colocado «obre a lesão, evita que o refrigerante
atinja icgiôes fora da margem de segurança [11], [12], [6]. A
segunda técnica corresponde ao isolamento das vizinhanças
do tumor através de uma gaze embebida com vaselína, o
que é feito de forma a deixar exposta somente a região a ser
cauterizada [4]. A terceira técnica consiste na utilização de

um creme especial aplicado ao redor da lesão que, por efeitos
de mudança de fase, mantém a pele sadia nas vizinhanças
do tumor sob uma camada isotérmica protetora [8j.

As duas primeiras técnicas, apesar de serem eficazes qucn-
do se trata de criocautério de spray, não são indicadas no
caso do criocautério de contato. Um outro inconveniente é
que são de difícil aplicação prática, pois, além de não serem
adaptáveis com facilidade aos tamanhos das lesões, não per-
mitem ao médico uma visualização adequada do processo
de cauterização.

Ao contrário do que ocorre com as anteriores, a terceira
técnica pode ser utilizada tanto com o criocautério de spray
quanto com o de contato com a vantagem de permitir ao
médico um controle visual da área tratada.

0 presente trabalho investiga a relevância da utilização de
um creme protetor da pele em cauterizações com spray de
nitrogênio líquido, dando seqüência aos testes realizados an-
teriormente, com criocautério de CO] [8].

A S P E C T O S FISIOLÓGICOS DA
CRIOCIRURGIA

A criocirurgia é realizada em ciclos de congelamento-des-
congelamento da lesão. Em tumores benignos (superficiais)
apenas um ciclo é necessário, enquanto para tumores ma-
lignos (mais profundos) o processo é repetido algumas vezes

[3]-
A destruição das células se dá por fatores físico-químicos e
depende fortemente das velocidades de congelamento e des-
congelamento, além da temperatura mínima atingida (a-
baixo de -20°C). 0 congelamento deve ser realizado em
altas velocidades (acima de 100°C/min), provocando cris-
talização intra-celular da água, mas, por sua vez, o descon-
gelamento deve ser lento (próximo de l°C/min) para in-
duzir gradientes de concentração adversos suficientes para
romper as paredes celulares [5].

Após realizada a criocauterização, observa-se uma clara de-
marcação entre o tecido que foi atingido e o que não foi
atingido pelo front de gelo. Este fato sugere que a criote-
rapia é um tratamento de "tudo ou nada", ou seja, se os
tecidos forem adequadamente congelados abaixo de —20°C,
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será observada uma alta taxa de mortalidade, se não. a
grande maioria das células sobreviverá.

MATERIAIS E MÉTODOS

Para a realização dos testes foram selecionados 2 tumores
(queratose solar), com diâmetros de 5 inm (± 1 mm), que
foram cauterizados no ambulatório de tumores da Discipli-
na de Dermatologia do HC-Ur ICAMP.

Para a realização das cauterizações utilizou-se um crío-
cautério de spray de JV2 líquido (SURAIR CARGO Inc),
que proporciona temperaturas próximas a — 196°C sobre o
tumor. As temperaturas foram medidas por dois termopa-
res tipo T com diâmetro de 0,3 mm. Estes sensores, posi-
cionados um sobre o tumor e outro a uma distância de 11
mm (± 1 mm) do centro da lesão, foram encapsulados em
vidro (pirex) com 0,5 mm de diâmetro. Os sinais coletados
foram lidos através de um termômetro digital (MDT 2000)
com precisão de 0,l°C.

Em uma das lesões tratadas, foi utilizado o creme protetor
ao redor da margem de segurança (Figura 1). Para apli-
car uma camada de creme de 1 a 2 mm de espessura foi
empregada uma seringa especialmente modificada.

RECUO
A sen
CAUTCRIZAO/1

• » • nlLIHCTM*

Figura 1. Utilização do creme protetor

O CREME P R O T E T O R

Sabendo-se que a mudança de fase é um fenômeno que o-
corre a uma temperatura constante e que esta temperatura
depende do material utilizado, procurou-se uma composição
do cerne que proporcionasse a mudança de fase (pastoso-
sólido) a uma temperatura que tasse o congelamento da
pele sob o creme.

O creme protetor é composto poi uma mistura de poli-
etileno-glicóis de diferentes pesos moleculares que, em pro-
porções adequadas [7], tem a aparência de um gel a 25°C.
A mistura utilizada nos testes se solidifica na faixa de 10 a
20°C e possui um calor latente de mudança de fase na faixa
de ISO a 155 kJ/kg.

A aplicação adequada do creme, delimitando-se claramente
a margem de segurança, protege a pele sadia do congela-
mento através de dois efeitos distintos:

M cume
! «• BC tCPCftUM

1. O material de que é composto o creme, ao entrar em
contato com o frio antes que a pele, muda de fase (de
pastoso para sólido) e, liberando seu calor latente,
proporciona uma camada de proteção isotérmica que
separa a pele do meio externo.

2. Ainda às custas do calor latente liberado, evita que o
front de gelo, que se propaga em direções preferenciais
[10], [9], atinja as regiões fora de uma margem de
segurança estipulada pelo médico.

Após a retirada do criocautério, na fase de descongelamento,
o creme, ao absorver o calor latente para a volta ao seu esta-
do original (gel), funciona como atenuador do aquecimento
provocado pela normalização da circulação sangüínea na re-
gião e provoca uma diminuição da velocidade de desconge-
lamento da pele, efeito que ma\imiza a taxa de mortalidade
das células tumorais [10].

A quantidade de creme utilizado em cada aplicação depende
fortemente do tempo de exposição da pele ao frio. Este
tempo, por sua vez, é determinado pelo tamanho do tumor
e de sua localização anatômica (a espessura, da epiderme
não é uniforme ao longo do corpo).

RESULTADOS

As temperaturas foram tomadas simultaneamente no centro
do tumor e a uma distância de 11 mm do centro da lesão
imediatamente após a aplicação do spray. Tal distância
representa o limite da margem de segurança (Figura 1) on-
de foi aplicado o creme. Com o propósito de minimizar
a influência da circulação sangüínea local, nas medidas de
temperatura, foram tomadas duas precauções :

1. Os termopares foram embutidos em capilares de vi-
dro de forma a assegurar a aquisição das temperatu-
ras sobre a superfície da pele sem interferência dos
gradientes térmicos provocados pela normalização da
circulação sangüínea.

2. Como a temperatura da região cauterizada sobe ra-
pidamente, cl cidiu-se coletar as medidas de tempera-
tura após um tempo pré-determinado (15 segundos).

Na Tabela 1 pode-se verificar qualitativamente que a pre-
sença do creme modifica a temperatura nas proximidades
do tumor, onde 14°C corresponde a temperatura da pele
sob o creme.

Tabela 1. Temperaturas obtidas experimentalmente

Posição
do termopar
centro

da
lesão
11 mm

Temperatura
como creme

-88,5°C

14,0°C

após 15 s (± 1 s)
sem o creme

-80,4°C

-15,1°C
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CONCLUSÕES

Este trabalho teve por finalidade observar in nvo. através
da medição da temperatura dá pele, a relevância da utili-
zação de um creme especial para proteger a epiderme em
procedimentos de criocirurgia. Nos testes realizados obser-
vou-se que os efeitos de mudança de fase que ocorrem com o
creme atuam de maneira a manter a pele sob uma camada
isotérmica de 14°C.

Como prosseguimento deste trabalho, estão programados
novos testes, onde serão medidas temperaturas no tumor
e nos seus arredores com o objetivo de obter a v<j-iação
da temperatura ao longo do ciclo congelamento-descongela-
mento, além de se utilizar este procedimento em outras
técnicas cirúrgicas que são baseadas em efeitos térmicos (e-
letroc&uterização e laser-terapia).
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"Strain Gauge"
válvula.

fixado a margem livre da

Com o intuito de contribuir e auxiliar aoa
fabricantes de biopróteaes de válvulas
cardíacas (BVC), quanto ao controle de
qualidade e testes de novoa modelos de
anéis de suportes, foi construído um pro-
tótipo de um Sistema de Teste de Fadiga
para Anéis de Suporte Flexíveis. Dose
anéis foram divididos em dois lotas: 1-
foram testados 2 anéis com 10T ciclos com
uma deflexâo de 2mn; 2- foram testados 10
anéis com 10* ciclos com uma deflexâo de
3um. Após cada teste foi executado uma
•letromicroscopia de varredura nos anéis.
Sugere-se com esse protótipo e os
resultados preliminares obtidos, a
execução do teste de fadiga em tempo
hábil.

INTRODUÇÃO

Próteses de válvulas cardíacas têm sido
largarente usadas há quase trinta anos,
sendo as primeiras válvulas de homoenxerto
reaUsadas nos primcrdios dos anos 80,
Inicialmente eram montadas livremente,
porém mais tarde foram montadas em anéis
de suporte (stents) para substituição da
válvula mitral, sendo substituídas então
por válvulas de heteroenxerto montadas em
suportes, descritas a partir 1967.

BINBT e colaboradores [2], citadoa por
DRURY e colaboradores [5], introduziram o
conceito de uma estrutura de suporte para
xenoenxertos de válvula aórtica porcino.

RBIS e colaboradores (9). introduziram um
"stent" em polipropileno recoberto com
DACRON«e um anel de Stellite incorporado
para promover suporte adicional. Com isto,
permitiu-se o "stent" fletir para dentro
das comissuras dos postes, reduzindo o
carregamento do choque dos folhetos du-
rante o fechamento. Admitiu-se reduções
das tensões na válvula em até 90». As me-
didas foram executadas utilizando-se um

ZHUDI, HAWLEY e VOEHL [13], reportaram que
o "stent" flexível de polipropileno de uma
BVC tipo porcino permitia o movimento de
alguns milímetros a comissura.

THOMPSCM e BARRATT-BOVES [11], testaram
válvulas tipo porcino com anéis flexíveis
e executaram medidas das deflexões radiais
dos postes a várias pressões, demonstrando
que a fluência do polímero pode ser pre-
vista e que a,confirmação de 90% de re-
dução na tensão do folheto com resultado
da flexibilidade do anel de suporte foi de
questionável validade devido a téeniea
empregada anteriormente [9].

POLfMER e colaboradores [8], projetaram vm
"stent" apropriado para válvulas aórticas
caninas. Dos dois materiais testados, o
acetal copo 1 finer o CELCONS) foi considerado
superior ao polipropileno. Da mesma forma
que os "stents" feitos deste último mate-
rial, foram também permanentemente defor-
mados devido ao resultado da fluência tob
ação de carga cíclica.

VALENTE e colaboradores (12), observaram
"stents" de polipropileno qvea estavas
fletidos, diagnosticando _a fluênefa do
polímero. Com a utilização da eletroai-
croscopia de varredura para a sxaminação
da superfície dos "stents*, verificou-se
falhas de 0,7-1,0 micrômetros de compri-
mento, o que representou a chamada fluên-
cia do polipropileno.

DRURY e colaboradores (4].construirão um
teste de fadiga acelerada utlllzando-ae um
vibrador triaxial, onde os trê» postes da
estrutura eram simultaneamente fletidos em
2mm para dentro a uma freqüência de S0
Hertz.

DRURY, BODNAR e RO88 [I], DRURY e colabo-
radores [9], verificaram, a flexibilidade
estática de várias biopróteses, indicando
que as diferenças na flexibilidade são
conseqüências de projeto da estrutura,
variações na estrutura cristalina dos ma-
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teriais plásticos durante a manufatura e a
opção do plástico usado.

AU e CAMPANELLA ( D . registraram dois ca-
sos de falhas de válvulas que ocorreram
por fratura do anel de suporte, ocorrendo
o prolapso do folheto. Eles sugeriram que
repetidas flexões sistolicas do suporte
comissural leva à fadiga de deformação do
resistente material com subsequente
fratura, o que é um modo nao declarado de
falha da bioprótese.

Com o objetivo de contribuir no aper-
feiçoamento e auxiliar aos fabricantes de
BVC, foi desenvolvido um protótipo para a
execução do Teste de Fadiga de Anel de Su-
porte Flexível.

MATERIAL B MÉTODOS

O protótipo (figura 1) const i tui-s>e de um
mecanismo com três carnes que atuam si-
multaneamente, proporcionando um desloca-
mento de até 3 mm em cada poste do anel
flexível a ser testado.

O acionamento foi com o auxilio de um mo-
tor industrial de corrente contínua com a
potência de 0,25 CV acoplado a um dos
eixos do sistema de transmissão.

O sistema de retificação da alimentação CA
para o motor de corrente contínua é o
mesmo utilizado na linha de produção de
máquimas de circulação extracorpórea (DMG
Equipamentos Médicos).

Foram utilizados um totalizador de pulsos
(VEEDER ROOT do BRASIL, modelo 799008-
200, São Paulo) e um sensor indutivo
(VEEDER ROOT do BRASIL, modelo 765500-902.
São Paulo) que está acoplado próximo a um
dos eixos de transmissão. Com isto pode-se
contar o número de flexões aplicadas em
cada poste.

O protótipo contém ainda um sistema de
solução aquosa de glicerina ã 36% com
densidade de 1,100 g/cm1 . A temperatura
foi controlada e monitorada â 36,0*1,5 C
por uma resistência blindada e um
termostato (PENN, modelo A606-SPDT,
Manaus). O objetivo foi prover o sistema
de condições semelhantes as solicitadas em
teste in vitro de acordo com a norma ISO
5840.

Para a realização dos ensaios, os "stents"
foram fixados em um sistema onde se
apoiavam os anéis de sutura, permitindo-se
assim o bloqueio dos mesmos.

A freqüência de teste utilizada foi de 10
Hertz, devido aos polímeros terem uma alta
histerese mecânica e uma baixa condutlvi-
dade térmica. Para evitar que a energia

histeret ica gt.rada dentro da amostra
causasse um aumento da temperatura in-
terna, reduzindo sua rigidez e podendo
levar ao amolecimento térmico. A tempe-
ratura foi controlada e monitorada [8.9).

Foram utilizados anéis da bioprótese de
válvula cardíaca tipo porcino LABCOR,
confeccionados através de moldagem por
injeção em acetal copolímero CELCON* Dose
anéis de diâmetro nominal de 29mm foram
selecionados, sendo que onze foram
submetidos ao tratamento térmico de
recozimento. Foram divididos em dois lotes
e revestidos com DACRON* posteriormente. O
primeiro lote, contendo dois anéis, sendo
que um deles não foi submetido ao trata-
mento térmico de recozimento,_foi testado
com 107 ciclos com uma deflexão de 2mm em
cada poste. O segundo lote, contendo dez
anéis, foi testado com 10' ciclos com uma
deflexão de 3mm em cada poste.

Apôs cada teste , cada anel foi divido em
seis partes para a realização de uma
cobertura de Au-Pd (Sputter Coater
BALZERS, modelo SCD-05 0, LIECHTENSTEIN).
Posteriormente, realizou-se uma eletromi-
croscopia de varredura (Scanning
Microscope ZEISS, modelo DSM 960,
GERMANY), para determinar a possível pre-
sença de microtrincas similares às de-
monstradas na literatura [17].

RESULTADOS

O protótipo da máquina se comportou com
eficiência executando-se os testes preli-
minares com precisão. Os gastos com a
manutenção foram desprezíveis, visto que o
mesmo foi projetado para trabalhar em
regime contínuo (24h/dia), com espectativa
de vida útil de 20.000 horas.

Neste período, foram testados doze anéis
de suporte flexíveis, perfazendo-se um
total de 3xl07ciclos.

DISCUSSÃO

A propôs ti. de se executar testes de fadiga
em "stents" com urra deflexão de 2mm e
freqüência de 50Hz foi sugerida por DRURY
e colaboradores [4], baseados nas
confirmações de ZHUDI, HAWLEY e VOEHL
[13], Nesse trabalho foram utilizadas
deflexões de 2mm e 107 ciclos. Os testes
realizados com 10* ciclos e 3mm de
deflexãoj foi com o propósito de aumentar
a tensão aplicada sobre o "stent",
executando-se os mesmos em um tempo menor.

De acordo com as considerações que en-
volvem testes de fadiga em polímeros, um
teste realizado a uma freqüência acima de
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lOHz, sem controle e sem monitorização da
temperatura e dentre outros fatores, as
amostras estarão submetidas ao amoleci-
mento térmico e uma deformação permanente
[8.9.13].

Aa trincas sobre as linhas de solda são
causadas pela interação entre o processa-
mento do termoplastico e o molde. Isto e
muito importante para o componente final,
desde a posição e a severidade das linhas
de solda, com relação ã ação das forças,
que podem ser fundamentais na redução do
tempo de vida ã fadiga [9]. Nesse trabalho
foi demonstrado esta interação, sugerindo
que se possa fazer novos estudos para mi-
nimizar tais influências (figura 2).

Não foi encontrado na literatura nenhum
trabalho que permitisse comparar desempe-
nhos mecânicos conhecidos de anéis de su-
portes. O uso da eletromicroscopia de
varredura foi de grande valia para a ca-
racterização dos padrões das trincas e/ou
falhas que podem ocorrer nestes disposi-
tivos.

Figura 2 Amostra testada, demonstrando
trinca sobre a linha de solda.
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ANALISE MECÂNICA INICIAL DO SISTEMA O.S.I.S. EM CONDIÇÕES SIMULADAS

CA.MORO, H.L.DEFINO, J.B.P.PAULIN

FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO-USP

RESUMO

0 sistema USIS é utilizado em fixação da
coluna vertebral. Neste trabalho analisou-
se experimentalmente seu comportamento
mecânico em condições de funcionamento
simuladas através de modelos experimental-
mente construídos, variando-se os tipos de
montagens do sistema. Investigou-se prin-
cipalmente a influência da angulação dos
parafusos e a participação do esta-
bilizador transversal na montagem.

INTRODUÇÃO

Na última década ocorreu um grande pro-
gresso no âmbito da cirurgia da coluna
vertebral, principalmente no que se refere
aos novos sistemas de fixação vertebral
que foram desenvolvidos [1, 6].

Os modernos sistemas de fixação vertebral
possuem a característica de apresentarem
grande resistência mecânica, que possibi-
lita um período pós-operatório livre de
qualquer iraobilízação externa [2, 3],

Dentre os sistemas existentes, um dos pi-
oneiros foi o USIS (Universal Spinal
Instrumentation Sistem), desenvolvido na
Alemanha por Zielke e Harms [4,5].

Este sistema é composto de parafusos onde
é acoplado uma barra rosqueada através de
porcas especiais. A aplicação deste sis-
tema pode ser realizada na face anterior
ou posterior da coluna vertebral de modo
que na face posterior os parafusos são
colocados no interior do pedículo verte-
bral, existindo portanto uma montagen do
sistema de cada lado. A figuras (1 e 2)
mostra o dispositivo e uma radiografia
após instalação.

Com a finalidade de aumentar a resistência
mecânica do sistema, principalmente nos
planos laterais e transversais, Zielke e
Harms desenvolveram um dispositivo para
unir as barras rosqueadas da face poste-
rior, denominado estabilizador transver-
sal.

Figura 1- Detalhes do fixador. (a) Barra
fixante. (b) Parafusos. (c)
Estabilizador transversal.

Figura 2 Radiografia de um paciente após
implantação do fixador.
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12
OBJETIVO

6 , O objetivo deste trabalho foi analisar a
participação do estabilizador transversal
nos diferentes eixos de aplicação de carga
na coluna vertebral, be» como algumas
variáveis de montagem ou aplicação do sis-
tema que pudessem interferir na estabili-
dade da fixação da coluna vertebral.

Flexão Frontal

Flexão Lateral

Parafuso Angulado

40 mm

Parafuso Paralelo

-•8=$-
Estabilizador Comprimindo

MATERIAL E MÉTODO

Foram confeccionados corpos de prova em
madeira (Mogno), para simular as verte-
bras. O sistema de fixação vertebral foi
montado nestes modelos e fixado ao dis-
positivo para teste estático (velocidade
de aplicação da força 2mm/min) em máquina
universal. Para cada montagem foram
realizados três testes, sendo considerado
o valor médio.

Os modelos foram submetidos a teste de
flexão lateral, flexão frontal e torção.
Em cada tipo de teste, mudou-se a posição
dos parafusos, (angulados 60 e paralelos
entre si), bem como a influência do
estabilizador, que foi suprimido, tracio-
nado e comprimido. A figura (3) mostra
esquematicamente os testes realizados.

Todos os testes foram realizados dentro da
região elástica para reaproveitamento.
Para o teste de torção a força foi apli-
cada até produzir uma deformação de 10 e
para a flexão a força foi aplicada até
produzir uma deformação de 7,5mm no ponto
de aplicação da força.

Os valores máximos da carga para a defor
nação desejada são mostrados tabela (I) e
nas figuras (4, a, b, c). Não foi anali-
sado a inclinação das curvas, nem a ener-
gia absorvida.

Estabilizador Tracionando
Figura 3 . Esquenta dos t e s t e s r e a l i z a d o s .
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TABELA I

PA=parafuso angulado. PP=parafuso parale-
lo. SE=sem estabilizador. EC=estabilizador
comprimido. ET=estabilizador tracionando.

Flexao Lateral

SE
EC
ET
X

SE
EC
ET
média

SE
EC
ET
média

Flexao lateral
(Kgfcm)

PP
33.2
52,8
56.9
47.6

Flexao frontal
(Kgfcm)

PP
104.8
92.0
110.7
102,5

Torção
(Kgfcm)

PP
48.4
51.7
ei.8
53.9

PA
96.7
93.7
89.4
102.5

PA
136.2
131.9
134.7
134,7

PA
47.4
54.2
60.1
53.9

Torcao

COWCLÜSOBS E DISCUSSÃO

Os valores mostrados na tabela I, indicam
subjetivamente que a angulação dos parafu-
sos melhora a estabilidade no plano late-
ral, porém não interferem na estabilidade
no plano frontal nem melhora a resistência
rotacional.

A influência do establizador transversal
na resistência do sistema de fixação ver-
tebral foi observada somente no teste de
flexao lateral com parafusos paralelos,
situação esta não muito utilizada pelo
cirurgião, devido limitações anatômicas.

Os resultados iniciais que obtivemos con-
tradizem ao nosso conceito anterior, onde
acreditávamos que o estabilizador trans-
versal participasse de modo mais eficiente
na estabilidade do sistema de fixação
vertebral, uma vez que são utilizados cor-
rentemente na prática cirúrgica.

Estes resultados servirão de ponto de par-
tida para novas investigações onde será
esclarecido a real participação do esta-
bilizador transversal no sistema de fixa-
ção vertebral. sendo que estes resultados
influencirão na utilização ou não deste
componente.

(b)

cr

Flexao Frontal

(e)

Figura 4 Valores máximos de rarga para a
deformação abalizada.
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A INFLUENCIA DO SENTIDO DA TORÇÃO NOS PARÂMETROS MECÂNICOS DO OSSO LONGO

J. B.VOIPON1 , A. C. SHIMANO2, C. A. MORO2

1-Departamento de Cirurgia, Ortopedia e Traumatologia FMRP/OSP
2-Laboratório de Bioengenharia FMRP/USP.

RBSOMO

Poram estudados os parâmetros mecânicos de
tíbias e fêmures de cães adultos, com
respeito ao sentido da torção. Um osso de
cada par proveniente de um mesmo animal
foi torcido externamente e o outro inter-
namente até que a fratura ocorresse. Da
curva torque x deformação foram obtidos os
valores do módulo de cisalhamento, torque
máximo, deformação máxima e energia ab-
sorvida até a fratura. Com a determinação
da área de secção transversa obteve-se o
stress torsional máximo. Não se encontrou
diferença significativa com relação a
estes parâmetros quando os ossos foram
torcidos em sentidos opostos.

INTRODUÇÃO

Aa propriedades mecânicas do osso têm sido
intensamente investigadas e ensaios são
realizados utilizando-se desde ossos in-
teiros até ósteons isolados [4,13]. Cada
ensaio atende a finalidades especificas.
Quando apenas amostras dos tecidos são
testadas obtém-se dados relativos ao osso
como material. Por outro lado, testes com
osso inteiro refletem a capacidade fun-
cional dos componentes músculo-esqueléti-
cos "in vivo"[6]. Macroscopicamente, os
ossos têm estrutura espacial complexa que
diretamente infuenciam as propriedades
mecânicas. Temos particular interesse no
estudo das propriedades torcionais do osso
longo porque: 1- elas não estão ainda to-
talmente exploradas; 2- podem guardar re-
lação com o desenvolvimento do perfil
rotacional do osso da criança. Com efeito,
ao nascimento/ a extremidade distai da
tibia humana é excessivamente torcida in-
ternamente e a extremidade proximal do
fêmur é exageradamente torcida externa-
mente. Estas torções excessivas provocam
marcha com os membros inferiores em ro-
tação interna e diminuem com o
desenvolvimento da criança [5,10,11,12]
mas, em um pequeno número de casos,
persistem e um mal alinhamento rotacional
resultará.

Em trabalho anterior [14] iniciamos o es-
tudo das propriedades mecânicas torcionais
dos ossos longos. Poram comparados os
parâmetros quanto ao lado (direito e es-
querdo) e quanto ao sentido da rotação.
Encontramos que a tíbia do cão adulto era
mais resistente ã rotação externa do que â
rotação interna, contrariando relatos
prévios de literatura [7,8]. Sentimos ne-
cessidade de aprofundar este assunto, re-
alizando investigação mais bem controlada
que é a razão desta comunicação.

MATERIAL B MÉTODO

Foram usados ossos longos obtidos de cães
hígidos, mestiços, adultos, de ambos os
sexos, com peso corporal de 9 a 18 Kg
(média 13,4Kg) e idade compreendida entre
2 e 6 anos. OB fêmures e tíbias foram re-
tirados e limpos das partes_moles e pe-
riósteo. Foram medidos e só utilizados
aqueles ossos com comprimento variando
entre 145 e 180mm (média 169mn) e diâmetro
diafisário de 11 a 14 mm (média 13,5mm). O
local de menor diâmetro da diáfise foi
marcado na superfície do osso para
medições futuras. Espécimes de um mesmo
animal foram embalados em sacos plásticos
e mantidos congelados. Antes do ensaio
foram aquecidos até a temperatura
ambiente, e cada extremidade incluída em
acrílico de endurecimento rápido, deixando
8,0 cm e 7,0 cm de extensão da diáfise do
fêmur e tíbia, respectivamente. Durante a
secagem do acrílico os ossos foram imersos
em água corrente para prevenir aquecimento
em excesso e, depois, foi introduzido um
fio de aço rosqueado de 2,0 mm de diâmetro
cruzando o osso e o cimento. Durante toda
a preparação e testes os ossos foram man-
tidos úmidos e à temperatura ambiente (18
graus centígrados).

Vinte tíbias e 18 fêmures pareados foram
usados para testar a influência do sentido
da torção sobre as propriedades mecânicas
do sentido da torção sobre as propriedades
mecânicas da diáfise. Ossos de um mesmo
animal foram testados em um mesmo dia e
sob as mesmas condições. Foi usada
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máquina de testes que aplicou deformação
de 1 grau/minuto. Om osso de um
determinado par foi tomado ao acaso e a
extremidade distai foi torcida
externamente até fraturar. O outro osso
foi torcido internamente, com a mesma
técnica. Isto foi feito para pares de
fêmures e tíbias.

Para cada osso construiu-se um gráfico
torque x deformação e obtidos os seguintes
parâmetros: deformação angular máxima,
capacidade máxima de torque, módulo de
elasticidade transversal -G- (representado
pela inclinação da curva na fase de
deformação linear) e energia absorvida até
a fratura. Esta energia é dada pela área
abaixo da curva e foi calculada usando-se
um digitalizador (fig. 1 ) .

HI
3
O
tc
o

RESULTADOS

As curvas torque-deformacão apresentaram
aspectos semelhantes em todos os espécimes
testados. Como o esperado, houve uma fase
inicial linear, correspondente à defor-
mação elástica, seguida por uma fase não
linear, correspondente â deformação plás-
tica. Após o escoamento os valores
tornaram-se mais dispersos e esta disper-
são foi tão maior quanto mais próxima do
ponto de fratura nos gráficos obtidos.

Todos os ossos apresentaram fraturas
espiraladas e, na maioria dos casos, houve
um traço adicional proximal ou
distalmente. 0 componente espiral mediu
50,6 graus para torção externa e 48,2
graus para torção interna (diferenças não
significativas).

As médias aritméticas dos diferentes
parâmetros estão apresentadas na tabela I.

TABELA I. Parâmetros mecânicos de pares de
tibias e de fêmures de cães adultos
testados em rotação externa e rotação
interna.

DEFORMAÇÃO JLAR«MU»)

Fig.l- Gráfico da deformação angular e
torque mostrando os parâmetros
obtidos.

Ha fratura foi medido o ângulo entre o
componente espiralado e o eixo longitudi-
nal do osso. Depois disso os fragmentos
ósseos foram limpos, desidratados, a
fratura foi reduzida e os fragmentos
colados. Cada osso foi seccionado
transversalmente na região mais
estreitada, previamente demarcada, e assim
obteve-se um anel de 3 a 5 mm de espessura
deste local. Cada peca, assim obtida, foi
fotocopiada e determinada a área de seccão
transversal com auxilio de um
digitalizador. Con o valor da área
calculou-se o momento polar de inércia e o
stress torcional máximo.

Na análise estatística foi computada a
diferença entre rotação interna e externa
para cada parâmetro e foi usado o teste t
pareado com nivel de significância p«0,05.

(Nm)

Hwx
(Grau)

G
(Nm/grau)

E
(Nm.grau)

(K/mmV)

FEMUR

RI 20,37*2,67
RE 19,82*2,66

RI 13,72*2,32
RE 13,86*2,17

RI 3,71*1,25
RE 3,66*0,89

RI 149,51*48,64
RE 158,03-25,16

RI 1210,4x262,83
RE 1120,9*227,83

RI 106,30x8,43
RE 108,58*13,49

TÍBIA

16,02^2,45
15,47^2,71

16,02^2,77
14,42-2,73

2,82*0.53
2,76-0,61

151,49^53,20
131,49-37,65

938,4x200,01
923,5i315,08

102,89x16,92
102,50*20,87

G
E

RE

Torque máximo
Deformação angular máximo
Módulo de elasticidade transversal
Energia absorvida
Momento polar de inércia
Tensão torcional máximo
Torção em rotação interna
Torção em rotação externa

OBS: Valores de média aritmética
(desvio padrão)

Não se encontrou diferença consistente
entr* os parâmetros mecânicos para os
fêmures torcidos interna ou externamente.
Para as tibias também não houve diferenças
para os parâmetros, com exceção da
deformação angular máxima (p-0,00325).
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DISCUSSÃO

Testes mecânicos com ossos inteiros re-
fletem a geometria óssea e as propriedades
materiais [13], Entretanto, eles são mais
difíceis de realizar porque o osso intacto
tem considerável variação no tamanho,
forma e área tranversal que afetam
diretamente os parâmetros estruturais.
Além disso, ha influência do sentido das
forcas e as relações tensão-deformação são
viscoelásticas _ não lineares [6]. Tais
variáveis tornam difícil reduzir os dados
para comparação dos resultados dos dife-
rentes autores. Com o objetivo de obter
alguma padronização Burstein & Frankel [2]
desenvolveram uma máquina de testes em que
alguns dos problemas acima referidos pu-
deram ser minimizados.

A presente investigação foi proposta para
prover dados para uma pesquisa futura so-
bre a resposta do osso vivo ã torção. As-
sim , características como idade do ani-
mal, tipo de osso e taxa de carga foram
selecionados objetivando finalidades es-
pecificas. Tentamos reduzir ao máximo as
variações individuais estabelecendo li-
mites para as dimensões da diáfise.
Entretanto, os valores de área transversal
ainda apresentaram variações relativamente
grandes. Experiências anteriores mostraram
que o osso pode ser estocado congelado sem
alterações significativas nas propriedaues
mecânicas [9]. Entretanto, deve-se tomar
especial cuidado para não permitir seu
ressecamento pois isto afeta diretamente
as propriedades mecânicas [1,3].

Encontramos que os paràmetroB mecânicos de
osso longos pareados são independentes do
sentido da torção, concordando com relatos
anteriores [7,8]. Netz & col. [8]
teorizaram que a geometria asssimétrica
dos ossos pode estar compensada por um
rearranjo da arquitetura interna deles.
Entretanto, este substrato anatOmico ainda
não foi demonstrado.
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BIOPRÚTESE VALVAR CARDÍACA COM GEOMETRIA NAO CONVENCIONAL (RBMIFORHB)

S.A. Hayashida, M.L.L. da Silva, P.M.A. Pomerantzeff, A.A. Leirner

Divisão de Bioengenharia, inCor HCFMUSP

RESUMO

As biopróteses valvares são normalmente
montadas ea anéis circulares. Este
trabalho apresenta uma bioprótese valvar
cardíaca tricúspide de pericardio bovino
montada nua anel reniforae para a posição
aitrol. Esta foraa aiaetiza o anel da
válvula mitral permitindo uma melhor
fixaçfto anatômica da prótese. Foram feitas
comparações hidrodinftmicas entre as
próteses convencionais e as próteses
reniformes equivalentes. Ea testes com
fluxo continuo de 30 1/ain. as próteses
reniformes demonstrara» um desempenho, em
relaçáo í perda de carga, melhor que as
suas equivalentes convencionais. Os testes
realizados ea fluxo pulsátil taabéa
demonstraram desempenho superior das
próteses reniformes. Toraa realizados
testes de fadiga das novas próteses que
apresentaram resultados semelhantes ao das
próteses circulares convencionais. Até o
aoaento foram implantadas 5 próteses
reniformes com bons resultados clínicos.

INTRODUÇÃO

As biopróteses valvares têm sido
confeccionadas coa vários tipos da tecidos
homólogos e heterólogos [1,2,5,7,10].
Apesar dos estudos realizados para a
melhoria do desempenho dessas próteses,
elas aantiveraa a geometria circular
original.

sabe-se que a foraa natural do anel da
válvula aitral natural é aproximadamente
reniforme. Foi desenvolvida uma prótese de
pericardio bovino sobre ua anel reniforme,
para utilização na posição mitral, coa o
intuito de se obter uaa área aaior para a
passagea do sangue e uaa fixação mais
anatômica e aenos traumática.

Neste trabalho foi coaparado o desempenho
hidrodináaico de próteses convencionais de
diversos tamanhos, utilizadas na posição
aitral, con próteses reniformes
equivalentes.

MATERIAIS E MÉTODOS

Para a obtenção da foraa da base da nova
prótese, foi escolhida a curva plana
especial conhecida como Espiral de Pascal
[ 9 ]. Através de uai programa
computadorizado foraa determinados os
valores dos parâaetros da equação para
inscrever o anel das válvulas
convencionais ao longo do eixo menor da
base reniforme.

Os anéis das próteses foraa confeccionados
ea aço inoxidável e as hastes que suportas
ac laclneas foraa posicionadas nua angulo
de 120 entre elas de acordo coa a Figura
l.

VC-13/VSE

Figura 1:Posicionamento das hastes no anel

Os anéis foraa recobertas coa lenços de
poliester. As lacíneas foraa
confeccionadas coa pericardio bovino
moldado, tratado coa Clutsraldeido 0,56%,
pH 7,4 e preservados sa Foraaldeído 41 de
acordo com o procediaento de Ionesco
aodificado [6].

As próteses convencionais que serviraa da
referência foraa válvulas da linha da
produção noraalaente utilizadas ea trocas
valvares.[Fisics s.A., são Paulo, Brasil],
A caracterização geométrica das protases
está apresentada na tabela I.
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Tabela I - Características Geométricos

Válvula

VC27
VRE

VC29
VRE

VC31
VRE

D(nm)

27.0
32.7

29.0
35.0

31.0
36.7

d(mjn)

27.0

26.9

29.0
28.9

31.0
31.0

D/d

1.0
1.2

1.0
1.2

1.0
1.2

S(CIB2)

3.8
5.3

4.5
6.5

5.3
7.1

i

&

if

a
.;

s

r

zc 2 1

Os ensaios em fluxo contínuo foram
realizados nun sistena fechado capaz de
gerar um fluxo laminar de água destilada
de até 30 l/min.[8]. o cálculo da EOA
(Effective Orifice Area) foi realizado de
acordo coa o método descrito por Gaboay et
ai. [3].

As medidas ea fluxo pulsátil foram
realizadas em um duplicador de válvulas
capaz de simular as vanáveis físicas sais
importantes do sistema circulatório [ 4 ],
gerando pressões e formas de onda de fluxo
muito próximas às fisiológicas, o sistena
foi setado para um fluxo de 5 l/min em
freqüências de 90, 100 e 120 batidas por
minuto (opa). As próteses foram
posicionadas em posiçáo mitral e o fluido
empregado foi a solução fisiológica (NaCl
0,9%). 0 cálculo da EOA foi realizado da
maneira já descrita anteriormente,
adotando-se o pico de fluxo e a queda de
pressão simultânea.

RESULTADOS

Fluxo Contínuo

A Figura 2 mostra o resultado comparativo
das próteses convencionais 27, 29, e 31 e
suas equivalentes reniformes no gráfico
fluxo versus perda de carga. Nota-se a
menor perda de carga das próteses
reniformes em relação As convencionais. Na
Figura 3 vemos uma tabela comparativa
entre a EOA das próteses convencionais e
suas equivalentes reniformes.

?
E

i .

Z
mm

» -

mm

**"
**-

**•

Q Ti 10 V) 3* 2B

Figura 2: Perda de carga - Fluxo Continuo
Estudo Comparativo

- / fórum Nacional de Ciência e Tecnologia em Saúde V2



Figura 3: EOA - Fluxo Contínuo - 30 l/min

s -

J ; -

0

1 5 -

05 -

Q -

1 Wk
WÊ

1IIMEH1
eggg JC i ^ p VOE

Figura 4: EOA - Fluxo Pulsátil - 5 l/min

Figura 5: Perda de carga - Fluxo Pulsátil
5 l/min - 100 bpm

Fluxo Pulsátil

Os Picos de Fluxo, Perdas de Carga e EOAs
simultâneas para 80 e 100 batidas por
minuto, nun fluxo médio de 5 l/min, para
as próteses convencionais e as reniformes
equivalentes estào demonstradas nas
Tabelas II e III. Os dados comparativos
entre as próteses reni formes e as
convencionais em relação h perda de carga
e EOA numa freqüência de 100 bpm pode* ser
melhor percebidas nas Figuras 4 e 5. A
regurgitaçáo de todas as próteses
ensaiadas mostrou-se sempre menor que 10%
do volume ejetado em cada ciclo.

Os resultados dos testes de fadiga
mostraram um desempenho equivalente entre
as próteses convencionais e as reniformes.

Tabela II- Dados- Fluxo Pulsátil (BObpm)

27

29

31

Fluxo de
Pico

(l/min)

VC VRE

22.6 22.6

23.8 22.9

24.3 25.3

Perda de
Carga

(mm Hg)

VC VRE

7 . 7 5 . 6

7 . 0 4 . 9

8 . 2 4 . 9

2

2

2

EOA,
(cm2)

VC VRE

.64 3.09

.91 3.34

.74 3.69

VC - Válvula Convencional
EOA= "Effective Orifice Area"
VRE- Válvula Reniforne Equivalente

Tabela III- Dados- Fluxo Pulsátil (lOObpa)

27

29

31

Fluxo de
Pico

(l/min)

VC VRE

22.4 22.8

23.8 22.9

23.8 25.0

Perda de
Carga

(mm Hg)

VC VRE

9.2 5.3

7.2 5 .4

7.3 4.8

2

2

2

EOA

(cm2)

VC VRE

.38 3.20

.86 3.16

.85 3.69

vc - Válvula Convencional
EOA- "Effective Orifice Area"
VRE- Válvula Reniforne Equivalente
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DISCUSSÃO

Os resultados obtidos demonstram que a
prótese convencional é mais estenótica que
a prótese reniforme equivalente. Este fato
é devido a possibilidade de instalaçáo de
uma prótese com una maior área no mesmo
local físico de implante. Pode-se presumir
usa vantagem com o paciente ea exercício
ou em taquicardia. A vantagem da prótese
reniforme é menos evidente com o aumento
do anel.

os resultados "in vitro" indicam
durabilidade equivalente entre as próteses
convencionais e renifornes com materiais e
técnicas de montagem semelhantes.

A mudança de forma em próteses valvares
para utilização em posição mitral, com una
forma mais anatômica implica num implante
mais natural com um aumento na área.
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ABSTRACT

Tl-3 modifications in the health policy by
ti -i brazilian government brought a urgent
need for specialized human resources in the
field of Clinical Engineering. Therefore, a
program was created by the Health Minister
aiming at the training of people involved
with health activities. This paper describes
such program which have five different tasks
covering all activities related to health
equipment.

INTRODUCTION

For several years the brazilian government
has unsuccesfully tried to solve the
problems of the health system. After many
years of modifications the medical attention
to the patient is still slow and totally
unsatisfactory. Furthermore, there are no
quality control programs for health
attention including medical equipments.

HEALTH POLICY MID CLINICAL

At the begining of 1990 there was a major
change within the health system, it was then
divided into three levels of responsability.
It is to the counties the duty of the
program, to execute and to evaluate the
actions for attention to the general
population. To the state is trusted the
coordination of theoe actions and to verify
the needs of each county. The central
government, previously responsible for the
health system as a whole, including
equipment acquisition (shared with the state
government), presently only leads the health
actions adopted and identify the needs of
each region.

These modifications brought several problems
to the county leaders mainly in the
acquisition of medical equipments, their
maintenance and control. Being
administrators, they are not able to
evaluate the request and need for a new
equipment, the amount to be bought, the
quality needed, the necessary requirements
to install and maintain that equipment, the
real costs involved in the acquisition and

what sort of requirements and contracts they
should make with the vendors. In addition,
all decision for improvements and expansion
of the county hospitals has to be taken by
the County Health Council composed by
politicians, head of sindicates and regional
leaders.

It is important to mention that in 1990 the
health system in Brazil was composed by 7062
health units and about 107696 hospitals beds
(IBGE, 1990). According to Wang k Calil
(1991), only about 10* of the hospitals with
more than 150 beds (about 100 hospitals)
have their own clinical engineering
departmens. However, all of these department
staff, although very dedicated, are self
made of self nominated Clinical Engineer
since there is no formal trainning course in
this country. Furthermore, the secretary of
health of all the 25 states, exempting, the
State of Sao Paulo, have no specialized
people to help its counties on these
matters. Hence, in all the aspects buiers
are on the vendor's hands.

Added to the above is the total lack of
control program, requirements and
legislation on the quality of medical
equipments. From about 500 medical equipment
industries in Brazil there are less than ten
standardized medical equipments but there is
no obligation to conform with these
standards.

In November 1991, it was created by the
Health Minister the National Program for
Medical Equipments (PROEQUIPO). such program
is divided into five tasks that although
developed by different groups are all
related to each other:

H U M S Resources: training and
qualification. It aims to provide the system
with qualified human resources at technical
and engineering level. This will be achieved
through the creation of clinical engineering
courses at specialization level (post-
graduation) , and medical equipment
maintenance courses at technical level. Both
courses are still not avaiable in Brazil.
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- Man*g*B«nc «ad maintenance: to create a
small network of Clinical Engineering groups
working as reference centers to others,
existing or newly created, workshops for
maintenance.

- Quality Control: to elaborate several
procedures for evaluation and certification
of medical equipments, this task also
includes the formation of a national network
of homologation laboratories.

- Technology: to simulate research and
development of selected medical equipments
necessary to the health system as well as to
influence on government decisions to support
research activities.

- Standard and Technical Procedures: to
elaborate a series of guidebooks to help the
hospital staff in all the actions to be
taken concering medical equipments
(quantification, acquisition, installation,
maintenance, replacement etc.). This task
also contemplates the elaboration of
standards for medical equipments.

ENDEREÇO PARA CONTATO

Saide Jorge Calil
Centro de Engenharia Biomédica
Unicamp
Caixa Postal 6040
13081970 campinas SP Brasil
Fone: (0192) 39-7742
Fax: (0192) 39-3346

COHCLDBXO*

Although well organized, this program will
face several problems. The clinical
engineering activities are not well known by
hospital administrators. They have little
knowledge of the benefits that this
professional can bring to the health area.
Therefore, all their efforts are driven to
contract new physicians rather than
engineers.

The lack of laws obliging industries to
produce medical equipments according to new
standards will be the drawback of the
quality task.

Finally, the lack of money to pay for the
courses at both levels and to support the
elaboration of the guidebooks may be the
cul-de-sac of the whole program. On the
other, the pressure of the county's council
in addition to the willingness of the
existing clinical engineering groups may
force the central government to carry out
the program.

1. IBGE; AnuArio Estatístico do Brasil,
Ministério da Econonia, Fazenda e
Planejamento, Rio de Janeiro, vol. 50, 1990.

2. WANG, B. i CALIL, S.J.; "Clinical
Engineering in Brazil: Current Status", J.
Clin. Bng., 16 (2), 1991.
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rCTIECLOBIA RARA INTERVENÇÕES B I EH3ENHARIA CLINICA
VISAM» O IMUErENTO DA OJPLIDPCE DE ATEhÇPO A SAÚDE

N. Laz2aro

de Engenharia Biomedica - CCFPE/LFRJ

RE9LK3

Constatando-se a pouca disponibilidade d* recursos
para intervenções em Engenharia Clinica, apesar do
ssu amplo espectro de ação an qualquer unidade de
saúde, propõe se una metodologia para a escolha
das ações mais significativas, de baixo custo, com
possibilidade de causar impacto no aumento da
qualidade de atenção * saúde e a construção de um
indicador para medir este efeito. Os resultados
obtidos em um hospital universitário s&O citados
cone exemplo.

INTRODUÇÃO

O ato medico na atualidade, significativamente
mudado pelas evoluções cientificas e tecnológicas,
eleva muito os custos com a saúde (1).

Em todo» os países observa-se aumento desenfreado
do» gasto» com o setor saúde sem ter sido notada a
uiesenya de reflexo, de igual intensidade, no»
indicadores ueadn» para medir a» mudanças (2).

A revolução na estrutura do sistema de
tornou a presença do engenheiro neste meio
obrigatória. Com a sofisticação dos aparelhos e
das instalações o» conhecimentos de Engenharia
tornaram-se necessário» para especificar,
selecionar, comprar, manter e repor materiais (3).
0 Brasil necessita de um número relativamente
maior de engenheiros clínicos, do que os países
desenvolvidos, devido ao seu estagio atual e a»
limitações existente». Sabendo-se que em 1990 o
pais possuía 7.062 estabelecimentos de saúde, com
internação (4), pode-se verificar que realmente é
urgente dispor-se deste profissional. A função do
engenheiro clinico * a de auxiliar na obtenção de
um uso ótimo dos recursos minimizando o» custo» da
operação; é a de gerenciar a» tecnologias médicas;
é a de ser eficiente para, com uma dada quantidade
de verba», trazer o maior aumento possível da
qualidade da atenção a saúde (3,6).

• evidente a necessidade de se melhorar e manter o
sistema d» saúde ma» nfto ha disponibilidade
financeira. Sair desse impasse exige medidas
eficientes e barata» e uma das soluções seria a

disseminação da Engenharia Clinica que, longe de
ser uma panacéia universal, constitui-se em um
instrumento de racionalização do» recurso»
disponível». A implantação da Engenharia Clinica
na» instituições brasileira» de saúde representa,
logicamente, um dispendio, porém com retomo em
curto prazo, e a necessidade de inversão nesta
area é de pequena monta quando comparada,
matematicamente', ao que se gasta na aquisição de
equipamento» precocemente deixado» de usar por
manutenção inexistente ou compra inadequada e tais
gasto» sao Ínfimo» quando comparado», socialmente,
ao obtido com a utilização plana deste» iiesmjs
equipamentos.

rETCra_OBIA DA INTEFNENÇK)

A metodologia elaborada para a melhoria da
qualidade da atenção A saúde, à partir de
intervenções de Engenharia Clinica, foi aplicada
no Hospital universitário Pedro Ernesto <HJ=E), da
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UEKJ), e
visou conhecer a opinião dos profissionais
da qualidade da atenção prestada,
comprometiam atingir-se um bom
atendimento e de como euperar as dif ieule
apontadas. Procurou-se identificar quais ações de
Engenharia Clinica seriam as indicada» pela
possibilidade de causar impacto, tendo em vista
ssu potencial «edificador, implantaram-se tais
medidas e foram observado» e analisados os
resultados através de um indicador de qualidade. A
seguir sao expostas os peeene leuuiUue e, para
exemplificar, os resultado* obtidos no HUPE.

Identificação dos problemas

Para conhecer a opinião dos profissionais de saúde
escolheu-se como fonte de informação médicos e
enfermeiros que trabalham nas enfermarias. 0 ponto
comum entre todos * o fato de seu dia-e-dia ser
vivido nas unidades de internação.

0 número de setores investigados, medico» ou
cirúrgicos, inclusive os de tratamento intensivo,
foi 3B (trinta).

0 instrumento utilizado foi um questionário de 14
(quatorze) questões, do tipo aberto, com o qual se
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procurava abranger vJritK aspectos relativos â
qualidade, fts perguntas constitu-ia/n indaqaçtles
sobre «a estrutura hospitalar: outras eram
indagadoras quanto ao processo e outras quanto aos
resultados; as -fases ae viça das tecnologias
tMnbém •foram interrogadas (7.8*.

Terminada esta etapa passou—se a analisar o grande
conjunto de dados. Agruparam-se as respostas por
similaridade, tentandcr-se encontrar resultantes
que sintetizassem todas aquelas encontradas.

Identificação das soluções

ElaboroL-se <i seguir um rol de soluções/
intervenções de acordo com a possibilidade delas
influenciarem no resultado observado.

Algumas soluçües/ intervenções fora/n sugeridas
pelos profissionais ao longo das entrevistas, e
portanto aproveitadas, outras surgiram da
experiência do investigador como participante do
Sistema de Saúde e outras são provenientes de
artigos especializados publicados enfocando o
assunto.

Deste grande conjunto de problemas e soluções
afastaram-se aqueles que não atendiam ao critério
de possível modificação ou atenuação pela
Engenharia Clinica.

Identificou-se deste
(dezessete) problemas.

modo Lm total de 17

As soluções/intervenções relacionadas
quesitos foram KB (trinta).

com estes

Estes subconjuntos, de problemas e soluções/
intervenções, foram dispostos em Lima matriz onde
na primeira linha estão alinhados os itens citados
como problemáticos e na primeira coluna estão as
açOes propostas para intervir no processo.

Partindo-se do primeiro problema escolheram-se as
soluçtles/intervençSles que poderiam auxiliar na sua
resolução ou atenuação, assinalando so em cada
célula (coluna ;•: linha) a interseção ocorrida.
Procedeu-se da mesma forma com os demais. Deste
modo encontraram-se problemas qLie admitiam um
mínimo de 4 (quatro) e um máximo de 17 (dezessete)
soluções.

Procurou-se, a seguir, reconhecer aquela ação que
seria mais significativa para cada um dos
problemas, por ser maior sua possibilidade de
interferência no resultado f ina l . Para esta
intervenção assim identificada deu-se o valor 1 e
dp forma sucessiva, de acordo com esta importância
em ordem decrescente, assim procedeu-se com as
demais aferindo-se valores seqüenciais.

A maior freqüência de uma solução possível para se
intervir nas qucstfies não necessariamente traduz a
resolutividade desta mesma ação. Tendo em vista
este fato, ponderou-se cada solução a fim de
encontrar aquelas cujos impactos aeriam maiores
sobre o conjunto de problemas atenuando-os

ei icien tenente.

As soluções podem adquirir valores cujo calculo da
media, n3o espelhe fielmente sus capacidade de
interferência. A media ê influenciada, entre
outras, pela freqüência de observações. Para
atenuar estas influencias escolheu-se aferir,
neste caso, o valor 18 (dezoito) para todas as
células em branco da matriz, ou seja, se a solução
n5o diz respeito àquele problema ela não possui
peso sobre ele e portanto atribuir um valor menor
que o até então alcançado, foi a forma escolhida
para diminuir o vicio da analise ut>tendo-se assim
a normalização dos valores dados as atuaçOes
propostas. Assim sendo o somatório de cada
solução/intervenção é constituído pelo mesmo
número de valores somados aritmeticamente, e Õ
média tem por denominador também este número.

As médias obtidas por cada uma das
soluçOes/intervençOes foram enfio classificadas em
ordem decrescente. 0 valor médio de maior peso é
o número menor e portanto é o primeiro em
significância e assim, sucessivamente, as soluções
foram ordenadas.

Escolha da soluçto/intervenção adequada

A escolha deve ser pautada verificando-se quais
soluçBes/intervençeies, entre as melhores
classificadas, são as mais fáceis de implantação
por não exigirem grandes investimentos financeiros
ou de pessoal. Preferencialmente, a opção por uma
determinada atuação deve ser consenso entre os
responsáveis pela Engenharia Clinica e a Direção
da instituição de saúde.

No HLJFE, durante o processo de entrevistas, foi
comentado o fato de tecnologias já consagradas
pelo uso não terem seu manuseio, em contrapartida,
também cmsagrado. Alguns equipamentos bionédicos
apesar de estarem ha bastante tempo sendo
utilizados nem sempre o são de maneira correta.
Por isto a solução "cursos de treinamento" foi a
eleita.

Concluiu-se que o curso de adestramento deveria
abranger uma tecnologia já am uso ha algum tempo
e, como o exemplo mais freqüentemente citado era o
de um ventilador mecânico, comumente chamado Bird
(nome do fabricante), acertou-se elaborar um
treinamento *jara uso deste aparelho como modelo de
intervenção que pode ser aplicado a várias outras
tecnologias com problemas semelhantes de
utilização.

implantação da intervenção

Para se levantarem os pontos vitais a serem
abordados neste curso de treinamento, visando
conhecer as várias faces do problema, ouviram-se
os pontos de? vista de especialistas da área.

Apôs, procuraram-se livros técnicos que pudessem
ampliar o domínio da matéria e a partir deles
elaborou-se então • plano do curso.
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Julgou-se conveniente A canfecçSo de una apostila
que abordasse textos os pen tos críticos comentados
pelos profissionais consultados e aqueles
encontrados na revisão bibliográfica.

ris - prt>xim«s etapas constituiram-se da divulgação
do treinamento proposto e da elaboração do
programa.

0 curso foi voluntário
predominantemente pratico.

caráter

Todas as aulas do curso foram ministradas em um s6
lugar, sempre no mesmo horário e par um único
professor. Havia material disponível oara o
manuseio dos presentes de acordo com as
necessidades dos itens abordados.

0 treinamento assim planejado tem a finalidade de,
adestrando os usuários dos ventiladores da marca
Bird e diminuindo ou ate anulando as açfies danosas
habitualmente tonadas, aumentar a qualidade da
atenção prestada aos pacientes internados em uso
desta tecnologia.

O acompanhamento da mtervençlb

A fim de conhecer as condições de uso destes
ventiladores, dentro da realidade existente no
hospital , resolveu-se averiguar "in loco" as
formas de ut i l ização empregadas, para ser possível
estabelecer uma comparação com as condiçCes de uso
após a realização do treinamento.

Construiu-se um indicador de qualidade a par t i r
dos pontos levantados na consulta aos
especialistas, das informaçce» constantes nas
publicaçbes lidas e em conscníricia ao plano
definido para o curso.

Antecedendo o in ic io do cursa, verificaram-se os
parâmetros assim definidas em todos os pacientes
internados colocados sob este t ipo de prótese
vant i la tor ia . Este grupo foi ent&o denominado pre-
curso.

A segunda fase da inves t iga te fo i iniciada apôs o
termino do treinamento sendo este grupo chamado
pós-curso. Os paratretros observados foram
rigorosamente os meamos.

Apôs a colheita de todos os dados estabeleceram-se
pesos às variáveis em estudo, em função da sua
importínci». Para a informação imprescindível foi
aferido o valor 3 ( t r e e ) , o maior, e para as
demais foram dados os valores 2 (dois) e 1 (um) de
acordo com o decréscimo de significado.

A soma do» valores obtidos por cada paciente em
relaçlfci ao conjento de variáveis cansti tui-sp nos
escores. 0 escore máximo a ser obtido, traduzindo
a forma correta de usar o equipamento e acompanhar
• paciente, seria de 43 (quarenta e três) pontos.

Para se comparar o desempenho entre os dois grupos
ordenados ut i l izou-se uma prova estat ís t ica n&>
parametrica. Como estas amostras são

independentes porque decorriam de uma distribuição
aleatória de tratamento dos niiáji u* de uma das
amostras, neste caso a ocorrência do curso de
adestramento, escolheu-se a prova de Kolsogorov-
Smimov. Está decisib fo i também conseqüência de
ter-se duas amostras pequenas quando o poder-
eficiência deita prova tende a ser elevado. Este
teste parece ser mais poderoso que a prova X2 ou a
prova da mediana para este caso.

FE9JLTADCE

Grupo pre-curso

Em relação aos escores obtidos por este primeiro
grupo teve-se, como valor máximo 25 e como o menor
8. A média dos escores obtidos por este grupo foi
igual a 20,09, cair desvio-padrao igual a 3,92.

Grupo pos-curso

Em relação aos escores obtidos por este Mgii»Ju
grupo teve-se, como o maior valor 29 • o menor 12.
A media dos escores obtidos por este segundo grupo
foi igual a 22,36, com dssvio-padrao igual a 3,37.

A efetividade da intervançlb

A apresentação dos escores obtidos por cada
pode ser efetuada por intermédio de um gráf ico
barras (Grafico 1 ) .

Desejava-se aval iar se a amostra extraída apôs a
realização da intervenção apresentava valores de
distr ibuição diferentes dos do grupo pre-curso.

GRAFICO l i Distribuição por freqüência dos
pacientes, dos grupos pre-curso e
•os-cursa, segundo escore obtido.

tscones
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As hipóteses eram:
l-̂ j - os dois grupos pro. i n n * ; de oiiia mesna

população.
Ht - o s valores aa população da amostra

pre-curso eram diferentes dos d* população da
aaostra pbs-curso.

A probabilidade bilateral verif icada foi de:
p ~ 0,001
Oli seja o valor encontradu nesta prova permitiu
rejeitar (-̂  e aceitar a hipótese alternativa de
que as duas amostras eram originárias de
populaçües diferentes quanto a sua distribuição.

Finalizando recomenda-se:

- A metodologia elaborada no present» tra
pode ser aplicada, com as devidas adaptaçOe
outras unidades de saúde;

- Cursos de adestramento devem ser rotineira
efetuados em todas as unidades de
independente do nivel de complexidade'.

alho
, a

- Precisa-se
investigações
resultados;

adaptar a realidade brasileira
sobre uso de tecnologias e

CONCLUSÃO

Não se pode afirmar que o curso de adestramento
tenha sido o fator responsável pela diferença
entre os dois grupos pois outras variáveis não
controladas ou intervenientes podem ser as
determinantes da desigualdade. A ocorrência do
curso de adestramento entre os dois períodos de
observação deixa a perspectiva desta intervenção
ser a responsável.

A seleção da ação iiiterveniente e sua execução
contou com a participação ativa e constante de um
medico especializado que compile o quadro clinico
do hospital, é de se supor que vários outros
especialistas, capacitados no uso de determinadas
tecnologias ou na execução de processos
específicos, também estejam dispostos a
compartilhar seus conhecimentos. Resta a tarefa de
reunir estes indivíduos e tomar sistemática a
educação continuada dos profissionais.

A escolha da ação e sua execução mostraram ser
viável se diagnosticar, com parcos recursos, uma
situação e intervir para sua resolução ou
atenuação. As demais soluções podem servir de guia
para 05 dirigentes do hospital, visando a
prionzaçãa dos problemas.

Para se ter um grande percentual de pessoas
correta e uniformemente qualificadas para o uso de
Lima tecnologia, é necessária a repetição amiúde do
treinamento. Se for levado em conta o número de
equipamentos existentes em um hospital, pode-se
vislumbrar o quanto se tem a -fazer. A função de
treinamento de tim Serviço de Engenharia Clinica e
apenas uma das muitas competências desta
especialidade.

Não ha engenheiros clinicos disponíveis e não se
conta cem técnicos especializados em equipamentos
biomedicos. Os cursos de pôs-graduação existentes
no pais precisam re orientar seus projetos de
pesquisa, a fim de atender esta demanda. Estes
meiiffiuB centros devem ey.ercer influencia no
aparelho formador de profissionais técnicos.

Acredita-se que, com o incremento da prática da
bngenhana Clinica, hão de surgir investigações a
respeito da qualidade da atenção à saúde dada aos
brasileiros em geral.

As universidades, principalmente as
comprometidas cam a Engenharia Etiomedica, precisam
assumir seu papel frente ao sistema de saúde;

- Deve se usar a criatividade para se encontrar
saldas para a crise do sistema de
brasileiro, de modo que este não seja onerado.
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O PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS
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RESUMO

Este trabalho fornece uma descrição dos principais passos
envolvidos na aquisição de um equipamento médicv, e indica
também a estreita relação que existe entre o processo de
aquisição e a gerência tecnológica em um hospital. Embora
seja muito difícil delimitar um sistema que seja aplicável a
todas as instituições de saúde, os fatores aqui descritos são
bastante úteis e devem ser considerados antes mesmo do
início do processo de aquisição. O principal objetivo deste
trabalho é o de sensibilizar os profissionais da área de saúde
sobre a problemática existente na incorporação de
equipamentos médicos, tais como: adequação, instalação e
manutenção, entre outros.

INTRODUÇÃO

No Brasil e na América Latina como um todo, os problemas
da área de saúde mais importantes estão relacionados com a
infraestrutura física [9]. De um modo geral as verbas destina-
das ao setor de saúde tendem a diminuir, enquanto que a
demanda aumenta devido ao crescimento populacional. Uma
das conseqüências mais diretas desta política é a escassez na
oferta de serviços de saúde à população ( gerando a
necessidade de novos serviços) e também o sucateamento da
rede hospitalar existente ( o que gera a necessidade de
recuperar os serviços já disponíveis ). Como os recursos na
área de saúde são escassos, toma-se necessário que a
utilização destes seja a mais racional possível.

Os equipamentos de saúde, de um modo geral utilizam
tecnologia de ponta, apesar desta nem sempre ser bem
dominada no país. Além disso, como esta tecnologia evolui
rapidamente, os equipamentos tornam-se obsoletos em pouco
tempo. Assim, é essencial que ocorra um gerenciamento da
tecnologia utilizada, seja em um âmbito local ou em um
Imbito regional.

Por outro lado, ocorre ainda uma desinformação generalizada
sobre como gerenciar de maneira eficaz os recursos
disponíveis, especialmente na área tecnológica, Vários livroí
utilizados na formação de profissionais em administração
hospitalar sequer tratam da questão de aquisição de
tecnologia ( [ 2 ] , [4], e [6]; por exemplo ).

Devido principalmente a este último fator, inexiste um
gerenciamento da tecnologia utilizada, ocasionando ura
sucateamento mais acentuado ainda dos hospitais.

A situação atual 6 cíclica, ou seja, os recursos limitados i
a ineficiência em gerência tecnológica, geram um
sucateamento dos hospitais, o que por sua vez gera u m
demanda por mais recursos.

A recuperação dos estabelecimentos hospitalares passa,
necessariamente, pela compra de novos materiais e
equipamentos da área de saúde. Como o processo atual de
aquisição de tecnologia está viciado, seria de extrema
utilidade se definir, corretamente, os principais passos a
serem tomados para se poder melhorar o sistema atual.

As principais dificuldades na incorporação e utilização de
tecnologia médica, podem ser agrupadas em quatro
categorias [10]:

1 - Planejamento deficiente;
2 • Aquisições mal conduzidas;
3 • Falta de pessoal capacitado; e
4 - Dificuldades em obter peças e manuais técnicos.

Ao se olhar para este quadro com atenção, nota-se que a
segunda categoria de dificuldades influencia significativa-
mente as outras três. Com um processo de aquisição bem
conduzido, haveria necessariamente um planejamento (para
o equipamento ) mais eficiente; haveria uma melhor
capacitação do pesx&J para operação/manutenção ( com um
treinamento na empresa, p. ex. ) e mesmo a diurna
dificuldade poderia ser resolvida, incluindo-se itens no
contrato de aquisição que assegurassem o fornecimento das
peças e dos manuais.

O CICLO DE AQUISIÇÃO DE TECNOLOGIA

Um processo de aquisição de tecnologia médica bem
conduzido, deve ser capaz de prever todos os possíveis
problemas que possam vir a ocorrer, além de fornecer os
subsídios necessários à solução eficaz destes. Todos os
recursos ( aí incluídos tempo, dinheiro, humanos e
tecnológicos) devem ser gerenciados cuidadosamente, pois
todos eles são limitados.
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Ocorre porém, que cada instituição de saúde possui
determinadas características próprias e é uma tarefa difícil,
se nio mesmo impossível, delimitar aqui um sistema
adequado a cada uma delas. Um hospital psiquiátrico, por
exemplo, possui somente alguns equipamentos e, certamente,
nio irá encarar a questão do mesmo modo que um hospital
com instalações para cirurgia cardíaca. Além disso, dentro de
um mesmo estabelecimento de saúde, cada serviço tem suas
próprias peculiaridades.

O processo de aquisiçio envolve uma série de tarefas em
diferentes áreas como escrever as especificações dos
equipamentos, negociar contratos de compra, conduzir os
testes de aceitação nos equipamentos, etc Como poucas
prwwit pruHim w** A fffliHTi-f»*P ttf^—fr*" f rm^m

uma destas áreas, a aquisiçio seria feita de modo mais
eficiente com um trabalho de equipe que tenha a paHicipaçio
de todos os setores do hospital.

Na figura 1, adiante, está representado o ciclo de aquisiçio
de tecnologia médica.

Nesta, o pessoal do hospital foi dividido em três grupos :
Administração, Usuário ( médicos e enfermeiros ), e a
Unidade de Engenharia Clínica. As setas indicam os passos
nos quais a atividade de cada grupo é prioritária dentro do
processo de aquisiçio.

Um planejamento cuidadoso da aquisiçio, em instituições de
saúde, pode aumentara produtividade operacional, melhorar
a qualidade dos serviços, diminuir os riscos, além de reduzir
os custos. A seguir será fornecida uma descrição mais
detalhada de cada passo do processo de aquisição.

PRINCIPAIS ETAPAS DO PROCESSO DE AQUISIÇÃO

O passo inicial do processo de
análise das necessidades do t nital. Esta análii

é a
•volve o

exame, por parte da equipe de aquisiçio, de uma série de
questões fta^ifatt eque devem ser conmciajas ames masmo
de se comparar custos, negociar contratos, ou decidir qual a
melhor opçio estre as propostas de
principais puntoi ai

1. Deve-se ter a certeza de que a tecnologia a ser
aos pacifntfs c/ou iráper

a eficiência do hospital;
2. Ao se tratar de equipanwutn de terapia, deve-se
convicção de que fi**» uma demanda
pacientes, para nio htver sub-utuaaçio do mesmo;
3. A tecnologia deve ser custo efetiva tanto
ou seja, deverá fornecer um beneficio de
um mesmo custo, ou um beneficio igual por um

siderar todos os outros meios de4. Di •
denecessidade observada, como por exemplo •

equipamentos sub-utüizados e/ou sem uso;
5. A aquisiçio'deve se inserir, perfeitamente, dentro dos
planos gerais de longo prazo da intlHhî âo, como por
exemplo a futura implantação de novos serviços e/ou a
rcduçio dos serviços atuais;
6. Deve-se considerar vários outros fatores, como a
necessidade de pcuoal técnico, a dupowçio e <
do nf i w l médico, a tt**w*f da comunidade, etc

mmma»\

momn

1 • O CICLO DE AQUISIÇÃO DE TECNOLOGIA
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Somente após a analise destes tópicos é que a equipe de
aquisição poderá seguir adiante, do contnYto, irá desperdiçar
tempo, dinheiro e esforços.

Espedfkaçio dos Equipamentos

Nesta etapa os equipamentos devem ser cuidadosamente
especificados, dentro das reais cartacterfstkas necessárias à
utilização que lhe for solicitada.

A equipe de aqi
médica, por

isiçao deve obter estes dados junto à equipe
i da documentação existente e mesmo junto

aos fabricantes e/ou representantes. Após reunir todas as
informações, estas devem ser agrupadas numa descrição para
cada equipamento a ser avaliado.

As especificações irio detalhar um fundonamenco
necessário para cada equipamento. Sendo assim, é essencial
que estas especificações incluam também os drlalhrt sobre
como tais características serão verificadas, quando da
instalação do equipamento ( estes dados devem estar
claramente indicados no contrato de compra).

Kkc qual

Análise das Propottas

Ao se proceder a análise das propostas j
o equipamento que será adquirido, os fatores custo e
qualidade sío sem dúvida os mais importantes. Embora os
custos sejam relativamente fáceis de serem obtidos pan uma
confrontação entre os vários produtos, o fator qualidade
apresenta algumas dificuldades.

A avaliação por critérios [8],embon bastante trabalhosa,
apresenta vantagens principalmente pan a avaliação da
qualidade. Nesia, i equipe de aquisição elabora uma tabela
com vários fatores, tais como: fatores médicos ( eficácia,
riscos, operacionalidade, etc ); fatores técnicos ( como
confiabilidade, mantenibilidade, padronização, etc ); fatores
financeiros (custo de aquisição, de operação, manutenção,
etc); além de outros fatores (produto nacional, experiência
anterior com o mesmo fabricante, etc ). A cada fator é
atribuído um peso e pan cada equipamento é dada uma nota
referente a cada fator. Em seguida é feito um somatório pan
cada equipamento e o vencedor será aquele com o maior
valor final:

vrk

onde
vi
•kl
NI
>r
vrk

r Mki . PI ; k - l , . .

peso do fator i;
nota do equipamento k referente ao fator i;
número total de equipamentos;
número total de fatores;
valor final do equipamento k.

Uma outra metodologia para se avaliar as propostas é a
análise pelo ciclo de vida da tecnologia p j . Nesta, todos ot
custos envolvidos na absorção de uma determinada tecnologia
sio calculados, incluindo-se aí todos os custos associado» à
compra e operação da mesma (os custos futuros devem ser
computados para o seu valor atual). Dentre os vários fatores
considerados, temos: preço inicial, expectativa «<e vida «O,
m i m itf i t f l t ' ^ . " * • " "*— " HgJnameim» MIÍCMI, em*»
recorrentes ( papel, tinta, produtos químicos, consumo de
energia, etc ), expectativa dos custos de
preventiva e corretiva, entre outros.

Uma vez que todos os fatores tenham sido
adequadamente, esta análise levará
categorias de custo: custos de aquisição;
Hwtalaçáo; e custos recorrentes. De
sobre cada equipamento e das
equipe de aquisiçSo potfrfá
de segurança, qual a melhor decisio a

Contrato

O contrato é o documento final que representa o acordo entre
o comprador e o vendedor e deve conter pelo menos os
seguintes itens: especificações; custos; e termos. As
especificações eos custos já foram analisados anteriormente
e uma descrição detalharia de todos os itens de rgmanja a
serem colocados num contrato nio caberia aqui ( pan tal ver
UI. [5], e [7]. entre outros ).

E importante salientar aqui, no entanto, os teimo» pan
pagamento, que devem ser feitos numa base do tipo: 50% na
entrega; 30% no uso inicial; e 20% quando o equipamento
funcionar adequadamente (isto é, for aprovado aos testes de
aceitação e a equipe médica estiver operando o equipamento
sem problemas); ou entio: 10% no pedido; 50% na<
20% no uso inicial; e 20% quando o aparei
funcionando adequadamente. Quaisquer que sejam os l

que o
é importante que o comprador
substancial ( 20%, por exemplo ) pan
vendedor tenha interesse em que o
adequadamente o mais rápido possível.

Recebunenlo e Instalacio

Bem antes da entrega do equipamento no hospital, a equipe
de aquisição já deverá ter tomado todas as medidas
necessárias para a imediata instalaçSo do mesmo. Reforços
nos pisos dos andares, alargamento das portas, colocaçlo de
chumbo nas paredes, revisio da rede elétrica. Tudo deve ler
sido feito antecipadamente, para que o tempo entre • entrega
e o uso inicial seja o menor possível.

A equipe de engenharia deve ser informada previamente, 4*
hone da data da entrega do equipt/nentoe tomar as medidas
necessárias. A primein vistoria deve ser feita ainda na
embalagem, pan verificar se o transporte foi feito
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adequadamente. No ato da entrega, todo o material deve ser
conferido, como cabos, manuais, e outros; e o termo de
recebimento só será emitido se tudo estiver em ordem. Após
a instalação, a equipe de engenharia deve proceder com os
testes para verificar se as características do equipamento
estão de acordo com as especificações.

Claro está que tudo isso só será possível se a equipe de
aquisição tiver estabelecido um cronograma anteriormente e
quanto mais detalhado este for, menos problemas o hospital
irá enfrentar quando da entrega do equipamento.

Controle de Qualidade

Um programa de controle de qualidade 6 o elemento chave
para assegurar que o hospital obterá o máximo do
equipamento, tanto em qualidade como em produtividade.

O controle de qualidade envolve basicamente quatro
componentes: treinamento; manutenção ( preventiva e
corretiva); calibração; e documentação. Pode-se observar daí
que o programa tem uma ação contínua sobre toda a
utilização do equipamento no hospital e que, dada a sua
importância, deve ser adequadamente estudado e planejado
ainda durante a fase inicial do processo de aquisição.

CONCLUSÕES

O processo de aquisição de equipamentos médicos é bastante
complexo e exige um trabalho considerável de síntese de
informações e envolve considerações cuidadosas sobre
detalhes variados.

Todos os setores do hospital ( médicos, enfermeiros, e o
pessoal administrativo ) devem participar deste processo,
cada um fornecendo a sua contribuição.

O processo de aquisição de equipamentos médicos é muito
importante para a gerencia tecnológica em uma instituição de
saúde. Estes dois processos devem estar intimamente ligados
na administração global do hospital.
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TREINAMENTO: EQUIPAMENTO MÉDICO X ENGENHARIA CLÍNICA

L F M Brito e M C Martins"

Departamento de Engenharia Hospitalar do Hospital do Sepaco,
de Engenharia Hospitalar/CEB/UNÍCAMP

RESUMO

Considerando que a segurança e a eficácia
do equipamento médico é resultado de um
número de fatores, incluindo o próprio
equipamento (seu "design", sua
confiabilidade, seu estado de conservação,
etc.) e a interação entre o equipamento e
o usuário, visando o atendimento de una
necessidade clinica Cl 3, objetivados com
este trabalho, apresentar um modelo para
ser utilizado cm programas de treinamento
em operação de equipamentos odonto-médico-
hospitalares 0 trabalho é de interesse,
principalmente, para profissionais
envolvidos em programas de educação
continuada, fornecido tanto para pessoal
técnico quanto clínica.

Apresentamos as necessidades, razões e
onentacSes de como conduzir e elaborar
programas de treinamento, alem de
incluirmos um exemplo prático voltado para
técnicos, sobre a forma adequada de se
utilizar um analisador de desfibrilador
e/ou cardioversor. A metodologia utilizada
foi baseada cm pesquisas bibliográficas,
bem COMO na prática obtida no ambiente
hospitalar.

INTRODUCSO

Os avanços tecnológicos propiciaram, sem
dúvida alguma, o sucesso no tratamento de
pacientes em estada crítico de saúde, os
quais nio teriam a mesma chance de vida a
10 anos atrás C5D Pelo uso de novas
ferramentas e técnicas, a medicina ficou
exposta â um novo tipo de problema,
relacionado ao aumenta da complexidade
tecnológica envolvida em seus
procedimentos. Isto tem acarretando uma
maior possibilidade de ocorrência de mau
uso de equipamentos e/ou erros de
procedimentos Neste sentido, esmo
confirmado pela JCAHO (Joint Commission on
Accreditation of Healthcare
Organizations), os usuários devem ser
treinados antes do novo equipamento ser
utilizado em paciente, devendo receber
pelo menos 1 (um) treinamento anual 0
aspecto que considera o tipo de

treinamento a ser fornecido aos usuários
no momento da aquisição C33, fez com que
os fabricantes de equipamentos médico-
hospitalares, principalmente nos países
mais desenvolvidos, passassem a forneesr
material informativo, visando uma melhor
compreensão dos procedimentos seguros de
operação, relacionados a tais
equipamentos C113. Entretanto, o nZo
aproveitamento destas informacSes e a não
formulação de programas de treinamento,
por parte das instituições, podem trazer
efeitos adversos e indesejáveis, com
relação à segurança do paciente, à moral
do corpo clinico, à conduta tonada perante
u mal a que o paciente está acometido, e
até sobre os rendimentos financeiros do
hospital, no que diz respeito a processos
legais movidos por pacientes, de alguma
forma lesados, dentro da instituição
hospitalar em que receberam cuidados
médicos £53. Neste sentido, o operador
pode contribuir com danos ao equipamento e
ao paciente de duas formas: "o mau uso",
significando que o equipamento não é usado
conforme as especificacSes do fabricante,
pelo fato do operador não ter sido
adequadamente treinado, e "o abuso", que é
relacionado aos danos que ocorrem ao
equipamento durante o seu uso anormal, que
resultam em situacSes inseguras e no seu
mau funcionamento. Como exemplo podemos
citar: a queda de transdutores de pressão
ou quebras de cabos de Eletrocardiógrafos,
através da aplicado de tracSes mecfinícaf
além de limites normais C123. Nos Estados
Unidos ocorrem anualmente um milhão d*
danos envolvendo cuidados médicos Oestes,
200.000 envolveu alguma forma de
negligencia C143, tais COMO: danos
provocados por causas iatroginicas, que
naquele país são bem documentadas C13-23.
Além disso, os equipamentos médicos usados
em áreas de cuidados com pacientes, tem
probabilidade finita de provocar acidentes
envolvendo pacientes e usuários Ce-93.
Deste rodo, propomos como forma de
minimizar estes riscos, uma metodologia
para o treinamento de usuários d»
equipamentos de uso em ambiente
hospitalar, a ser utilizado por pessoal
envolvido em treinamento continuado.
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DESENVOLVIMENTO

0 objetivo de um treinamento deste tipo. é
o de proporcionar ao usuário de
equipamento, seja ele técnico. Médico,
enfermeiro ou tecnôlogo, informações
especificas que permitam aos mesmos,
operar os equipamentos de «iodo seguro e
competente Para isto, é certo que a maior
parte do trabalho, que envolve a seleção e
preparo do material bibliográfico,
confecção de materiais para uso com
recursos audio-visuais, conteúdo
programático, objetivo geral e especifica
do treinamento e avaliação do aprendizado,
devem ser feitos antes do inicio do
treinamento propriamente dito. Entretanto,
se o treinamento nio for levado a sério
pelo instrutor, nio é difícil imaginar
como o mesmo será encarado pelo usuário.
Lembramos que o treinamento é uma
oportunidade para o usuário aprender e
garantir que erros futuros nSo ocorram com
a utilização do equipamento, c nio uma
oportunidade para o instrutor mostrar o
quanto sabe sobre o mesmo. Limite a
treinamento àquilo que o usuário realmente
necessita saber

Uma vez que os treinamentos sio feitos em
horário de trabalho, o tempo é importante,
portanto, deve ser dimensionado para que a
apresentação nio seja prejudicada
Considere que o tempo durante a jornada de
trabalho é limitado e que a informação
pode ser complexa. Neste sentido, o melhor
a fazer é escrever cuidadosamente os
objetivos educacionais, pois sem eles é
quase impassível promover um treinamento
eficaa

Uma das maiores dificuldades do
treinamento, é determinar aquilo que os
usuários necessitam Para isto, deve-se
verificar se o treinamento nio fornecerá
assuntos supérfluos ou já dominados,
tornando-se importante determinar qual
material deverá ser fornecido aos alunos
Nio deve ser esquecido o fato de que «esmo
que o treinador conheça tudo sobre o
equipamento, nio implica que o mesmo
conheça todas as necessidades do usuário.
Nio acredite no fato de que os usuários
experimentado* sio capazes de operar
equipamentos novos. Lembre-se que isto faz
do treinamento um serviço agradável.

A seguir sugerimos algumas recomendacSes,
que ajudario na obtendo de um treinamento
de sucesso, onde sio lembrados detalhes
sobre as partes e aspectos envolvidos cm
um treinamento

Usuário*

Obtenha um parecer de um usuário nio
experimentado Questione a usuário que
será treinado Procure saber quais sio os

pontos que eles mais desejam conhecer
sobre o equipamento Considere que estes
usuários dispõem somente de informacSes
acadêmicas É importante lembrar que
quanto maior o conhecimento do treinador,
maior será a sua dificuldade em detectar
as dúvidas que o usuário a ser treinado
irá apresentar ou que problemas de
compreensão eles terão no decorrer do
treinamento

Obtenha informações de usuários menos
experimentados Os usuários de
equipamentos, que já possuem alguma
experiência de operação, pensam
diferentemente daqueles que nio têm
experiência. Isto é. pelo fato de já tê-lo
operado previamente, possuem dúvidas
especificas e vícios em seu modo de
operação, razão pela qual estas
informacSes sio de extrema importância
para o sucesso do treinamento. Nestes,
encontre o que desejam saber. Observe como
fazem uso do equipamento. Procure nio
guiá-los em suas tentativas de operá-lo.
Deixe que suas questões os guiem na
formulação do programa de aprendizado.

Os Objet idos do Treinameto

Descreva os objetivos do treinamento.
Estes devem ser específicos, passíveis de
avaliação, realizáveis e práticos. Se o
objetivo nio for específico, corre-se o
risco de se falar sobre muito material; se
nio for mensurável, nio se conseguirá
medir o aprendizado; se nio for
realizável, ficarão frustados/ e se nio
for prático, será apenas perda de tempo.

0 Hodr de Apresentado

0 modo de apresentação é de fundamental
importância. Portanto, simule a
apresentação do treinamento antes de
iniciá-lo, pois sio poucas as chances de
se atrair a atenção dos elementos que
receberão o treinamento. Deve ser evitada
apresentação excessiva de informacSes
técnicas, toda vez que o treinamento for
realizado no início ou final do
expediente, pois no início, eles estarão
preocupados com suas responsabilidades
(pacientes, equipamentos, ...) e no final
estarão cansados e desejando ir para casa.
Antes de iniciar o treinamento, o
instrutor deve se certificar de que sabe
operar o equipamento c que o mesmo, além
de trabalhar corretamente, possua todos os
acessórios necessários. Isto evitará
correrias de última hora Durante o
treinamento o instrutor deverá responder
as questSes de maneira simples,
respeitando os conhecimentos dos elementos
que estão sendo treinados. Nio fale mais
que o necessário.
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Avaliação ào Treinamento Procedisento Operacional

Um treinamento sen avaliação, não informa
ao responsável pelo it»o o que está
acontecendo Para isto. é necessário criar
una form de se avaliar o conhecimento
adquirido Uma for»» auito utilizada por
profissionais da área, é avaliar o
aprendizado analisando o núiero de
chamadas ou incidentes que ocorre* após a
realização do trcinanento. Nio esqueça que
a forma aais eficaz de avaliação, é aquela
feita para verificar se os objetivos
específicos do treinamento foram
alcançados. Para isto, o instrutor pode
planejar uma forma de teste. Aplique-o no
final do treinamento e três meses após, de
modo que se verifique que parte da
informação transmitida foi retida. A
combinação do teste com a análise das
chamadas por problemas com o equipamento,
ajudará sem dúvida alsuma, a minimizar os
problemas com os próximos treinamentos. A
avaliação, é simplesmente um modo de se
identificar se aquilo que é realmente
importante para o usuário, foi transmitido
e compreendido.

0 MODCLO

0 modelo que será apresentado a seguir, é
indicado para responder uma série de
questSes relacionadas a um equipamento
qualquer. Quando o educador tiver
respondido todas as questSes do modelo,
certamente terá toda a informação
necessária para um bom treinamento. 0
modelo para a formulação do treinamento
sobre o uso do equipamento, contém
basicamente, seis principais tópicos,
apresentados como segue:

Qual P o procedimento operacional para a
obtenção de cada propósito do equipamento?
Ê a apresentação da seqüência operacional
necessária à obtenção de cada resultado
esperado Ainda no caso do termômetro de
mercúrio, temos os seguintes procedimentos
operacionais: sacudir o termômetro para
baixo, colocar o reservatório de mercúrio
em contato com a superfície do corpo;
esperar dois minutos para estabilização e
fazer a leitura da escala na superfície do
vidro

Fundamentos Teóricos

Quais são os fundamentos teóricos
envolvidos em cada procedimento
operacional? Deve-se apresentar a
justificativa para cada procedimento
adotado, de modo a tornar claro o que está
acontecendo e porquê. Isto é, i
temperatura ambiente, o mercúrio ocupará
determinada posição dentro do tubo.
Sacudindo-o para baixo, o mercúrio ocupará
um volume cuja temperatura correspondente,
com certeza, será menor que a do corpo
humano, a colocacio do reservatório de
mercúrio cm contato com o corpo humano,
permitirá que, por condução, o calor do
referido corpo seja transferido para o
mercúrio, permitindo assim sua expansão
no interior do tubo; o tempo de dois
minutos é determinado para que ocorra
equilíbrio entre a temperatura do corpo e
a do mercúrio no interior do reservatório;
normalmente a coluna de vidro do
termômetro é calibrada em graus Celsius ou
Fahrenheit,

Finalidade Hédica/Técnica

Qual é a finalidade do equipamento? Deve
ser feita uma especificação clara do
propósito do equipamento com relação aos
fins médicos/técnicos a que se destina, ou
seja, no caso de um termômetro de
mercúrio, a finalidade médica é a de medir
a temperatura do corpo humano com fins de
diagnóstico;

Finalidade do Equipamento

Qual é o propósito do equipamento? á uma
especificação geral de como as finalidades
do equipamento slo alcançadas. Isto é,
para o caso do termômetro de mercúrio, a
colocação do reservatório contra a
superfície do corpo humano, ocasionará uma
variação do volume de mercúrio no interior
do reservatório, variação esta que será
proporcional k temperatura do corpo em
análise;

Tecnologia

Quais são as áreas da ciência e da
tecnologia que estio envolvidas? Devem ser
apresentados os princípios técnicos
envolvidos em cada fundamento teórico. No
caso do termômetro, os fundamentos
teóricos a serem considerados «Io o calor
relacionado à expansão dos metais.

Princípios Operacionais

Quais são os princípios operacionais
necessários à operado segura do
equipamento? Devem ser relacionados o*
princípios operacionais do sistema,
lembrando a interação do equipamento com o
operador, paciente, instalações e o
ambiente - 0 que deve ser pensado sobre
cada categoria (equipamento, operador,

) para garantir a segurança e o próprio
funcionamento do equipamento ?
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EXEMPLO Fundamentos Teóricos

A título de exemplo, apresentaremos a
seguir a aplicação do modelo para um
equipamento utilizado especificamente por
grupos de Engenharia Clinica, na
verificação das condições de funcionamento
de Desfibriladores e/ou Cardioversores

Nome Analisador de
Desfibrilador/Cardioversor

Fabricante XXX
Modelo rYY

Finalidade Médica/Técnica

0 Analisador de Desfibrilador/Cardioversor
tem como finalidade, analisar o sinal
elétrico de saída de modo preciso, para
todos os tipos de
Desfibriladores/Cardioversores.

Finalidade do Equipamento

Medir a energia em Joules (Watt-segundo),
nas escalas de 0 - 199,9 ou 0 - 1000
Joules. Apresenta saída para osciloscópio,
o que permite a monitoração da forma de
onda gerada na saída do
Desf ibri1ador/Cardioversor.

Procedimento Operacional

Ligue o desfibrilador a ser tettado.
selecionando a energia desejada de acordo
com as instruções do fabricante.

Ligue o Analisador, movendo a chave ON/OFF
para ON.

Selecione a faixa de potência a ser
medida, 0 - 199.9 ou 0 - 1000 Joules.

Pressione o botlo de RESET para zerar
qualquer leitura que esteja presente no
visor.

Pressione, simultaneamente, as duas pás do
desfibrilador sobre os pontos de medida do
Analisador.

Inicie a descarga do desfibrilador

Observe e registre o valor de potência
seltcionadc no desfibrilador e o valor
efetivamente lido, presente no seu
aostrador.

Realize os passos acima para todos os
valores de potência presentes no
desfibrilador

0 analisador de desfibrilador modelo YYY.
mede a energia entregue pelo
desfibrilador, simulando a resistência do
corpo hunano à passagem de corrente

Tecnologia

0 modelo realiza a integral na tempo da
potência entregue pelo desfibrilador a uma
resitência de valor conhecido. Esta
energia é o produto da corrente pela
tensão, somado ponto a ponto em um período
de tempo especifico

Princípios Operacionais

0 desfibrilador deve ser operado segundo
as recomendações do seu fabricante,
evitando-se o contato com suas pás.

COMCLUS80

Este modelo é extremamente útil na
determinação do conteúdo do curso. • um
método que assegura que todas as
informações sejam obtidas antes de se
iniciar a escrita do plano de ensino. Este
modelo poderá sofrer pequenas alterações
segundo as variações presentes em cada
tipo de equipamento. 0 nível de
profundidade que deverá ser abordado, em
cada um dos tópicos apresentados no modelo
proposto, dependerá das necessidades do
usuário, do tempo disponível, dos
conhecimentos específicos necessários ao
treinamento e de outras características
específicas do próprio treinamento.

0 exemplo apresentado foi montado de modo
a permitir, que o treinamento informe o
modo adequado de se utilizar um analisador
de desfibrilador e/ou cardioversor, tendo
mostrado bons resultados em sua aplicação

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. ARCARESE, J ; "Training /Education in
Management of Medical Devices",
Proceeding» of th» First International
Conference at M»dtc»l Dewiee Regu
Authority»*. USA, 19B6.

2. BARR, D. P., "Hazards of Modern
Diagnosis and Theraphy - The Price We
Pa»", JAMA. USA, (139)1432-1430, 1936

3. COE, 6. A.) CHI, S > "Introducion a
la Selecion de Tecnologia en Saiud
Estúdio del Caso, Monitor Fetal", OPS -
QHS, USA, 1991.

4. COUCH, N P , TILNEY, N L , RAYNER, A
R , MOORE, F. D.i "The High Cost of a Low

416 - / Fórum Nacional de Ciência e Tecnologia em Saúde V2

^ /



Frequency Events . Um England Journal of
Medicine. USA. <3»4) 634-637. 1981

5 DYARO, J. F . Impact of Technology on
Nursing and Biomedical Engineering".
Associaticn for the Advancement of Medical
Instrumentation. Arlington. vA. 1983

6 DYRO, J F . An Investigation to
Determine the Risks and Hazards Associated
with Apnea Monitors", FDA-National
Technical Information Service .
Springfield, vA, USA. 1978

7 DVRO, J F , The Development of a
Standard for Infant Uarmers and
Incubators", FDA-Nat íonal Technical
In format ion Serv ice . S p r i n g f i e l d , VA, USA,
1977

B "Health Technology' , ££&! . USA.
( 3 ) 16. 1989

9 MORRIS, C , "De fec t ive Device - Who's
L i a b l e ? " . Hospi ta l Medicine S t a f f . USA,
8 2 , 1979

10 MURRAY, I P
"Complications of Invasive Monitoring",
Medical Instrumentation. USA, (15) 85-89,
1981

11 SCHREIBER, P , "Safety Guidelines
for Anesthesia Systems", Merchants Press.
Boston. MA. 1984

12 SHEPHERD. M ; ABBEY. J . "Trainnins
Device Operators, A Method of Identifying
Course Content", PTSM series. USA, <1>,
19B9

13 STEEL, K , GERTMAN, P M , CRESCENZ.
C , ANDERSON, J , "Iatrogenic Illness on a
General Medical Service at Universitary
Hospital", New England Journal of
Medicine. USA, <364) 638-641, 1981.

14 TRANDEL-KORENCHUK, D. M , TRANDEL-
KORENCHUK, K M , "Legal forum, Malpratice
and Preventive Risk Management", Nu,rs.
Admin. Q. USA, (?) 75-89, 1983

/ Fórum Nacional de Ciência e Tecnologia em Saúde "92 - 417



DIRETRIZES DE SEGURANÇA NA FABRICAÇÃO. INSTALAÇÃO.

USO E MANUTENÇÃO DE DESFIBRILADORES/CARDIOVERSORES

PERCY N O H A M A 1 ' 2 E MARIA AOÉLIA COLLIER FARIAS2

DEPTO. ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO - PUC PR1
2

DEPTO. ENGENHARIA BIOMÉDICA / F E E - ÚNICA**

RESUMO

Apresenta-se, neste artigo, uma proposta de norma
técnica, com o Intuito de orientar fabricantes,
revendedores e usuários, quanto ao desempenho dos
Desflbriladores/Cardioversores. A norma fornece
diretrizes para projeto, fabricação e controle de
qualidade; Jiscrlmlna valores máximos e critérios
para medida de parâmetros como energia liberada,
tempo de carga, duração de pulso, sincronisao de
cardloversão, corrente de fuga, entre outros. Reco-
menda procedimentos para dlstrlbulçío, instalação e
uso e por fia, identifica rotinas de manutenção.

INTRODUÇÃO

1. Objetivo
A presente noraa estabelece critérios para avaliação
de desempenho de Desfibriladores/Cardioversores (PF/
CV), alimentados com fonte de CA ou a bateria,
acompanhados ou nâo de monitor cardlaco/registrador
de papel.

2. Campo de aplicação
Esta norma fixa as bases que devem ser consideradas
na fabricação, Instalação, uso e manutenção de
DF/CV.

3. Morams comBleawntaree
- HBR 9153: Conceituaç&o e diretrizes de segurança
de equipamento elétrico utilizado na prática médica
- aspectos básicos.
- HBR 6514: Aparelhos eletrodomésticos e eletropro-
fissionals - (terminologia).
- JEC 601-1: Safety of medical electrical equipment.
- ANSI/AAHI DF-02: Cardiac defibrlllator devices.

GOmULIDAOES

1. A flbrllação ventricular é uma arritmla cardíaca
fatal, caracterizada por contrações desorganizadas,
aleatórias, das células do miocárdlo, interrompendo
a açlo boabeadora do coraçlo.
2. Desflbrilação é o modo paio qual, por maio de um
choque elétrico breve e forte. Interrompe-se a fl-
brllaçlo, induzindo as fibras cardíacas à seqüência
normal de contração e relaxaçlo.
3. Os dasfibrlladores sto equipamentos eletromsdlcos
(Ei») usados basicamente para ressuscltaçáo de emer-
gência de pacientes COB flbrllaçio ventricular. Há
taabéa apllcaçOes nio emergenclalt, tala COMO a re-
versão de arrÍtalas M l * leves [flutter e fibrllaçâo

atriais, taquicardia ventricular, ... ) e desf1br1-
laçto Interna (em cirurgias de peito aberto).
4. No caso de cardloversSo. o equipamento é denomi-
nado cardloversor (ou desflbrilador sincronizado).
Nesta sltuaçto, a descarga desflbrllatórla ocorre de
modo sincronizado com a onda R do eletrocardiograaa
do paciente.
5. Os monitores cardíacos, acoplados aos DF/CV, nio
tem por objetivo a realização de diagnóstico aas de
acompanhamento da recuperação do paciente.

FABRICAÇÃO

A fabricação de um EEh, especialmente os de suporte
à vida, exige alguns pré-requisitos que devem ser
rigorosamente cumpridos, para garantir a construção
de um equipamento seguro e eficaz.

1.1 Organização e pessoal
1. 0 fabricante deve possuir estrutura física,
recursos Instrumentais e humanos adequados. Deve
elaborar um programa de controle de qualidade do
produto, contendo procedimentos para aprovação/
rejeição de componentes usados no DF/CV; registros e
revisão de registros de produção, identificação, re-
comendações ou soluções para problemas que denlgraa
a qualidade do equipamento; e deve assegurar que as
inspeções do controle de qualidade sejam apropria-
das ao tipo de equipamento. Deve, ainda, manter
procedimentos escritos e registros de medições, para
o caso de fiscalização das autoridades competentes.
2. 0 fabricante deve possuir funcionários em número
suficiente e capacitados tecnicamente para o desem-
penho de suas atividades. Treinamentos constantes
fazem parte de uma boa estratégia para garantir,
cada vez mais, um elevado grau de confiabilidade ea
seus produtos. A equipe de pesquisa e desenvolvi-
mento deve ser motivada a criar novas alternativas
para aprimoramento dos equipamentos.
1.2 Inatalaç6e* predlmls
Instalações físicas convenientes são aquelas em que
há separação entre os diversos setores, de modo a
evitar tumultos, devido ao congestionamento de
pessoas, caixas, equipamentos, em áreas de acesso e
linhas de montagem; ou barulho, em setores de pes-
quisa. Limpeza e organização constituem regras bási-
cas para se obter facilidade, rapidez, segurança e
conforto no irabalho.
1.3 Equipamentos
1. Equipamentos/maquinaria: todas as máquinas fixas
devem ser posicionadas de modo a facilitar a limpe-
za, os ajustes e a manutenção. Esta deve seguir um
plano que assegure funcionamento continuo. Deve ser
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periódica e documentada, relatando quaisquer ajustes
ou substituições. Os equipamentos novels deves ser
dispostos de forma tal que permitam fàcll manuseio.
2. Equipamentos de medida: osciloscõplos, voltime-
tro», frequencimetros e outros, devem ser aferldos e
calibrados conforme padrões específicos; caso seja
possível, na própria Industria, se nao, em laborató-
rios qualificados. Arquivar os registros de callbra-
ção (Inserindo, técnico responsável, local, data).
Cllmatlzar o laboratório em que são utilizados e
seguir as recomendações dos fabricantes, para garan-
tir um melhor desempenho desses equipamentos.
1.4 Controle dos componentes
1. Para controle dos componentes, seguir uma rotina
de medidas que deve Iniciar desde o recebimento dos
meamos, de modo a evitar transtornos com possíveis
alterações do fornecedor; passando a um almoxari-
fado bem organizado, para entSo, ser distribuído à
Unha de montagem. Efetuar testes de qualificação,
por amostragem, em todos os lotes recebidos.
2. Componentes críticos, como capacltores de des-
carga desfibrllatória, indutores de amortecimento,
relês de chaveamento e lsolação entre circuitos de
carga e descarga, e pis desfibrilatórlas, devem ser
avaliados física e funcionalmente.
1.5 Circuito Impresso
1. Observar os requisitos para funcionamento em bai-
xa e alta tensão, tais como espessura e distancia
entre flletes, flletes de massa, blindagem, aterra-
manto, pontos de conexão Interna e externa, dlssi-
paçflo de calor, etapa de rádio-frequèncla, e outros.
2. Caso seja elaborado e produzido pelo próprio
fabricante, que se utilize processo automatizado.
3. 0 projeto da fiação Impressa deve visar funcio-
nalidade, apresentando discriminação modular que
facilite montagem, analise e manutenção.
1.6 Controle de produção
1. Devem ser estabelecidos, de forma escrita, proce-
dimentos e especificações para fabrlcaçSo, de modo a
assegurar que o equipamento produzido fique conforme
o projeto original.
2. Quaisquer alterações ficam sujeitas ao controle,
para serem aprovadas e documentadas.
3. Para corrigir desvios de especificação que, por-
ventura, ocorram durante a fabrlcaçSo, devem existir
procedimentos escritos para o controle do processo.
1.7 Bastidor e marcações
1. Utilizar materiais adequados e sistema de con-
trole para manter a integridade das marcações.
2. Tanto o bastidor quanto as marcaçCes devem ser
projetados, desenhados e impressos de acordo com os
métodos e técnicas do desenho Industrial, pois isso
melhora o entendimento, manuseio e durabilidade,
além das vantagens ergonométrlcas auferidas.
3. As operações de colocação de bastidor e marcação
devem ocorrer separadamente.
4. Guardar os rótulos (etiquetas) de forma a haver
pronta identificação e sem possibilidades de trocas.
5. 0 bastidor e a embalagem para transporte devem
ser construído* de modo a proteger o equipamento de
adulterações e danos durante a estocagea, desloca-
mentos e a distribuição aos usuários.
6. Deve haver avisos de perigo devido à alta tensão
(externamente, no conector de pas e nas pis; Inter-
namente, nos estágios de carga e drscarga do capa-
citor d« salda, e multo alta tensão (HAT) de tubos
de ralos catódlcos) e identificação, por cores, nos
aclonadores das pás.
7. Efetuar marcação, clara • visível, dos níveis de

energia e comutação de aplicação (interna/externa).
8. Deve haver marcação bem visível para seleção de
modo: desflbrllaçâo ou cardioversã<v
1.8 Taawnho das pis e comprimento ' s cabra
1. As Dás de adultos devem aprese'uar área minima de
50 ca , para aplicação transtorácica e 32 cm , para
aplicação transventricular. Para aplicação pedia-
trics, as dimensões correspondem a 15 cm e 9 cm ,
respectlvamente.
2. 0 comprimento dos cabos de conexão das pás deve
atingir 2 m quando es tirado sob a aplicação de uma
força de 18 N.
1.9 Esterilização das pis internam
1. Para esterilizá-las, seguir os procedimentos
usuais, por meio de ETO, autoclave ou outro.
2. Testi-las após terem sido submetidas ao processo
de esterilização.
1.10 Estreame do cordão de alimentação
1. Os cordões devem suportar todos os esforços a que
ficam submetidos quando em uso.
2. Critério de avaliação: suspender um peso de
16,5 kg por meio do cordão, preso ea dois pontos,
durante 1 min; ou por um só ponto.
1.11 Efeitos produzidos por fluidos
1. Nos hospitais, utilizam-se muitos agentes de
limpeza e esterillzantes, de tal sorte que eles
podem esparramar-se sobre os equipamentos. Isto Im-
plica em cuidados, por parte do fabricante, que deve
produzir um equipamento á prova desses agentes.
2. Critério de avaliação: espalhar solução salina,
detergente, pasta de eletrodo, álcool, café, vomito
simulado (5% HCl) e germicldas, sobre o aparelho,
durante 60 h. Verificar quaisquer efeitos de desco-
1oração, manchas, ferrugem ou dano.
1.12 Teste de queda
1. Normalmente, ocorrem vibrações e choques mecâ-
nicos que podem afetar a performance do equipamento.
2. Critério de teste: colocar o DF/CV sobre uma
superfície dura e erguendo as bordas em 5 cm, uma de
cada vez, deixar cair, por duas vezes. Registrar os
níveis de energia e a existência de sincronização,
antes e depois das quedas.
1.13 Teste de queda das pás
1. Acidentes com as pás são freqüentes. Por Isso,
elas não devem trincar, quebrar ou funcionar preca-
riamente, pois colocariam ea perigo o operador e o
paciente.
2. Critério da avaliação: deixar as pás caírem de
uma altura de Ia, nas seis dimensões, por dez vezes.
1.14 Facilidade de uso e segurança do operador
1. Por constituir-se nua equipamento de ressuscl-
tação, de uso emergenclal, o DF/CV deve ser seguro,
rápido e simples de manusear.
2. Seus controles e indicadores davea ser logica-
mente dispostos e claramente marcados.
3. Deve possuir slnalizadores visual e auditivo para
indicação de em carga e pronto para detcêrg*.
4. Inscrições de painel devem visar clareza e fun-
cionalidade.
5. Deve possuir controles manual e automático de
carga, para, pelo menos, duas descargas sucessivas.
6. 0 seletor de nível de energia deve ter dimensões
aalores que outros controles, ser bem posicionado e
permitir um ajuste rápido do nível desejado.
7. 0 seletor e o Indicador de modo de operação
(desflbrllaçáo/cardloversão) devem ser b m visíveis.
8. As pás devem ser desenhadas de modo a Impedir que
o gel escorra sobre as mãos do operador,
9. A descarga deve ser ativada por melo de dois
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Interruptores, um colocado no painel e outro Insta-
lado em un dos marüpuladores.
10. 0 controle de desarme e/ou Interruptor de liga/
desliga devem ser enfaticamente marcados.
11. 0 medidor de energia náo deve ser calibrado em
ternos de energia armazenada mas sim de energia
liberada (sobre una carga padrão de SO Q).
1.15 Qualidade de construção
1. 0 equipamento deve ser construído com materiais
que suportem abusos e agentes de limpeza. Chaves,
botões, alças, protetores, e outros, devem ser esco-
lhidos considerando uso continuo e pesado.
2. As pás devem possuir un suporte em que permaneçam
presas enquanto fora de uso, reduzindo dessa manei-
ra, estresses dos conectores e cabos, bem como
Impactos devido às quedas.
1.16 Manual de lnstalaçào/operaçao/aervlço
0 manual deve acompanhar cada unidade, ser conciso,
simples de compreensão, bem elucidativo sobre seu
ÍKXIUS operandl e conter roteiro de utilização. Mo
tomo sobre serviço, deve conter cuidados de rotina,
manutenção preventiva. Instruções detalhadas, dia-
gramas esquemáticos e lista de componentes. Sio
desejáveis, ainda, uma descrição completa do cir-
cuito e uma introdução tecnológica.

1.17 Avaliação do equipamento

1.17.1 DF/CV alimentados coa CA

1. Energia liberada
1.1 Deve-se requerer exatidão do nivel de energia
selecionado, em relação à energia liberada (que pode
não ser igual à armazenada), limite máximo de ener-
gia de salda e forma de onda do pulso liberado.
1.2 A unidade empregada deve ser o Joule (J), sendo
admitida a notação watt-segundo (Ws).
1.3 Para efeitos de callbraçfio, utilizar una carga
reslstlva (não indutiva) de 50 0
1.4 A máxima tolerância permitida chega a 4 J ou
15'/., qual fo.- maior.
1.5 0 controle de nível deve permitir ajustes de
um mlnlao de 10 J (desflbrllação interna) ao máximo
de 450 J (desflbrllação externa), coa pelo menos
seis seleções (duas entre 10 J e 50 J e quatro ou-
tras). Para os desflbrlladores COB sincronização ou
desflbrllação interna, o máximo admissível é 50 J,
contendo um mínimo de sete seleções de nivel.
1.6 Testes efetuados com resistências de 25 a 100 Q
não devem provocar mais que 15 J ou 40% de variação,
válida a maior, com relação á carga de 50 0.
1.7 Critério de avaliação: a media de dez aedidas.
2. Energia perdida depois de carretado
2.1 Se o DF/CV for descarregado 1 min após ter sido
carregado, a energia liberada não deve ser aenor que
85'/, da energia liberada quando descarregado iaedla-
taaente apôs sua carga.
2.2 Critério de avaliação: dez medidas.
3. Repetição de descargas
• DF/CV deve produzir quinze descargas â máxima
energia, num intervalo de 5 aln, e dai, quatro des-
cargas, tão rapidamente quanto possível, sea preju-
dicar o desempenho do equipamento.
4. Tempo de carga para nival da energia •ásiao
4.1 Não deve ser superior a 10 s.
4.2 Critério de avaliação: a média de dez medidas
consecutivas.
5. Teate de desarme
5.1 Cinco segundos depois de desligado, o capacitor

de descarga do DF/CV deve apresentar, entre as pás,
menos que 25 V.
S.2 Critério de avaliação: carregar com nivel máximo
de energia e efetuar dois testes de desarme, um 5 s
após o outro.
6. Descarga coa saida e» curto e ea aberto
6.1 Efetuar descarga com nível máximo de energia,
mantendo as pás curto-circultadas, o DF/CV deve
desarmar-se automaticamente.
6.2 Repetir o procedimento, com as pás em aberto.
Deve também ocorrer o desarme sea qualquer problema.
6.3 Se a unidade não se desarmar, desconectá-la ime-
diatamente da rede.
7. Efeito das variações da tensão da rede de CA
7.1 0 desempenho do DF/CV não deve ser afetado pelas
variações da tensão da rede de CA.
7.2 Critério de avaliação: variar a tensão de ali-
mentação por melo de um VARIAC, de 95 V até 135 V e
medir a energia liberada sobre a carga de 50 Q.
8. Corrente de fuga
8.1 Correntes de fuga, entre parte- condutivas e
terra, não devem colocar ea risco o operador ou o
paciente, não podendo ultrapassar 100 fiA do chassis
e/ou pás para o terra, e deve ser menor que 50 pA
entre as pás de aplicação interna e o terra.
8.2 Entre as pás e o terra, durante descarga de
máxiaa energia e utilizando un resistor de 1 kO, a
corrente de fuga não deve exceder 50 mA, COB duração
igual a 10 as. Este teste serve para verificação da
intensidade de corrente que passaria por uaa pessoa
que tocasse o paciente ou o eletrodo nela aplicado.
8.3 Critério de teste: descarregar o DF/CV sobre uaa
carga de 50 Q (ou Analisador de DF/CV], com o resis-
tor de 1 k£J conectado entre uma das pás e o terra.
Medir, com auxilio de um osclloscópio, a tensão
sobre o resistor e entSo, calcular a corrente. Repe-
tir o procedimento para a outra pá.
9. Resistência de terra
A resistência entre chassis e pino do plugue de
conexão das pás deve ser aenor que 0,15 0.
10. Isolacáo de aalda
10.1 A saída deve ser Isolada para proteger o opera-
dor, assegurar retenção da carga no capacitor de sa-
ida e evitar danos aos equipamentos de monitoração.
10.2 Critério de avaliação: carregar o DF/CV coa 50J
e descarregá-lo coa uaa pá ligada a uaa das placas
de contacto de um Analisador de DF/CV, não aterrada,
e a outra pá no ar. Depois, trocar as pás. Não deve
ocorrer descarga para o terra.
11. Slncronlaao para cardloveraao
11.1 0 equipamento deve permanecer seapre no aodo
desflbrllação, mesmo depois de uaa cardloversto.
11.2 A comutação entre os dois modos deve ser fácil
e rápida.
11.3 A descarga sincronizada deve ocorrer ea, no
máximo, 30 as após transcorrido o ápice ua pulso de
teste, de onda triangular (com duração de 60 as e
tempo de subida máximo de 30 as).

1.17.2. DF/CV aliaentados a bateria

1. Os DF/CV aliaentados á bateria, vea ganhando, nos
últimos anos, cada vez maior aceitação, por parte
das Instituições aédlco-asslstenclals, devido a sua
grande versatilidade, pequeno taaanho e portabi-
lidade, além de possuir, normalmente, ua monitor/
registrador acoplado.
2. Para qualificação dos DF/CV a bateria, deve-se
utilizar os mesmos critérios estabelecidos nos pará-
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grafos 1. 2. 3, 4. 5. 6, 10. 1!, do item 1.17.!.
3. Testes de temperatura e umndade
3.1 Devido aos vários locals de uso. como ambulân-
cia, diversas áreas dentro do hospital, etc, o DF/CV
portátil deve manter seu desempenho constante, desde
-20 *C até +45 *C.
3.2 Em estocagem, manter rendimento invariável,
desde -34 *C ate +65 °C, com umidade relativa do ar
variando desde 15 até 95'/. (caso de navios).
3.3 Critério de avaliação: os testes rápidos deves
ser feitos es câmara frigorífica e em ambulância
aquecida. 15 min pelo menos, e medir a energia de
salda. Os testes lentos exigem 24 h de exposição es
ambientes COB diferentes graus de umidade relativa
(de 15 a 90'/), sob temperatura constante {45 *C).
4. Teste de queda
4.1 Critério de avaliação: três quedas de usa altura
de 80 cs, sobre usa chapa de ferro colocada sobre
chão de concreto.
4.2 Verificar efeitos provocados, tais coso: danos
mecânicos, energia de salda, monitor, pena do regls-
trador. Repetir os testes de temperatura e umidade.
5. Corrente de fuga
5.1 Empregar os sesmos critérios do parágrafo 8,
item 3.17.1. Porém, acrescentar outros, coso os in-
dicados nos parágrafos 5.2, 5.3 e 5.4, item 1.17.2.
5.2 Medir a corrente de fuga entre as pás Internas,
sendo que as correntes fornecida e sorvida não deves
exceder a 10 JIA e 20 |iA, respectivamente.
5.3 Se o monitor constituir-se numa unidade isolada,
medir a corrente de fuga entre os lends e o terra,
devendo ser menor que 10 nA
5.4 Medir as correntes de fuga entre os leads e
chassis, leads e pás, pás e chassis, e de todos eles
para um ponto de terra criado.
6. Bateria e carregador de bateria
6.1 Quando plenamente carregadas, as baterias devem
ter capacidade para duas séries de dez descargas, á
maxima energia, liberadas, antes e depois de 5 h de
monitoração (quando possuir monitor acoplado).
6.2 Ê recomendável que o DF/CV tenha a possibilidade
de ser conectado a uma fonte de CA, oesmo que Indi-
retamente, por meio do carregador de baterias. E que
permita a conexão com bateria de 12 V (de veículos).
6.3 Incluir indicadores de bateria que forneçam
aviso de falha de operaçfto e indiquem não só quando
o carregador está ligado à rede mas também se está
recarregando as baterias, e ainda, quando estas
atingem plena carga.
6.4 Critério de avaliação: efetuar usa seqüência de
dez descargas (máxima energia), 5 h de monitoração e
mais dez descargas (máxima energia).

1.17.3 Monitor de ECC e regiatrador acoplados

1. Resposta em freqüência
1.1 DF/CV cos monitor: o monitor deve fornecer
resposta plana de 0,5 a 50 Hz, Já que se trata de
monitoração emergenclal e temporária.
1.2 DF/CV cos monitor e reglstrador: neste caso, o
equipamento deve fornecer diagnóstico. Então, sua
resposta deve estender-se de 0,01 a 100 Hz.
2. Rejeição de modo C O M B (CNR)
2.1 A Interferência criada pelo sinal da 60 Hz da
rede nao deve distorcer ou mascarar o sinal de ECC,
nem alterar a linha de base. 0 coeficiente de CMR
deve ser superior a 80 dB.
2.2 Critério de avaliação: aplicar tensões diferen-
ciais, tanto na» pás quanto nos eletrodos de

captação de ECG e verificar o sinal de resposta na
tela do monitor e em osclloscópio padrão.
3. Ganho
Deve possuir controle para ajuste de ganho ou ganho
automático mas que corresponda a degraus de 20 mm/l
nV de tensão de entrada.
4. Linearidade
Deve ser superior a 80X, para evitar sérias distor-
ções do sinal de ECG.
5. Calibraçao
0 monitor deve gerar, internamente, um pulso de
calibraçao, que também será aplicado ao reglstrador
(de 1 ou 2 mV).
6. Tempo de recuperação
Deve ser de, no máximo 5 s, quando se descarregam as
pás sobre os eletrodos de captação de ECG.
7. Alarme de anormalidade na freqüência cardíaca
Nos DF/CV com monitor e registrador deve-se Incorpo-
rar alarmes para situações de bradl e taqulcardla,
ajustáveis desde 20 bpa até 200 bpa.

DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO

1. 0 fabricante deve criar um procedimento de con-
trole de estoque e a distribuição dos equipamentos.
2. Deve manter uma equipe ou suporte técnico para
atendimento aos clientes e, se for o caso, efetuar a
instalação dos equipamentos.
3. Quando a instalação é feita pelo próprio fabri-
cante ou agente autorizado, deve haver uma inspeção
que assegure o desempenho do equipamento.
4. No caso de instalação de DF/CV alimentados com CA
da rede, o usuário deve apresentar toda a infra-
estrutura de flaçto elétrica necessária para asse-
gurar proteção contra riscos elétricos. Se faltar
tal requisito, solicitar ao usuário que providencie
tal estrutura, e só então, realizar a instalação.
5. 0 fabricante deve fornecer um manual de instru-
ções contendo procedimentos de Instalação/operação,
para os casos de instalações feitas por terceiros.
6. Deve dar garantia de seu produto por um período
superior a 1 ano, a contar da data de Instalação.
7. 0 usuário deve possuir um programa contendo
procedimentos de aceitação/rejeição de produtos, de
modo a garantir uma aquisição de qualidade. Outros-
sim, tais procedimentos contribuem como reallsen-
taçSo do controle de qualidade do fabricante.

USO

1, Depois de convenientemente Instalado pelo fabri-
cante ou agente autorizado (no caso de equipamento
estaclonárlo), o usuário deve ler atenciosamente o
manual de instruções, para faalllarlzar-se com o
equipamento (controles, ajustes, recursos, acessó-
rios, conexões, etc).
2, 0 operador deve estar ciente dot riscos que corre
ao manusear um DF/CV. Cursos práticos devem ser
sinistrados para toda equipe de operadoras, de
acordo com um programa de treinamento e atualização,
promovido pela entidade médlco-atslstencUl e ea
convênio com o fabricante.
3. £ importante lembrar que o êxito da desflbrllação
não depende somente do equipamento mas tambea de
condições fisiológicas do paciente e do correto
manuseio do operador.
4. No caso de DF/CV a bateria, o responsável pelo
setor/operador deve atender ss exigências de recarga
das baterias, caso contrário, o DF/CV poderá falhar
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nua momento de necessidade.
5. A recuperação pós-desfibrllatória deve ser obser-
vada no monitor acoplado, se existir.
6. Os DF/CV portáteis de ambulância devea ser Ins-
pecionados diariamente e suas baterias recarregadas
na própria ambulância, por «elo do sistema de
recarga do próprio veiculo.
7. Teste diário deve ser feito efetuando a descarga
através de U B testador de DF/CV. Neste caso, ajustar
M U B nível de energia baixo (< 50 J). Nlo realizar
descarga por selo de curto circuito das pás. tesão
coa baixos níveis de energia.

1.1 0 usuário deve elaborar ua> programa consistente
de aanutenção, coa pessoal capacitado e uaa estru-
tura organizacional alnlaa, para atender a deaanda,
nlo só de DF/CV aas também de todo e qualquer
equipamento. Tal prograaa deve Incluir: aquisição de
lnstrumentos-padrão para execução de rotina de
testes, arquivo de esquemas e manuais de serviço,
alaoxarifado, oficina mecânica e laboratório eletro-
eletrônlco, dentre outros.

1.2 Manutenção preventiva
1. Realizar manutenção preventiva pelo menos duas
vezes ao ano, por melo de ua técnico especializado e
coa instrumentos de teste apropriados, para garantir
eficiência e durabilidade.
2. Rotina de testes
2.1 Avaliação mecânica
Verificar todos os componentes que sofrea desgastes
devido à movimentação ou atrito, tais coao chaves,
botões, conectores, plugues, pás, eletrodos de EGG,
porcas, parafusos, dentre outros.
2.2 Avaliação elétrica
1. Energia liberada: ajustar ea todos os nivels pré-
deterainados de energia e efetuar descargas sobre ua
Anallsador de DF/CV padrão. Anotar os valores obti-
dos e coaparar coa os valores inscritos no painel ou
moitrados pelo medidor do próprio DF/CV. Havendo
discrepancies e sendo possível o reajuste, efetuá-
lo; caso contrário, colocar uma etiqueta Junto ao
mostrador de energia do aparelho, para que o opera-
dor trabalhe COM OS valores corrigidos. Repetir o
procedimento para confirmar os resultados.
2. Tensão máxima: medir o valor de pico do pulso
desflbrilatórlo por melo do Anallsador. Se este nlo
possuir tal recurso M S permitir conexão coa osci-
lotcóplo, entto medi-lo com o osclloscópio. 06*: nlo
conectar o osclloscópio diretamente ao DF/CV sob
pena de danlflcaçlo imediata.
3. Duração do pulso: medir a duração do pulso desfl-
brllatórlo com auxilio do Anallsador. Para DF/CV de
descarga capacltlva, a duração do pulso pode variar
entre 2 e 10 as (o fabricante especifica a duração).
Se o Anallsador não permitir essa medida, utilizar
um osciloscóplo acoplado ao Anallsador.
4. Slncronismo do caraloversor: acionar os controles
para descarga sincronizada e injetar UB sinal de
onda R simulado pelo Analisador. Medir o tempo de
resposta, que no máximo pode chegar a 30 ms; ou cato
o Anallsador não forneça tal resposta, verificar a
indicação fornecida pelo Anallsador (sob • codifica-
ção de LEDs ou lâmpadas, provavelmente). Para medi-
lo, pode-se ainda, utilizar um osclloscópio dlgltftl.
5. Form» de onda: os testes anteriores podem ser
considerados satisfatórios mas se for possível

utilizar ua osciloscóplo COB meaórla, pode-se
observar in loco o pulso desflbrilatórlo. Este deve
corresponder ao especificado pelo fabricante. Obs: o
osclloscópio não pode ser ligado diretamente ao
DF/CV, somente por Intermédio do Anallsador.
6. Monitor: injetar UB sinal padrão de ECG. por melo
de UB simulador de padrões de ECG, ritmos normal e
pelo menos duas arrltalas. Coaparar com a forma de
onda padrão. Verificar os controles de ganho, velo-
cidade, congelamento e saturação do feixe na tela, e
a corrente de fuga entre os eletrodos de captação.
7. Registrador de papel: testar ganho, velocidade e
situação das penas, para as mesmas condições de tes-
te do monitor. Comparar resultados comi os padrões.
8. SinalIzadores
8.1 Testar os alarmes de bradicardia e taqulcardla,
injetando sinal correspondente, por meio de U B
simulador de arritmias.
8.2 Testar os Indicadores visual e sonoro de onda R.
8.3 Testar a marca de disparo do pulso cardioversor
no monitor, que serve para certificação de que
houve slncronismo correto.
9. Bateria e recarregador: medir a tensão das bate-
rias e na salda do recarregador. Verificar se o
acionamento ocorre normalmente quando se conecta á
rede de CA ou ao sistema elétrico da ambulância.

1.3 Manutenção corretiva
1. A manutenção corretiva deve ser realizada por
pessoal treinado em manutenção de EEM, com experi-
ência comprovada e que conheça bem o tipo de
aparelho com que está lidando, para que tome as
devidas precauções de segurança. Por outro lado, o
técnico deve estar ciente da Importância do DF/CV
para salvação de uma vida.
2. Concluída a manutenção, proceder aos meamos
testes Já descritos para a manutenção preventiva, de
modo a assegurar o perfeito funcionamento do DF/CV.
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SISNORMA
SISTEMA DE CADASTRAMENTO DE NORMAS E LEGISLAÇÃO SOBRE EQUIPAMENTOS

ODONTO-MEDICO-HOSPITALARES

PERCY NOHAMA & PAULO R. I. ADRIANO

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO PARANA
NÚCLEO DE ENGENHARIA HOSPITALAR

RESUHD

Este artigo apresenta um sistema de cadastro de
norma» técnicas e legislações, sobre equipamentos
eletromédicos e Instalações elétricas em ambien-
tes aèdico-hospltalares. Até o presente, encontras-
se cadastradas trinta e duas normas e trinta e sete
leis. nacionais e estrangeiras. O banco de dados
desenvolvido permite, alem de consultas, alteração
e Inclusão de novos documentos. E pode ser insta-
lado em qualquer microcomputador da linha PC.

INTRODUÇÃO

Diversos fatores concorrem para a deterioração dos
equipamentos mêdlco-hospltalares no Brasil: opera-
dores despreparados, carência de equipes de manu-
tenção bem treinadas, ma qualidade de alguns equi-
pamentos, falta de padronização dos equipamentos,
inexistência de legislação especifica sobre fabri-
cação, uso e manutenção de equipamentos eletro-
mêdlcos e inexistência de laboratórios de aferição
e certificação [2,4].

Desses fatores, podem-se destacar: normatlzaçâo e
leglslaçto, por serem norteadores de diretrizes que
definem e impSem critérios e procedimentos de
fabricação, aquisição, uso, manutenção e até mesmo,
alienação de equipamentos hospitalares.

A falta de padronização se deve, em parte, a ausên-
cia de normas técnicas brasileiras sobre o assunto
e, em parte, pela inexistência de leis especificas
e políticas tecnológicas relevantes [II.

Com este trabalho, pretende-se iniciar uma ação
coordenada de esforços para organizar • difundir o
maior numero possível de normas técnicas e legis-
lação em indústrias, hospitais, centros de manu-
tenção e prestadores de serviços na area de saúde.

METODOLOGIA

0 trabalho consistiu de três etapas distintas: a
primeira, na qual efetuou-se uma pesquisa sobre
normas e leis relativas a equipamentos e instala-
ções elétricas medico-hospltalares, realizado em
Campinas (SP) e em Curitiba (PR); a segunda, em
que, de posse dos documentos, estudou-se cada norma
e legislação elaborando-se um resumo, acrescido de
dados como nome e endereço do editor, local onde

encontrar cópia do documento, referências contidas
nele próprio e palavras-chave. Numa terceira fame,
foi elaborado o sistema de cadastro e consulta que
culminou com banco de dados, denominado SISNORHA e
escopo deste artigo.

DESCRIÇÃO DO SISTEMA

0 SISNORMA (figura 1) foi desenvolvido em Clipper,
por ser um compilador do dBASE III, que permite a
construção de sistemas eficientes e com mais flexi-
bilidade para se utilizar como banco de dados [3,
51. 0 acesso * consulta dos dados cadastrados é
rápido. Independendo do tamanho que se encontra o
arquivo. Na elaboração do programa, a constante foi
a "PALAVRA-CHAVE", que dá inicio ao processo de
consulta, alteração e impressão. Uma palavra-chave
pode pertencer a várias normas e uma norma pode ter
várias palavras-chave cadastradas. 0 SISNGRMA per-
mite a execução das seguintes opçOes: INCUISXO,
ALTERAÇÃO, CONSULTA, PESQUISA e RELATÓRIO.

M » Oi PROGRAMA
\

f l O U M I - FLUKXMMM GERAL 00 SI SHOW*

INCLUSÃO

Consiste da seguinte rotina:
- pede o número da norma
- verifica se essa norma está cadastrada; se não,
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pede now, publicação (nose e endereço do editor),
onde encontrar, referências, resino, palavras-chave
e confirmação. Se confirmado, grava os registros ea
noraas e palavras-chave. Se a nora fora cadastrada
anteriormente lnfo -ma: nora já cadastrada.

ALTERAÇÃO

Apresenta a seguinte rotina:
- pede número (palavra-chave), lê o arquivo e veri-
fica se foi cadastrada; se positivo, pede nome, pu-
blicação, onde encontrar, referências, resuao,
palavras-chave e conflraaçao. Se confirmada, grava
os registros em noraa e palavras-chave. Se a norma
n*o estiver cadastrada informa: norm* i&o cadas-
trada.

CONSULTA

Utiliza o seguinte procedimento:
- pede número (palavra-chave); se a norma está ca-
dastrada, mostra nome, publlcaçlo (nome e endereço
do editor), onde encontrar, referências, resumo e
palavras-chave. Se a norma ainda nSo foi cadas-
trada, informa: norma nao cadastrada.

PESQUISA

Opera dentro da seguinte estratégia:
- mostra uma lista de palavras-chave cadastradas ea
palavras-chave. Através das teclas UP, DOWN, FG UP
e PG DN, obtéa-se a leitura de todas essas pala-
vras. Com a tecla ESC é encerrada a pesquisa e

retorna-se ao inicio do programa.

RELATÓRIO

Constitui-se na última opçio do sistema, através da
qual imprimem-se todas as Informações cadastradas
sobre a norma ou lei consultada.

RESULTADOS

0 software desenvolvido resultou em um banco de
dados de fácil acesso e que contest cadastradas, até
o presente, trinta e duas normas técnicas e trinta
e sete leis, nacionais e estrangeiras, editadas até
1989.

Entre as normas cadastradas, podem-se destacar: IEC
601-1 (sobre Segurança de Equipamento Eletrosédi-
co), SCL 12 (sobre Limites Seguros de Corrente para
Equipamentos Eletroaedleos), NFPA-70 (sobre Recur-
sos para Tratamento de Saúde). NBR 91S3 (sobre
Conceltuaçio e Segurança de Equipamento Elétrico
Utllzado na Prática Hédtca). NS 32 (sobre Proteção
Radiological.

Dentre as orientações governamentais e Instrumentos
Jurídicos, merecem menção especial: FOA 820/21
(sobre Fabricação de Equipamentos Médicos nos EUA)
e a Port. n. 400 de 6/12/77 (sobre Instalação de
Unidades Hédico-Hospltalares.

As figuras 2 a 6 ilustram as telas de consulta dos
dados do SISNQRHA.

Incluiio
Alteração
Consulta
Peaquiaa
Relatório

ICOHTROLB DE NORMAS TÉCNICAS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS BOSPITALARBSl

riCORA 2 - TEU IKIC1M. DO PtnCMJU

Inclusão
Alteração
Consulta
Pesquisa
Rela

Palavra Chave: EB 300

Numero: EB 300
Nomal POTÊNCIA NOMINAL EM TEMPOS CURTOS DE GERADORES DE

RAIO-X DE APLICAÇÃO MEDICA

Publicaçãoi ABNT
AV 13 1>E MAIO, 13 - 280 AH DAR
(021)2210-3122

Onde Encontrar: TECPAR - CURITIBA - (011)
CCPET-PR

ARESl

Tecle Enter para continuar

riCUM 3 - TBJI I 0* OPtJO CONSULTA (MT0S CEM» M MMH)

424 - / Fórum Nacional de Ciência e Tecnologia em Saúde V2

* J



Inclusão
Alteração
Consulta
Pesquisa

U
- R E F E R E N C I A S *

NB 32- Proteção radiologies
NB 1*6 - Proteção contra riscos de alta tensão

radiologicos d* aplicação medica

Help <Ctrl W> ou <Esc> Retorni

FIGURA « - TELA 2 D» OPCAO CONSULTA ( K F E B E K I A S )

Inclusão
Alteração
Consulta
Pesquisa
Relai,

B S U M
Esta noras fixa condições para o projeto de fabricação da aparelhos
de raio-x para fins médicos. Fornece U M tabela contendo! tipos de
aparelhos de raios-x [uma pulsação, doas, seis e doze) • de sistema
elétrico (nono e trifaeico); potência nominal esi tempos curtos •
resistência elétrica do sistema. Traz, ainda, recomendações da me-
dição de potência nominal, para laboratórios especializados.

Fl Help <Ctrl H> ou <E«c> Retornj

F1CURA S - TELA 3 DA OPÇÃO CONSULTA ( K S U K H

Inclusão
Alteração
Consulta
Pesquisa
Rela

Palavra Chaves EB 30

Numero: EB 300
NORMS POTÊNCIA NOMIN

RAIO-X DE APLI

Publicacaot ABRT
AV 13 DE
(021)221

Onde Encontrar; TSCP
CIFE

'Palavra Chave
EB 300
POTÊNCIA NOMINAL
RAIO-X
GERADORES
APLICAÇÃO MEDICA

DE

Tecle Enter para continuar

ricuu 6 - n u 4 o* oreto CONSULTA

/ Fórum Nacional de Ciência e Tecnologia em Saúde "92 - 4 2 5

^ i



DISCUSSÃO

Como o Brasil ainda possui poucas nornas técnicas
voltadas a dispositivos e equipamentos Médico- hos-
pitalares, torna-se necessário respaldar-se eu nor-
•as estrangeiras e/ou internacionais. 0 ponto «ais
nevrálgico, no entanto, parece ser a carência de
legislação referente â tecnologia industrial na
área nédlca II].

Com este slstena de cadastro e consulta, que con-
centra grande número de informações sobre equipa-
mentos eletromédlcos e instalações elétricas em
ambientes médlco-hospitalares, pretende-se facili-
tar o acesso ás informações sobre segurança na
fabricação, instalação, uso, manutençSo e impor-
tação desses equipamentos, uma vez que há grandes
dificuldades em se obter informações técnicas e
legais sobre os mesnos.

A apresentação do 2ISNORMA nesse Congresso serve
como veiculo de divulgação deste trabalho aos pes-
quisadores e profissionais relacionados com desen-
volvimento de instrumentação biomédica e engenharia
clinica no pais. Pretende-se, posteriormente, en-
viar correspondências aos hospitais, universidades
e assoclaçSes r.omo ABNT e ABIHO, para a divulgação
Junto aos seus afiliados. Futuramente, colocar-se-
âo cópias do SISNORMA á disposição dos interes-
sados.
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Estudo da Probabilidade de Detecção de Lesões Através da Cintiloprafia

D.C. da Silva* e A.L. Dias-Neto

Centro de Medicina Nuclear - FMUSP
•Estagiário do Centro de Medicina Nuclear - FMUSP e
Físico da Neonuclear Radioisotopia - Porto Alegre

RESUMO:

C presente trabalho demonstra a impor-
tância de se trabalhar na cintilografia
com o parâmetro densidade de informação,
que além de estabelecer valores mínimos
de densidade de informação, abaixo dos
quais não &edetecf.am lesões existentes,
permite também a reprodutibilidade dos
exames na pratica clínica.

INTRODUÇÃO:

Com este trabalho foi avaliada a impor-
tância do parâmetro densidade de infor-
mação no nível de deteçtabilidade de le-
sões existentes em um órgão.

Para_tanto foi utilizado um "Phantom" de
tireóide e uma câmara de cintllação para
efetuar a coleta das imagens.

Posteriormente estas imagens foram mos-
tradas para um grupo de médicos especia-
listas em medicina nuclear e residentes
aos quais foi pedido para que anotassem
o que estavam visualizando nas imagens.

Com este trabalho foi demonstrada a ne-
cessidade e a importância de se trabalhar
com densidade de informação em vez de_
imagens puramente selecionadas pelo núme-
ro de contagens ou tempo pre-estabelecido.

MATERIAL E MÉTODO:

Foi utilizado um "Phantom" de tireóide
modelo XL 6103/10 com volume interno de
35 ml fabricado pela Philips, onde foi
colocado água-destllada e acrescentado
90,9_MBq de Tc proveniente de um gera-
dor Mo- Tc, fornecido pelo IPEN-CNEN
(SP).

0 film, utilizado para registrar as ima-
gens i? fabricado pela Kodak (México) e
apresenta a seguinte especificação:
EKTASCAN - Raios X EM - 1.

Este filme foi revelado em uma proces-
sadora automática Kodak X-OMAT M20-BR.

A câmara de cintilaçao utilizada e uma
Orbiter ZLC-Digitrac 75 (modelo 6601) fa-
bricada pela Siemens Gammasonic Inc. aco-
plado a um sistema de registro de imagem
mui ti-formato Siemens modelo Micro Dot
Imager.

Foi usado um colimador LEAP (Low Energy-
All Purpose/Parallel Role).

Na confecção das imagens programamos a
câmara de cintilaçao para trabalhar_com
as seguintes densidades de informação:
1«) 600 contagens/cm*
2a) 900 contagens/cm*
3!) 1200 contagens/cm*
4") 1500 contagens/cm*
5«) 1800 contagens/cm2

6«) 2100 contagens/cm!

Estas densidades foram selecionadas para
serem adquiridas sob uma área de 1 cm x 1
cm demarcada entre os dois lobos do
"Phantom" como pode ser visto na figura 1.

Fig.l

0 "Phantom^1 apresenta lesões com os se-
guintes diâmetros:
Lesão n» 1: 6 mm
Lesão n« 2: 12 mm
Lesão n« 3: 12 mm
Lesão n ! 4: 10 mm

Na figura_l a região de n» 3 corresponde
a uma lesão "quente" e as^demais são
"frias" (menor concentração de material
radioativo).
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Trabalhamos com o "Phantom" sem o seu pa-
rafuso de carga pois este simula uma le-
são devido a baixa energia (140 keV) do
radioisótopo utilizado.

Usamos uma janela de 15% e um fator de
ampliação para a imagem de 3,25.

Colocamos o 'Phantom" a uma distancia de
100 mm da face do colimador e efetuamos
a aquisição das imagens regulando o Micro
Dot Imager para fornecer um "enegrecimen-
to" semelhante para as diferentes densi-
dades de informação, como pode ser visto
na figura 2.

Imagens do "Phantom" com os diferentes ní-
veis de densidade de Informação.

Fig.2

A distância colimador-objeto utilizada
foi ditada pelas características do Sis-
tema de detecção e do "Phantom" que

possibilitou maior dificuldade na detecção
da lesão de menor diâmetro.

Não pode ser esquecido que as lesões frias
existentes neste "Phantom" favorecem a sua
detecção pois estão somente circundadas
por material radioativo o aue não reproduz
perfeitamente uma lesão em um órgão, onde
estas estarão mergulhadas em um meio ra-
dioativo.

RESULTADO:

As imagens foram apresentadas para nove
(9) medicos especialistas em medicina nu-
clear e três (3) residentes (R2 medicina
nuclear). Quantificando as análises dos
médicos e dos residentes chegamos as se-
guintes tabelas:

Médicos:

N» da ima- Densidade de
gem informação

contagens/cm4

N» de medicos especT-
alistas em medicina
nuclear que visuali-
zaram as lesões:

2!
3«
4>
5*
6«

600
900
1200
1500
1800
2100

1

2
0
5
6
5
8

2

9
9
9
9
9
9

3

9
9
9
9
8
fl

4

9
9
9
9
9
9

Residentes:

N» da Ima- Densidade de
gem informação

contagens/cm2

N« de residentes que
visualizaram as lesões:

2«
3»
At
5«
6»

600
900
1200
1500
1800
2100

3
1
3
2
2
3

3
3
3
3
3
2

3
3
3
3
3
3

Estas tabelas nos conduzem as seguintes figuras:

i:

AtMMJ «iflMO*

Fig.3
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Fig. 4

ANÁLISE DOS DADOS OBTIDOS:

Como pode ser notado,,as lesões n» 2 e 4
tanto pelo grupo de médicos como de resi-
dentes, foram visualizadas sistematica-
mente independentes das densidades de in-
formação com isto conduzindo-nos a um pa-
tamar.

Quando analisamos os dados referentes a
lesão n* 1 podemos observar que nos dados
obtidos pelo grupo de médicos, houve uma
variação quanto a detectabilidade desta,
como pode ser visto na figura 3.

Quando analisada,a imagem de 900 conta-
gem /cm* nenhum médico detectou a lesão,
apesar de dois terem detectado esta, com
densidade menor,

No grugo de residentes foi observado esta
variação pois também temos uma oscilação
e o efeito anteriormente é repetido so
que com menor intensidade,_mas mesmo as-
sim temos de novo a detecção da lesão n*l
por todo o grupo na lmagem_de menor den-
sidade de informação que não se repete
quando aumentados a densidade de informa-
ção como pode ser percebido na figura 4.

Em relação a lesão n» 3 e ao grupo de mé-
dicos, os resultados nos conduzem a uma
diminuição na probabilidade de detecção
apesar de ser uma lesão "quente" e por-
tanto ser mais fácil de detectar do que
uma lesão "fria", e esta queda está cen-
trada Justamente nas Imagens de maior
densidade de informação.

Ao passarmos ao grupo de residentes nota-
mos fato semelhante, ou seja, na imagem
de maior densidade de informação houve
uma diminuição da probabilidade de detec-
ção da lesão n> 3.

A queda na detectabilidade das,lesões n>
1 e n» 3 tanto pelo grupo de médicos como
o de residentes quando aumentamos a densi-
dade de informação, devi ser proveniente
de não termos conseguido o mesmo "enegre-
cimento" nas imagens por motivos de limi-
taçãu do sistema de registro em_filme,
pois as curvas representam funções bem
comportadas e deveriam tender asslntótlca-
mente a um valor máximo de probabilidade
de detecção.

As lesões n» 2 e n«
mento assintótico.

4 apresentam comporta-

Não resolve aumentar mais a densidade de
informação nas aquisições,em vista da cur-
va chegar ao patamar aue é imposto pela
resolução espacial do sistema nas condi-_
ções utilizadas neste trabalho. Também não
se deve trabalhar com densidades de infor-
mação inferiores a utilizada porque o con-
teúdo estatístico da imagem vai ser muito
baixo prejudicando a análise das mesmas.
Assim sendo teremos sempre um intervalo de
densidade de informação ideal como pode
ser visto nos figuras 3 e 4.

Este experimento tem por base o trabalho
de Schulz e Knowles (1) que foi executado
usando um "Phantom" de rim, só que em vez
de câmaras de cintilação utilizou um cin-
tílógrafo retilíneo, chegando a curvas as-
sintoticas sem o problema de "enegrecimen-
to" que foi a grande dificuldade encontra-
da neste trabalho. Talvez devido a isto
nunca tenha sido feito nenhum estudo seme-
lhante para câmaras de cintilação.

CONCLUSÃO:

Com os dados obtidos neste experimento,
podemos concluir que lesões com diâmetros
acima de 10 mm são facilmente detectados
independentes da densidade de informação
existente e que lesões de diâmetro menor
só são detectadas com densidade de infor-
mação com um valor mínimo de 1200 conta-
gens/cm2 .

No caso do "Phantom" analisado podemos
notar a importância de trabalhar com den-
sidade de informação quando as lesões são
menores que 10 mm.

Podemos garantir uma reprodutibilidade no
fator "enegrecimento" do filme auando tra-
balhamos com densidades de informação, re-
presentando uma economia tanto de trabalho
como de filmes utilizados para chegarmos a
uma Imagem ideal para interpretação.

Com este método garantimos a reprodutibl-
1 idade do exame pois teremos sempre o
mesmo conteúdo estatístico das_lmagens,
facilitando assim uma comparação entre e-
xames já realizados.
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Filtros Matea*ticos e Processamento Diqital
em Medicina Nuclear

Dlaentein, Renato

Hospital israelita Albert Einstein

Resumo

0 presente trabalho ten como objetivo
avaliar os filtros Matemáticos
eapreqados em medicina nuclear. Em
nossos estudos foram realizados
processamentos tomoqráficos de um
"phantom" Jaszczak utilizando-se
separadamente os filtros de Hanninq,
Butterworth e de Wiener. Para cada
tipo de filtro foram realizadas
simulaçOes, onde os valores de
freauéncias de corte (b) e qraus de
suavizaçSo (c), foram alterados. A
partir dessas simulacBes, nos foi
possível construir curvas de amplitude
x freqüências, de tal forma aue
determinamos os parâmetros b e c
considerados mais adeauados para cada
tipo de filtro utilizado no
processamento.

Introdução

Em medicina nuclear, a reconstrução de
imaqens obtidas através de "SPECT"
(Single-Photon Emission Computed
Tomography), podem determinar as
distribuições radioativas bi-
dimensionais em alquns planos x-y,
dentro de um volume de interesse.

Os primeiros trabalhos, de
reconstruções tomoqráficas, em
medicina nuclear, foram realizados oor
Kuhl em 1963, baseados nos princípios
de simples retroorojeçSo . As
primeiras imaqens obtidas, eram
borradas, e os detalhes mais finos
perdidos.

Com a finalidade de reduzir o efeito
de borcamento causado pela simples
retro-projecSo, Kuhl utilizou-se de um
dispostivo de flltraçSo adicional
denominado Rampa. Para a obtenção das
imaqens tomoqráficas consideradas
satisfatórias, torna-se necessário,
entre outros, remover o excessivo
ruído pela filtraefo adicional da
Ramoa.

A reducSo do rulao pode ser obtida
pela multiplicação do filtro rampa no
domínio de freauencia por um sequndo
filtro chamado de "janela". Cada
"janela" DOSSUÍ uma freauencia de
corte própria. ajustada para a
freauencia de Nvouist

No gráfico aue se seque podemos
observar o mecanismo de açío de um
filtro matemático. Curva A representa
o filtro Rampa; Curva B corresponde a
propriedade do filtro quanto a de
redução de ruido e suavizaçSo; Curva C
e o inverso da transformada de
Fourier. Na parte superior da fiqura
oode-se notar, a existência de uma
exoressSo matemática em linquaqem CLIP
(Clinicai Lanquaae Proqram) própria do
sistema Elscint; no final da expressío
encontram-se os coeficientes D e c , os
quais foram simulados durante o
processamento diqital.

Flq 1 - Filtro Hanninq (c

11(0 - |f| 0 + • Ifl) (0.5 + 0.5

1)

*t*
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Podemos considerar aue o mecanismo de
atuação dos íiltros permite controlar
o arau de supressão de determinadas
freqüências, através da [reaufncia de
corte afetando DO I S . a resolução final
da imaqem. As baixas freauências de
corte fornecem boas supressões de
ruído, podendo causar o borramento da
iaaqea. Por outro lado, as altas
freqüências de corte podem preservar a
resolução, poréa com a supressão
deficiente do ruído.

Na pratica existem filtros de
suavizaçSo e realce, aue mantém ua
coaproaisso entre a 5UDress3o de ruído
e a deqradação da resolução espacial.
Este compromisso irá depender de
fatores tais como a função resposta do
detetor, freqüência espacial do objeto
e a densidade de contagem da imaqea.
Os filtros de suavizaçSo, podem ser
considerados como filtros do tipo
"passa baixo", possibilitando assim, a
seleção de diferentes freqüências de
corte. Um exemplo deste filtro é o de
Hannii:g, com características de
supressão de altas freqüências
espaciais.

Outra classe de filtros, são os de
restauro e realce; por ex. o filtro
de Metz, que pode ser descrito como
uma combinação entre filtros de
suavização e de deconvolução. A sua
característica é analizada em função
de ampliação das freqüências de
componentes especificas, compensando
assim, o borramento da imaqea.

Materiais t Métodos

Para o estudo em questão, foi
eapreqadc ua -'phantom" Jaszczak,
•odeio delux 5000, contendo pequenas
esferas de acrílico simulando as áreas
frias, e varetas também de acrílico
simulando áreas quentes.
Cuidadosamente foi introduzido dentro
do "phantom", una soluçao radioati"a
contendo tecnécio <99aTc). Una qama-
caalra, marca Elscint, modelo SPECT SP
4HR, com 61 fato-aultipllcadoras, e
collaador de alta resolução e baixa
enerqia foi empreqada como o sistema
d* aquisição de imaqtns.

A resolução do sisttma está
relacionada entre outros fatores, con
a 'listâncla do objeto ao detetor. Em
fundo disto- o "phantom", foi
cuidadosamente Instalado na borda de
usa taça, coa a menor listanci* do
detetcr ao phantom foi de 14cm.

Em nossos estudos foram adquiridas
120 projeçOes, com 40s totalizando
120 milhOes de contaqens. Apôs a
aquisição dos dados realizaram-se
reconstruções tomoqráficas do
"phantom". Nesta fase do processamento
foram empreqados separadamente os
filtros matemáticos de Buttervorth,
Hanninq e de Wiener. Para cada tipo de
filtro existe uma expressão matemática
e conforme mencionado anteriormente,
possui coeficientes de suavização c e
de freqüências de cortes b. Esses
coeficientes podea ser alterados, via
comandos de linha do sistema
computacional associado ao detetor.

Os compromissos entre a supressão de
ruído e deqradação da resolução fora*
utilizados como critérios para a
escolha dos valores otimizados de c e
b. Para cada filtro foram realizadas
simulaçCes fixando-se primeiro o valor
de c e posteriormente o de b na
equação matemática. Abaixo são
ilustrados exemplos das simulaçOes com
os filtros.

FIO 2
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Resultados

Em nossos estudos as imagens do
"phantom" que aoresentaram resultados
sais satisfatórios. Coram os dos
cortes com o filtro Je Wiener. Com
este filtro, foi possível
visualizamos áceas quentes de até
6.4mm, sem distorções espaciais. O
valor de freqüência de corte otimizado
foi b ' 0.77. Co» o filtro
Butterworth (b=0.6.c=10) consequimos
obter resultados das areas quentes
correspondentes a 6.4ram, Dorén com
distorções espaciais, principalmente
na norçâo central do "phantom". Con o
filtro de Hanninq (b=0.3,c=3.5) a
distorção foi mais acentuada
cataterizando a ampliação do nível de
ruído na imaqem.

Conclusão

Através deste trabalho verificamos que
os filtros matemáticos en SPECT podem
afetar a qualidade das imaqens
clinicas pelo seu qrau de suavizado.
A determinação do filtro ôtlmo e do
qrau adeauado de suavizado podem
ajudar na precisão do diaqnòstico. A
freguíncia "Nvquist" varia conforme a
matrix utilizada, e consequentemente
um filtro de suavizaçâo com uma
matrix 64x64 pode vir atuar como
modulador para estudos de 128x128. Em
funç8o disto, recomendam-se aue para
cada tipo de estuda clinico, sejam
encontrados os valores otimizados dos
filtros matemáticos.
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PROPOSAL FOR A COMPUTER PROGRAM FOR WmTc-DTPA ALVEOLAR
CAPILLARY CLEARANCE STUDIES

Luiz Fernando Malvertiti", Francisco JOM H.N.Braga**, Thomaz Ghilardi Netto', Nassim Iaiigi"

•FFCLRP-USP, -FMRP-USP

SUMMARY

^Jtadioaerosoh and ventilation sdntigraphy have a well-
defined role in nuclear medicine practice. Studies of alveolar-
capillary clearance of technetium-99m diethylene triamine
penta- acetic add (99mTc-DTPA) allow early presump-
tive diagnosis of opportunistic lung infections with higher
sensitivity than conventional methods^ We have devel-
oped «fcomputer program to process the acquired images,
which leads to a fast and .efficient way to quantify the
alveolar-capillary dearance^jWe performed a clinical test
that showed that the program is adequate. The result*
(right lung: 2.22%/min; left lung: 1.86%/min) are in agree-
ment with the literature.

_ INTRODUCTION

Diagnostic utilization of radioaerosola began 25 yean
ago (1) and ventilation sdntigraphy has a well-defined role
in nuclear medicine practice (2). Recently, alveolar-capillary
clearance (ACC) studies of radiooerosols (3) were intro-
duced. This type of non-invasive study, performed mainly
in AIDS and grafted patients, presents the advantage of
allowing a diagnosis at least presumptive of opportunis-
tic lung infections with higher sensivity than conventional
studies (4). It is based on an increase of alveolar-capillary
permeability due to the thickening of the alveolar epithe-
lium (5). In order to simplify the computer processing of
ACC studies, it is convenient to have a specific program in
the computer linked to the scintillation camera. The sim
of this paper is to describe a program conceived with this
purpose.

MATERIALS AND METHODS

The equipment used was a MicroDELTA Computer(7)
based on a RT-11 microprocesaer (8) manufactured by Digi-
tal Equipment Corporation. MicroDELTA software is built
in three levels at shells, each one with different services
and purposes. These levels (system operational levels) are:
Host (operational system) (9), MEDICL (10) and Clinic
(software package supplied by manufacturer) (11). In this
paper, we used a Clinic program (General Dynamic Acqui-
sition) to acquire the images of inhaled radioaerosol. We
have developed a processing program in MEDICL language
that allows clinical data quantification. The line that bett
fits the data is found and its inclination gives the ACC
rate in percent per minute (%/min). As an example, a test

was performed in a normal subject (35 years-old, smoking,
normal). The subject has inhaled for 6 minutes in rapine
position, the WmTc-DTPA aerosol (1110 MBq) produced
by a comercial nebulizer; 40 image* (30 seconds each one)
were acquired in the posterior view. These images were
processed by the computer program.

RESULTS

The program is divided in two parts: Part 1 - This part
loads and displays the acquired images. The composite im-
age is a composition of all loaded images that will be used
for processing. It is displayed to allow a full visualization of
the study. As a final result, this image displays the number
of counts in each frame for the regions of interest (ROb)
draw around both right and left lungs. Part 2 - This part
allows the user to input the maximum and minimum count
values in order to choose graph scales. Furthermore, this
part shows both time-activity curves, the composite image,
ACC rates for each lungs and the ROb. The results on the
volunteer tested were: right lung, 2.22%/min; left lung,
1.86%/min). The fluxogram of the processing program is
shown in Fig. 1.

DISCUSSION

The one-volunteer test showed that the program is ap-
propriate for processing this kind of study. We considered
that this kind of procedure is sufficient to test the program
itself. Furthermore, test results are in agreement with tipi-
cal values in the literature (3). The objective of ACC stud-
ies is to establish the clearance rate (in%/min) of inhaled
radioaerosol through the alveolar- capillary barrier. This
rate is increased in specific clinical situations, such as for
tobacco users and in for those with opportunistic lung in-
fections. Performing this study means acquiring and pro-
cessing images. Although processing is possible without
a particular program, the utilization of such a program
simplifies its processing and decreases the time for diag-
nosis. The objective of the processing program is to help
the user cbo*e a correct and simple step sequence, leading
to the final rctults. Time-activity carves allow quantifica-
tion of the number of photons coining from a particular
region of interest. The composite image is used to de-
termine these ROb. In this way, all anatomic regions of
interest will be identified in ROL Data are stored in a ma-
trix, whose elements are indexed and represent each image.
This it accomplished in part 1 of the processing program.
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The result is a list of the number of counts coining from
each R01 in each frame. The least square method is used
in fitting curves to experimental measurements. We have
readied the objective of the program in part 2, by ACC
determination for both lungs. The proposed step sequence
of the processing program is one of the sequences that al-
lows the user to easily reach the ACC rates. 99mTc-DTPA
aerosol can be used to quantify the passage rate from alve-
oli to blood. This chelate diffuses very slowly through in-
tact lung epithelium. An increased diffusion rate indicates,
therefore, epithelial cell damage (alveolar epithelium thick-
ening). The most frequent opportunistic lung infection is
the one caused by Pneumocysti» carinii (12) and its patho-
physiology includes epithelial thickening. The diagnosis of
this kind of disease is difficult and diagnosis provided by
conventional X-rays is not adequate. Analysis of the pro-
tein content of edema or by parasite demonstration in bron-
cboalveolar lavage (4) is also difficult. Therefore, alveolar-
capillary clearance studies are very important and may im-
prove clinical procedures. In AIDS patients, the rapidity
of diagnosis is critical. The use of alveolar-capillary clear-
ance studies may indicate pneumocystosis in a very short
period of time. This is an advantage if compared with the
Ga-67 48 h waiting time and our program can certainly
make processing faster than other routines
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Fig. 1: Fluxogram of the processing program
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SISTEMA DE COHTAGBM PAHA MBDICIHA NUCLEAR

Isaac José Obadia
Carlos Borges da Silva

ComissSo Nacional de Energia Nuclear
Instituto de Engenharia Nuclear

Supervisão de Instrumentação e Controle

RESUMO

A utilização de radioisótopos associada
a uma determinada instrumentação
eletrônica perfazem hoje uma poderosa
ferramenta para obtenção de diagnósticos
em medicina. 0 Sistema de Contagem para
Medicina Nuclear modelo 13S002
apresentado neste trabalho tem como
aplicação básica a investigação da
função da glândula tireóide, que é um
caso clássico de utilização da referida
técnica, além de outras aplicações em
experiências de contagem "in vivo" e
"in vitro" de material radioativo. O
Sistema foi avaliado e aprovado pelo
Serviço de Medicina Nuclear do Hospital
Universitário Pedro Ernesto (UERJ) e
foram então fabricadas no IEN 3
unidades, oficialmente doadas ao
Hospital Central do Exercito (HCE),
Hospital Universitário Clementino Fraga
Filho (UFRJ) e ao Hospital Universitário
Pedro Ernesto (UERJ).

INTRODUÇÃO

Uma das atividades da Supervisão de
Instrumentação e Controle (SUINC) do
Instituto de Engenharia Nuclear é
desenvolver equipamentos para aplicações
em medicina nuclear. 0 Sistema de
Contagem modelo 13S002 é um produto
desta atividade, cuja filosofia de
projeto foi implementada a partir de
rotinas de operação apresentadas por
vários médicos da área que foram
consultados, assim como o painel de
controles foi simplificado e otimizado a
fim de facilitar a operação do Sistema.

Este equipamento foi desenvolvido
visando atender principalmente as
necessidades que existem no campo da
medicina nuclear no país, seja em
aplicações "in vivo" como por exemplo na
análise da captação de um determinado
radioisótopo por um determinado órgSo,
assim como em aplicações "in vitro" como
radioimunoensaio e análise de amostras
contendo material radioativo.

0 modelo 13S002 permite a execução de
contagens simultâneas de diferentes
amostras através da interconexão de
vários sistemas entre si, automatizando
portanto as tarefas do operador, além de
fornecer saídas para interfacea-lo a um
microcomputador.

São apresentados os componentes do
Sistema com suas especificações básicas
e os resultados da avaliação realizada
no Serviço de Medicina Nuclear do
Hospital Pedro Ernesto (SMN/HUPE).

COMPOWBHTES DO SISTEMA

0 Sistema de Contagem para Medicina
Nuclear modelo 13S002 é constituído
basicamente pelos seguintes componentes
(2):

Espectrõmetro 13002
Sonda Cintilométrica 13A007
Colimador 13A003
Carrinho com suporte para sonda 13A006
Sonda Cintilométrica tipo poço 13A008

Para aplicações em medidas "in vivo" o
sistema utiliza os componentes 13002,
13A007, 13A003 e 13A006. Nos casos de
medidas "in vitro" os modelos 13002,
13A008 e 13A006 são utilizados. A figura
1 apresenta uma vista geral que fornece
uma idéia bastante real do Sistema
completo, cabendo salientar o mecanismo
de posicionamento da sonda 13A007 ao
paciente, que devido a sua possibilidade
de articulação ao longo dos 3 eixos e do
método de contra-peso utilizado torna
•ssa tarefa de fácil execução para o
operador. Salientamos também que o
Espectrõmetro 13002 pode ser utilizado
com outras sondas cintilométricas que
operam com uma tensão de até 2kV no
máximo.
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BSPBCIPICAÇÕBS BÁSICAS DOS COMPONBNTBS
DO SISTKMA

Bsp«ctr&metro 13002

Esta unidade executa o processamento dos
pulsos elétricos emitidos pelas sondas.
Suas especificações básicas foram
definidas a partir de estreito contacto
com médicos e operadores de equipamentos
semelhantes a fim de se obter um
equipamento voltado principalmente para
aplicações em medicina nuclear,
proporcionando ao seu operador
versatilidade e simplicidade de
operação.

0 EspectrÔmetro 13002 é constituído de:

Fonte de Alta-Tensão para polarização
dos dinodos, anodo e catodo da sonda,
ajustável de 0 á 2kV com regulação
melhor do que 0,1% e estabilidade menor
que 50 ppm/ C.

Amplificador com conformação semi-
gaussiana de 1 micro segundo de largura
para amplificar e filtrar os pulsos
positivos ou negativos provenientes das
sondas;

Analisador Monocanal para selecionar a
faixa de energia de interesse a partir
dos pulsos provenientes do amplificador,
com dois modos de operação:

- manual: seleção manual da energia de
interesse de 15keV a 1000 keV e da
largura simétrica da janela em até 501.

- automático: seleção de um entre três
radioisótopos de interesse com energia e
janela pré-ajustadas, por exemplo:
Tc-99m, 1-123 e 1-131.

Possui ainda salda digital
interface de automatização;

para

Contador Temporizador para executar as
contagens até 6 décadas dos pulsos
provenientes do analisador monocanal
durante o intervalo de tempo selecionado
desde 0,5 até 20 min gerados a partir de
cristal de 1 MHz, com pré-seleção de
subtração automática de "background" de
até 4 décadas;

Medidor de Taxa de Contagem para dar
uma indicação instantânea da taxa de
contagem dos pulsos emitidos pelas
sondas, a fim de facilitar os ajustes e
aferições do operador. Possui escala de
300 a 300 kCPN e constantes de tempo de
0,1s; Is e 10s, com salda para
registrador gráfico.

Sonda Cintilonétrica 13A007

Esta sonda é utilizada nas medidas "in
vivo" com sua aplicação sendo
determinada pelo tipo de colimador
associado. No caso do colimador 13A003
esta sonda se torna de aplicação
especifica para captação das contagens
emitidas pela glândula tireóide. Outros
colimadores podem ser utilizados para
aplicações era outros órgãos de
interesse.

A sonda é composta a partir de um
detector tipo "Integral Line" da Harshaw
com cristal de Hal(Tl) de 2" de diâmetro
e 2" de altura acoplado a uma válvula
fotomultiplicadora de 2", além do
circuito pré-amplificador. Sua resposta
com o Colimador 13A003 para uma fonte
pontual de 1-131 está mostrada na figura
2.

Sonda Tipo Poço 13A008

Esta sonda é utilizada nas medidas "in
vitro" e seu poço mede 1 1/8" (2,85 cm)
de diâmetro e 1 1/2" (3,81 cm) de
profundidade, com um volume de
aproximadamente 24 ml.

A sonda é composta a partir de um
detector tipo "Integral Line" da Harshaw
com cristal de poço de Hal(Tl) acoplado
a uma válvula fotomultiplicadora de 2",
além do circuito pré-amplificador.

Carrinho Com Suporte 13A006

Este carrinho sustenta todos os
componentes do Sistema e permite ao
operador, atravís de suas articulações
nos 3 eixos e ao mecanismo de contra-
peso utilizado, posicionar com
facilidade a sonda 13AO07 ao paciente.

AVALIAÇÃO DO SISTEMA Dl COKTAOKM 138002
HO SMN/HUPB

Objetivo

0 sistema de Contagem para Medicina
Nuclear modelo 13S002 com sua
configuração básica constituída pelas
unidades: EspectrOmetro 13002, Sonda
13A007 com Colimador 13A003 e Carrinho
13A006, foi encaminhado ao Serviço de
Medicina Nuclear do Hospital de Clínicas
Pedro Ernesto (SMH/HUPB) com o objetivo
de se realizar uma analise do seu
desempenho na área clínica, em
especifico, nos estudos da glândula
tireóide.
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Condições

0 equipamento foi observado na rotina de
exames através da medida da captação do
iodo radioativo pela tireóide, por um
período de 2 meses, perfazendo um total
de 100 exames. Foram usados os ísótopos
1-131, 1-123 e Tc-99m, para avaliar o
funcionamento "in vitro", e para a
análise "in vivo" foram usados 1-131 e
1-123. Foram feitas avaliações
utilizando-se as teclas pré-calibradas
assim como a calibraçSo manual do
equipamento, cnde a janela foi ajustada
para 20% .

Rotina de Avaliação

Inicialmente foram feitas observações do
comportamento do Sistema 13S002 em
medidas "in vitro" durante 2 dias e
posteriormente o equipamento foi
liberado para os exames "in vivo" com os
pacientes. Nestes exames cada paciente
foi submetido a medida da captação de
iodo radioativo nos tempos de 24 horas
para o 1-131 e às 3 e 6 horas para o
1-123, após a administração oral da dose
empregada. Foi retirado sangue para
dosagem de T3, T4 e Tsh de todos os
pacientes, previamente a administração
do iodo radioativo.

Os resultados da captação obtida pelo
modelo 13S002 foram sempre cotejados
pelos resultados clínicos e
laboratoriais dos pacientes,
principalmente as dosagens hormonais.

Resultados Finais

Os resultados da medida da captação
tireoidiana foram sempre condizentes com
os demais resultados laboratoriais e
clínicos dos pacientes observados,
indicando a coerência do funcionamento
do aparelho.

A grande facilidade de manuseio,
simplicidade de operação e a
apresentação compacta do equipamento
avaliado, permitem a sua eleição para
qualquer Serviço de Medicina Nuclear,
conclui o responsável pelo SMN/HUPE (1).

COHSKTARIOS B COHCLUSoBS

O Sistema de Contagem para Medicina
Nuclear 13S002 apresentado r.este
trabalho è resultado de um aprimoramento
tecnológico e operacional a partir de um
protótipo de outro sistema de contagem
também desenvolvido na SUINC mas que não
estava otimizado para as aplicações em
medicina nuclear.

Antes de ser enviado ao SMN/HUPE foram
executados todos os ensaios de
desempenho radiológicos, elétricos e
ambientais no Sistema para obtenção de
suas especificações técnicas e
comprovação de seu bom desempenho.

Acreditamos que o Sistema de Contagem
para Medicina Nuclear modelo 13S002
cumpre então muito bem o seu objetivo de
fornecer aos vários serviços de Medicina
Nuclear existentes no pais uma opção de
equipamento com tecnologia nacional e
onde os detectores tipo "Integral Line"
são as únicas peças importadas
utilizadas, o que certamente representa
uma garantia de manutenção e controle de
qualidade do equipamento. Cabe portanto
aos profissionais da área fornecerem o
incentivo, o crédito e a confiança na
tecnologia nacional e mais precisamente
no Sistema 13S002 para que sua
utilização seja amplamente difundida
gerando como retorno a satisfação pelo
reconhecimento do trabalho realizado,
criando assim um elo que certamente
proporcionará a continua evolução da
instrumentação do setor.
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IMPLEMENTACIOH DE UM PLAN NACIONAL DE DETECCIÓN DEL HIPOTIROIDISMO
NEONATAL. PRIMER ANO DE EXPERIfcJfCIA DE MUESTREO POBLACIONAL.

A. Aznarez, H. Baiter,G. Giambruno, A. Iturralde,B. Souto, J.J. Jimenez,
S. Barcia, P. Oliver, A. Nappa, A. Robles, J.L. Peña, y E. Touya.

Centro de Medicina Nuclear y Departamento de
Neonatologia, F.de Medicina, Centro de Investigaciones

Nucleares, F. de Ciencias. Montevideo-Uruguay.

RESUMEN

Se presenta la experiencia del primer año
de desarrollo de un programa de detección
precoz de hipotiroidiemo congênito (HC)
con 1274 casos estudiados. Se empleó el
RIA de TSH para sangre capilar de talán
depositada sobre papel de filtro,
obtenida inmediatamente antes del alta de
los recién nacidos en los 2 centros de
asistencia obstétrica de la Facultad de
Medicina. La dosis media de TSH fue de
16,2 • 15 uü/ml, con valores normales
(<30 uU/ml) en el 97% de los casos; entre
los restantes, redosifiçados antes de las
4 semanas de vida, se confirmó el
diagnóstico de un caso de HC que inició
tratamiento (TSH al alta: 158 uU/ml, TSH
sérica el 15o dia: 40 uU/ml). El grado de
desarrollo alcanzado en el Programa
muestra la factibilidad de su progresiva
extensión a nivel nacional.

INTRODUCCIÓN

Las hormonas tiroideas regulan el
crecimiento y maduración del organismo y
fundamentalmente del sistema nervioso; su
carencia durante la etapa fetal y los
primeros meses de vida determinan retardo
mental irreversible (7). La incidencia de
hipotiroidismo congênito, determinada
por el estudio de loe neonatos en varios
países, es de uno cada 4.435 nacimientos
(3), constituyendo una de las dos
endocrinopatlas mas frecuentes en la
infancia.

Los signos clínicos durante los primeros
tres meses de vida -cuando están
presentes- son muy incneclf icos, por lo
que, la sospecha clinica es generalmente
tardía. El porcentaje de detección en
base al control clinico es de 53% a los
tres meses de edad y de 11% antes de la»
tres semanas de vida. Solamente el 19% de
los niños tratados a partir de loe 3 a 6
meses de edad logran un coeficiente
intelectual superior a 85% (9). El trata-
miento tardío, producto de las carac-
terísticas clinicas de ia enfermedad,
conlleva un costo socio-económico muy
elevado.

El único medio confiable para el
diagnóstico precoz del hipotiroidismo
congênito es la cuantificacJón de los
niveles de hormonas relacionadas con la
función tiroidea en los primeros días de
vida.

Los métodos de radioligandos (RIA e IRMA)
adaptados a la dosificación en nuestras
de sangre capilar de talón depositada
sobre papel de filtro son instrumentos
apropiados para el desarrollo de
programas de investigación poblacional
(1,4,8). En más de 50 millones de niños
que han sido evaluados en muchos países
de Europa y América, el 97% de los
hipotiroideos se detectaron por estos
métodos (6).

El objetivo de esta comunicación es
presentar los resultados del primer ano
de trahajo en la imp lamentación de un
plan de aplicación sistemática de la
dosificación de hormona tiroestimulante
(TSH) a grupos poblacionales progresi-
vamente crecientes, que culmine en el
establecimiento de un Sistema Nacional de
Detección precoz, sobre la base de
reactivos producidos localmente para el
radioimnunoanálisis (RIA) de TSH en
sangre capilar de talón depositada sobre
papel de filtro.

MATERIALES T MÉTODOS

La población estudiada comprendió
inicialmente a los recién nacidos en un
periodo de seis meses, de una maternidad
de 1250 partos anuales, geográficamente
próxima al laboratorio de referencia. En
la etapa actual (iniciada hace 2 meses),
se incorporaron los recién nacidos de las
salas de alojamiento madre-hijo del mayor
centro de asistencia obstétrica del pais,
con 6.000 partos anuales <10% del total
nacional).

La toma de muestra se realizó
inmediatamente antes del alta (36 o mas
horas de vida) por el método de gota de
sangre obtenida por punción del talón y
depositada en papel StS 903. Simultánea-
mente se obtuvo una ficha con datos cli-
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nicos de la madre, el embarazo, el parto
y el examen pediátrico del neonato, con
énfasis en los síntomas y signos clínicos
asociados a la disfunción tiroidea.

Las muestras fueron procesadas para la
dosificación de TSH por RIA, durante la
semana post-extracción en el laboratorio
de referencia. Lo6 reactivos utilizados
fueron desarrollados y optimizados
localmente (2), basándose en el empleo de
primer anticuerpo (anti h-TSH) producido
en conejos (NIH) y como método de
separación un 2o anticuerpo anti-
ganunaglobulina obtenido en oveja. El
procesamiento se realiza en 24 horas. Los
parâmetros de control de calidad del
juego de reactivos fueron: Bo = 2 9 + 5 %,
NSB - 5,5 + 1,4 y DMD - 1 0 + 3 uU/ml.

En la interpretación de los resultados se
consideraron normales las dosis menores
de 30 uu/ml de TSH. Los neonatos cuya
dosificación en un segundo ensayo se
mantuvo entre 30 y 50 uU/ml fueron
recaptados para la obtención de una
segunda muestra de sangre de talón antes
de la tercera semana de vida; a los casos
con dos determinaciones superiores a 50
uU/ml de TSH se les extrajo sangre venosa
periférica para dosificación de TSH, T4 y
T3. Los resultados fueron evaluados por
endocrinólogo-pediatra para su manejo
clinico.

RESULTADOS

Se estudiaron un total de 1274 nacidos de
edades al momento de la extracción entre
19 horaB y 20 días con una media de 55 +
16 horas (Fig.l,. El 93.7% de los casos
tenían menos de 5 días de vida; los
restantes permanecían internados por
complicaciones médicas mayores en las
áreas de cuidados especiales.

Edad de neonatos a la extracción
de sangre capilar de talón
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Figura 1. frecuencia % frecuencia acumulada %

La distribución de sexo fue de 50,3%
masculino y 49,7% femenino. Los promedios
de peso, talla y edad gestacional se
muestran en la tabla 1. La incidencia de

bajo peso (< 2500gr) fue de 10%. La
distribución de edad gestacional
correqida al momento de la extracción se
incluyen también en la Tabla I. El parto
fue vaginal en 83% de los casos, 11.6%
presentaron rotura prematura de membranas
y 10% presentaron complicaciones intra-
parto. El 99,7% fueron neonatos vigorosos
al 5o minuto (APGAR 7-10), y el 0,3%
moderadamente deprimidos (APGAR 4-6).

Las madres relataron antecedentes
personales o familiares de patología
tiroidea (bocio, hipo o hipertiroidismo)
en 12,5% de los casos. La edad materna
promedio fue de 25 + 7 años. El 3.5% de
las madres recibió medicación hormonal
(corticoides u hormonas tiroideas) o
conteniendo Iodo en su composición
(expectorantes, etc). El 1% de ellas
recibió irradiación por estudio
radiológico durante el embarazo.

El control clínico al momento de la
extracción fue normal para el 94,4% de
los neonatos; en el 5,6% restante se
encontraron: dificultad respiratoria en
21% de ellos, llanto ronco/apagado en
16%, fontanela posterior mayor a 5 mm en
13%, hipotonla en 13%, hernia umbilical
en 8% y dificultad de succión en 8%.

Dosis de TSH en neonatos
n -1274

T8H<uU/flil)

Figura 2. frecuencia % frecuencia «cumulada %

La dosis media de TSH del total analizado
fue de 16.48 + 14,84 uU/ml. La dosis
media del rango normal (< 30 uU/ral) fue
de 12,91 + 8,61 uU/ml correspondiente al
97% del total de la muestra (Fig. 2). La
incidencia de resultados en el rango de
30 a 50 uU/ml en dos dosificaciones
sucesivas de la muestra obtenida al alta,
fue de 2,35 %. Los resultados mayores de
50 uU/ml, considerados patológicos,
representaron el 0,63 %.

La dosificación de TSH en una segunda
muestra de sangre capilar de talán, en el
grupo con resultados dudosos (n»30)
mostró niveles de TSH dentro de lo*
rangos de normalidad para el método y
para la edad al momento de la toma (10).
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En el grupo con valores francamente
patológicos de TSH (> 50 uU/ml) (n=8) se
encontraron valores séricos normales de
T3 y T4 en todos ellos. La dosificación
de TSH sérica mostró valores elevados
para la edad en uno de los casos, siendo
interpretado como hipotiroidismo neonatal
en fase compensada.

La revisión de los parámetros clínicos
materno-fetales registrados para el grupo
dudoso y patológico no mostró diferencias
con los del grupo normal (Tabla I).

TABLA I : peso, talla y edad
gestacional de neonatos estudiados

fr«c

pato <gr)

talla (cm)

E. Qest j
(»*m)
> 37 »«m

34-36 semi
30-33 tem

lotai
muattral

1274

100%

3.100 • 601

48,2 ? 2

36,6 • 1.6

«1,4*
7,9*
0.7%

TSH
30-60 uU/ml

30

2.36%

3.062 • 466

47.8 • 2

38.6 • 1

29/30
1/30

TSH
>60uU/ml

8

0,63%

2.909 • 1186

49,5 • 2

38,4 » 2

6/8
2/8

DISCUSIÓN T COHCLUSIOHES

Considerando los indices de nacimientos
de las maternidades cubiertas por el
programa se estimó una cobertura
mayoritaria aunque incompleta hasta el
momento del presente análisis. Las causas
de la pérdida de casos fueron
fundamentalmente las altas producidas
directamente desde las áreas de cuidados
especiales, los fallecimientos y las
fugas madre-hijo.

En el análisis de la edad al momento de
la obtención de la muestra se comprueba
que el 85,3 % de los neonatos tenían más
de 36 horas y menos de 5 días de vida,
periodo aceptado para la dosificación de
TSH en sangre capilar. Loe pacientes
puncionados antes de las 36 horas de edad
(8,6%) fueron altas precoces por causa
materna o institucional, y podrían
explicar la relativamente alta tasa de
resultados de 30 uU/ml o más (3t en la
presente muestra) que fueron
mayoritariamente normales en la
«dosificación.

La decisión de tomar sangre de talón para
la reiteración del análisis en pacientes
dudosos, fue motivada por la comprobación
de un Índice de resultados fuera del
rango normel superior al estimado,
optándose por este método de dosificación
por ser menos cruento.

El primer caso de nipotiroidismo neonatal
detectado mediante dosificación de TSH
por RIA en sangre capilar de talán
depositada sobre papel inmediatamente
antes del alta hospitalaria, con un nivel
superior a 150 uU/ml de TSH a las 48 ha
de vida, se diferenció claramente del
resto de la muestra (TSH promedio 16,48 ¿
14,84 uU/ml), lo que concuerda con la
mayoría de los casos descritos (10).

Su recaptación, que permitió la
confirmación por los métodos habituales
de diagnóstico de laboratorio, y su
derivación y tratamiento antes de las 6
semanas de vida, pusieron a prueba loe
mecanismos previstos a esos efectos, que
en el caso particular resultaron
eficaces.

Al momento actual, la convocatoria de
pacientes ha sido completa para los
habitantes de la capital e insuficiente
para los del interior del pals, lo que
requerirá la implementacioftn de nuevos
mecanismos de recaptación.

Se concluye que se ha logrado un
importante avance del programa de
implementación del plan nacional de
prevención de las secuelas derivadas del
diagnóstico tardio del hipotiroidismo
neonatal.

La experiencia y los resultados obtenidos
en el manejo de un número importante de
muestras permite extraer conclusiones
conducentes a determinar los parámetros a
utilizar en el análisis de los datos
poblacionales nacionales.

Auspiciado parcialmente por OIEA - ARCAL
VIII y PEDECIBA - Area Química.

AOftADICIMXHreOS

Se agradece la colaboración de los
doctores José María García Loriante,
Jorge Ruocco y de la Sra. Cielo Huratado
Herrera, de la Sra. Susana Pertusso, del
personal técnico y administrativo del
Departamento de Perinatologla y del
Centro de Medicina Nuclear con cuya
participación han hecho posible la puesta
en marcha del programa.

MrmnczAS BZBLioourzcM

l.Aranda, h.: Thyrotropin radio-
v immunoassay in dried blood spots on
filter paper for neonatal sceening and
population surveys, endocrinology 28(2):
49-56,1981.

2. Baiter H, at. si. i Desarrollo de
reactivos para la puesta en marcha de un
plan de detección precoz del
hipotiroidismo congênito IX congreso

442 - / Fórum Nacional de Ciência e Tecnologia em Saúde '92



Argentino de Biologia y. Medicina Nuclear
y. H Jornadas del £aflfl SU£ ds ALASBIMN.
Buenos Aires. Argentina. 15-19/X/1991. pp
90.

3.Burrov, C.H., Dussault, 6.:
Considerations in Neonatal Thyroid
Screening. Raven Press. N.Y.. 1980.

4.Chaissain, J., et al.: Le despistage
systematique de I'hypothyroidie.fcfiyjlS
Int. ES&. 100. 1980.

S.Delange, P., et al : Transiet
hypothyroidism in the newborn infant. A,.
Pediatrics 92(61:914-916. 1978.

6.Pistar, D.: Eficacia de los programas
de detección en recien nacidos para
hipotiroidismo congênito. Prevalência de
caeos inadvertidos .Clin. Pediat. HJ. Aj.
V4l 933-942. 1987.

7.Pichar, D., «t al: Thyroid function in
the preterm fetus. Pediatrics 46(2^:208-
216f 1976.

8.Hanson, H., «t al: Proposed Standard
for specimen collection on filter paper
for neonatal hypothyroid screening
programs. NCCLS Publications 2(16).

9.L«tart«, J.: Investigación clinica y
por el laboratorio de los lactantes
hipotiroideos detectados precozmente. En;
Endocrinologia Pediátrica. Coller. R..
Ducharme. J. Eci. : Garrido. Barcelona. pp
436-446. 1984.

lO.Morreal», O., Paral**, N.: Detección
precoz del hipotiroidísmo congênito:
objetivos y actuación. Endocrinología
29Í11: 12-25f 1982.

DIRECCIÓN DEL AUTOR
Dra. Alicia Aznarez
Centro de Medicina Nuclear,
Hospital de Clinicas,
Av. Italia s/n
Montevideo 11600
URUGUAY
PAX: (598-2) 814142

/ Fórum Nacional de Ciência e Tecnologia em Saúde "92 - 443



ft "Or) I.-"

OBTENÇÃO DE IMAGENS CINTILOGRâFICAS ATRAVÉS DE LIPOPROTEiNAS DE BAIXA
DENSIDADE (LDL) MARCADAS COM TECNÈCIO 99B (Tc 99m) .

Silva, 3.; Coelho, I.; Zanardo, E.; Pileggi, F.; Meneguethi, C ;
Maranhão, P.. C.

Instituto do Coração HC-FMUSF, Faculdade de ciências Farmacêuticas - USP.

RESUMO

As 1ipoproteinas de baixa densidade (LDL)
transportam a maior parte do colesterol no
plasma. Marcadas com Tecnécio 99m (Tc-99m),
as LDL têm sido utilizadas
experimentalmente para obtenção de imagens
em Medicina Nuclear.No presente estudo,
introduzimos esta técnica em nosso meio,
visando futuras aplicações clínicas. As LDL
do soro humano separadas por
ultracentrifugação seqüencial, foram
marcadas com Tecnécio 99m, com diticiito de
sódio como agente redutor,seguindo-se
purificação em resina Sephadex G 50.
Obteve-se 20 a 40% da atividade inicial. A
pureza radioquimica foi também avaliada por
eletrotorese em acetato de celulose,
cromatografia em papel e precipitação por
ácido tricloroacético (TCA). Imagens
cintilográfícas foram obtidas 25 minutos
e 24 horas após a injeção de 3 mCi de
LDL-Tc 99m em coelhos. O órgão de maior
maior captação após as 24 horas foi o
fígado seguido das supra-renais e
intestino, semelhante ao padrão descrito em
trabalhos anteriores.

INTRODUÇÃO

Altos niveis de colesterol constituem
fator de risco à aterogênese, e cerca de
95* dos lipídeos da placa aterosclerótica
constituem-se de ésteres de colesterol,
colesterol e fosfolipídeos (3). Há
evidências de que o colesterol presente nas
lesões ateroscleróticas, provém
principalmente das LDL circulantes (4).
Embora os mecanismos de acumulação não
sejam claros, sugere-se que a LDL penetre
na rr.onocamada de células endoteliais, que
revestem a parede arterial, através de
transporte transcelular. Os mecanismos
deste transporte podem ser: a) endocitose
mediada por receptores; b) endocitose nao
mediada por receptores e c) combinação de
ambos os processos (4).

Na Hipercolesterolemia Familiar, doença
•m que os níveis de LDL se encontram

bastante elevados, os indivíduos podem
apresentar, na ausência de outros fatores
de risco, severa aterosclerose,
evidenciando a importância desta
lipoproteina no processo aterogênico (3).

O emprego de radioisótopos para o estudo
do metabolismo lipidico associado à
aterogênese tem sido freqüente. Os
primeiros trabalhos utilizavam o 1-125 e
eram realizados in vitro (2). Sendo o 1-125
um monoemissor gama possibilitando a
realização de imagens cintilográficas,
alguns pesquisadores utilizaram este
radioisótopo para marcação das LDL,
evidenciando a presença desta lipoproteina
em lesões ateroscleróticas (7).

As imagens obtidas com LDL-I 125,
apresentavam características pobres,
tornando-se necessária a escolha de um novo
marcador. Assim, em 1985, Lees e col (8),
descreveram uma técnica de marcação
utilizando o Tecnécio 99m (Tc 99»),
radioisótopo bastante usado em Medicina
Nuclear, devido a sua meia-vida curta (6
horas) e gama emissão, que permitem a
obtenção de excelentes imagens com baixa
dose de radioatividade absorvida pelo
paciente.

No presente trabalho, introduzimos esta
tecnologia em nosso meio, com o objetivo de
estudar o metabolismo lipidico associado á
atetogênese, visando futuras aplicações
clinicas.

MATERIAIS t MÉTODOS

XsolwMnto da« Lipoproteina* im Mix»
Densidade (LDL)

As 1ipoproteinas de baixa densidade
(d« 1.019 a 1.063 g/ml ) foram isoladas

do plasma humano de voluntários normais por
ultracentrifugaçSo seqüencial (5) . O plasma
foi ajustado para una densidade de 1.019
g/ml com KBr, e ultracentrifugado a 40.000
rpm, em rotor TH 641, ultracantrífuga
Sorva1,por 24 horas a 4 C. Após 24 horas
retirou-se o volume sobrenadante
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correspondente a quilomicrons e VLDL,
acertando-se novamente o infranadante para
uma densidade de 1.063 g/ml, procedendo-se
a nova ultracentrifugação nas mesmas
condições, para obtenção das LDL.

A LDL isolada foi dialisada em solução
de cloreto de sódio 0.15 M, pH 7.4 a 4 C
por 12 horas, tendo sua integridade
confirmada por eletroforese em gradiente de
gel de poliacrilamida (SDS-PAGE Je 3 a
16%) . As proteínas foram determinadas pelo
método de Lowry e col (10).

Procedimento d* marcação das LDL

A marcação das LDL foi realizada
adicionando-se 30 a 40 mCi de Tc 99m à LDL
(3 a 6 mg de proteína), utilizando como
agente redutor ditionito de sódio,
(dissolvido em 100 ul de tampão glicina pH
9.8). Após homogenização a mistura foi
mantida a temperatura ambiente por 30
minutos, seguindo-se purificação por
cronatografia em resina Sephadex G 50. A
coluna foi eluida com cloreto de sódio 0.15
M e as frações coletadas foram submetidas a
medidas de radioatividade e absorbáncia em
UV 280 nm.

A pureza radioquimica foi avaliada por
eletroforese em acetato de celulose em
tampão barbital pH 8.4, cromatografia em
papel Whatman n 1 em sistema solvente
metanol a 85% e precipitação por ácido
tricloroacético (TCA) 10*.

Estudos de Biodistribuiçio

Estudos de biodistribuiçáo foram feitos
em coelhos New Zealand, adultos, pesando de
2 a 3 Kg, injetando-se 3 mCi de LDL-Tc 99m
intravenosamente. Imagens cintilogrãficas
foram adquiridas 25 minutos e 24 horas após
a injeção. Foram colhidas amostras de
sangue em intervalos de 24 horas para a
determinação da remoção plasmática.

RESULTADOS

A LDL do plasma humano isolada por
ultracentrifugação seqüencial apresentou-se
integra na eletroforese em gel de
poliacrilamida (SDS-PAGE 3 a 16%),
visualizando-se uma única banda,
correspondente à apolipoprotelna B-100,
presente nas LDL.

0 composto LDL-Tc 99m após purificação
em sephadex G 50, apresentou de 20-40% da
atividade inicial do radioisótopo. Medidas
d* radioatividade e absorbáncia em U.V. 280
nm, demonstraram picos correspondentes
(figura 1).

Os procedimentos eletroforéticos do

purificado (LDL-Tc 99m após cromatografia
em gel Sephadex), apresentaram cerca de 90%
da radioatividade associados & proteína de
LDL, enquanto que a precipitação por TCA e
cromatografia em papel Whatman no 1
apresentaram 45 e 66%, respectivamente.

Os tesultados da remoção plasm&tica da
LDL-Tc 99m foram semelhantes aos descritos
na literatura (11) para a LDL marcada com
1-125, como demonstrado na figura 2.

As imagens cintilograficas obtida- 25
minutos após a injeção evidenciaram o
"pool" sangüíneo, rins e bexiga. Já as
imagens de 24 horas demonstraram maior
captação pelo fígado, seguido de supra-
renais e intestino (Figuras 3 e 4) .

RMXOATiv.

2 4 6 • IO 12 14 16 lê 20

FIGURA 1
Modelo de eluiçáo em Sephadex O 50 da
LDL-Tc 99m.

DIBCÜMÃO

No presente trabalho confirmamos os
achados de Less e col. (8) mostrando a
viabilidade da obtenç&o de imagens com LDL
marcada com Tc 99».

A distribuição tecidual da LDL-Tc 99m
depende da estabilidade e integridade do
traçador. Lees e col (8) demonstraram que
a LDL-To 99n, era estável após
eletroforeae, ultracentriíugaçâoe passagem
in vivo .

Para os procedimentos eletroforéticos,
Lees e col (8) utilizaram o papel como
suporte, o que apresenta como desvantagem
um tempo muito longo de desenvolvimento,
em média 8 horas. Nossos estudos
demonstraram que os procedimentos
eletroforéticos utilizando acetato de
celulose são nais rápidos e apresentam
resultados compatíveis com os descritos na
literatura (8-11).

/ fórum Nacional de Ciência e Tecnologia em Saúde V2 - 445



•» LDL-TcSSm
+ LDC-I-18B

FIGURA 2
curva de decaimento plasmático da LDL-Tc
99m e da LDL-I-125.

A cromatografia em papel, que utilizamos
para a avaliação da pureza radioquimica da
LDL-Tc 99m, é muito empregada como controle
de vários compostos marcados com Tc 99n.
Nos3os resultados monstraram-se
insatisfatórios, talvez devido a possível
oxidação do Tc 99m durante as duas horas de
corrida do cromatograma.

A baixa precipitação (45 %) obtida com o
ácido tricloroacético, quando comparada aos
resultados da eletroforese (90 %)
justifica-se pelo fato do TCA dissociar
alguns quelatos. Tendo em vista que a
maioria das ligações do Tc 99m à LDL occrre
por quelação, admitimos que possa ter
havido dissociação do composto marcado (9).

Os resultados dos estudos de remoção
plasmática da LDL-Tc 99m demonstraram
valores similares aos obtidos com a LDL-
1-125, indicando que a técnica de marcação
não alterou o metabolismo das LDL in vivo
(11).

A distribuição nos diversos órgãos da
LDL-Tc 99m, evidenciada pela obtenção de
imagens cintilográficas de 24 horas foi
muito semelhante à obtida por Lees e col.
(8), com intensa captação pelo fígado ,
principal órgão do catabolísmo das LDL.
Através das imagens foi possível
evidenciar, ainda, a captação pelas supra-
renais e intestino

Alguns trabalhos descritos na literatura
preconizam a aplicação clinica da LDL-Tc
99m para avaliação da função do cõrtex da
suDra-renal, baseados na considerável
captação pela mesma (6). Quando comparadas
as captações das LDL marcadas com Tc 99m ou
I- 125 pelas supra-renais, verificou-se
que existe maior acúmulo (cerca de 10
vezes) da LDL-Tc 99m, indicando que o
Tc-99m quando seqüestrado, não sofre
degradação intracelular (4). Estes
resultados foram confirmados em estudos
utilizando cultura de fibroblastos humanos
(9)-

Alguns autores demonstraram que a LDL-Tc
99m pode ser captada pelas células
endoteliais em regeneração (4). após a
promoção de lesão da parede arterial de
coelhos (1). Aqueles estudos indicam -jue a
interação da LDL com o endotélio em
regeneração é um importante fator para o
acúmulo de Upídeos, evidenciando a
importância da aplicação da LDL-Tc 99m na
aterogênese.

As características físicas do Tc 99m,
seu baixo custo e a possibilidade de
estudos através de uma técnica nao invasiva
e de fácil realização, constituem fatores
que indicam o uso deste marcador para
estudos do metabolismo das LDL no processo
aterôgenico, como também para evidenciar o
efeito de diversas dietas ou medicamentos
sobre o metabolismo lipídico.

FIGURA 3
Imagem cintilográfica obtida 25 minutos apóe a
injeção de 3 nCi de LDL-Tc 99m, evidenciando o
"pool" sangüíneo, rins e bexiga.
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FIGURA 4
Images cintilográfica obtida 24 horas após a
injeção de 3 mCi de LDL-Tc 99m, evidenciando
principalmente fígado, seguido das supra-
renais e intestino.
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C O N T R I B U I Ç Ã O AO ESTUDO DA MARCAÇÃO OE ELEMENTOS SANCUlNEOS
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B. G u t f i i e n 1 , E.M. B o a s q u e v i s q u e ' e M. B e r n a r d o - F i i h o 1 - e .

1- Centro B i o m é d i c o , u n i v e r s i d a d e do Estado do Rio de J a n e i r o .
8- Centro de Pesquisa B á s i c a , instituto Nacional de Ca n c e r !

Ml nistério da S a ú d e .

RESUMO

O 99mTc é facilmente obtido em gerador
de 99Mo/99mTc, sendo amplamente empregado
em diversos procedimentos, è nível de diag-
nóstico, em medicina nuclear. Oo ponto de
vista da aplicado médica, a meia vida e a
energia da r a d i a d o têm permitido a oDten-
d o de imagens cintigréfícas em gama came-
ra, acarretando pequenas doses de r a d i a d o
para o paciente, os resultados aqui mostra-
dos para hemécias, leucócltos e proteínas
Piasméticas representam contribuído rele-
vante para a compreensto dos mecanismos de
f i x a d o do 99*)Tc a estas estruturas. Da
Mesma forma permitiram o desenvolvimento
de técnicas alternativas e simplificadas
para o o b t e n d o de imagens cintigréfícas,
como no caso de avaiiaçBes esplénicas e
e l u c i d a d o de processo infeccioso.

INTROOUCAO

Elementos sangüíneos marcado» com re-
dionucildeos têm sido empregados em inúme-
ros procedimentos de Medicina Nuclear.

O tecnécio-99m (99mTc) é um raaionu-
cifdeo que apresenta varias características
química, física e biológica, que têm con-
triDuído para sua ampla utilizado: <i> a
mela vida física de 6 horas, (li) a emisslo
de r a d i a d o gama de energia de H O new, com
abundância de 90%, ( i n ) a emisslo corpus-
cular negligenciarei e <iv) a forma química
eluída, de gerador 99ffo/99mTc, de pertecne-
tato, que possibilita a marcação de varia-
das estruturas moleculares e celulares de
interesse oiomédico (2, 15, 19, 21, 2 3 ) ,

ti emento» sangüíneos marcados com
99*Tc tin possibilitado a real n a d o de vá-
rias investigações à nfvei de diagnóstico
clinico. Hemácias marcadas com este radio-
nucifdeo têm sido empregadas para eveiie-
çOt» cerdio-vascuiares, determmaçlo de vo-
lume sangüíneo, localizado de Hemorragias
gastro-msteati nais e estudos espiênicos
<1, 8, 15, 21, 2 2 ) . Leucócltos marcados têm
• tdo usados para localizado de centros in-
fecciosos, rejeiçlo de tecidos transplanta-
dos e acompannamento oe processos infiama-
tórios (9, 11, 14, 15, 18). Protelnaa pias-
méticas, em diferentes formas, têm sido u-

tii n a d a s para o b t e n d o de imunoc i nti gra-
fias, estudos pulmonares, voiemia e locali-
z a d o de placenta <1S, 17. 2 1 ) .

Neste trabalho, apresentamos contri-
b u í d o ao estudo da « a r c a d o oe elementos
sangüíneos (nemácias, leucócltos e proteí-
nas piasmiticas) com 99mTc, através de re-
sultados obtidos no Centro Biomédico da u-
niversidade do Estado do Rio de janeiro e
Centro de Pesquisa Btsica do instituto Na-
cional de c»ncer do Ministério da Saúde.

LEUCÔCITOS

Muitos métodos de m a r c a d o de leucôclto
têm sido descritos na última década. Entre-
tanto existe uma preferência pelo 99mTc,uma
vez que o processo de decaimento de outros
radionuciídeos alteram a viabilidade dessas
cêiuiss (3, 11. 15, ia, 18, 2 4 ) .

As metodologias que empregam 99».Tc ato
bem diversificadas, sendo que.os leucócltos
isolados slo trataoos com cloreto eetanoso
e/ou uma oxima (HHPAO). Em outros casos, a
m a r c a d o é falta com eangue total, empre-
gando-se um colóide.

Gutflien (11) e Gutfiien et ai.(13, 14)
desenvolveram método de m a r c a d o de leucó-
cltos com 99mTc. após testes "in vitro* e
*in vivo" com coelhos, compararam, em paci-
entes,esta técnica com a emprega H H P A O (14)
e verificara!!! que os resultados, como mos-
trados na figura 1, eram idênticos, além de
ser procedimento simples e de baixo custo.*
eficiência de m a r c a d o dos leucócltos coei
99mTc, caicvisda como descrita por Gutflien
(11), nas condictes adequadas, foi de
89,74% • 4,08.

HEHACIAS

A o b t e n d o de hemécias marcadas tem
tornado possível o estudo da cinética e-
ritrocitéria e de alterações morfoiógicas
e funcioneis relacionadas ao sistema nema-
toiógico (1, 8, 15, BS).

A m a r c a d o de nemécia» com 99mTc foi
proposta inicialmente por risiter et ai.(10)
e embora venna sendo objeto de numerosos es.
tudos, percebe-se a falta da padronizado
de inúmeras variáveis capazee de Interferir
na eficácia de m a r c a d o .
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horu ap«* • injaçlo, avtdanclaa hlparcaptaçia na taznozalo
*««juar4a.

Renanl e snarma ( 5 0) ma ri. oram h e m á c l a s
com 99mTc e e observaram que a cadela beta
apressntou 58 veies mais radioatividade que
a cideie alfa, na molécula de he m o g l o b i n a .
Resultados similares foram a n t e r i o r m e n t e
descritos por Oewanjee < 7 ) .

Gutfiien et ai.( 1 2 ) avaliando o efeito
de oioqueadores de canais de c á l c i r , n i f e d i -
pina, verapamii e gentamicina tB) m o s -
traram que estas substâncias s8o ca p a z e s de
bloquear.reversiveimente,a f i x a d o do 99mTc
nas riemácl es, como mostrado na figura 2 . Foi
sugerido que o (on estanoso, indispensável
para a l i g a d o do 99mTc a ne m o g i o b i n a , p e n e -
trem nas nemácias, por canais idênticos aos
dos tons cálcio, ou até peios m e s m o s .

- C>"»"« ' • "icasi» * M i l c l i l »« ptana»!» « " • ! "
Iflllldtefa* *3 fWm Idniea alfaie» •!• «w*f*M-
O«r*jrfol tncgbMO |«r 1) «tn CTMI 9«niMHCtn«. ••!!«

idipma o«

d* ciorrw • •
•Or tajffpo» «II

foi «llel«««

• MID 10 «If

•tfai at a«ffC<iiti9«nt at i

itfflnr«vn

0 modelo proposto por Bernardo-Fllho
(5) esquematliado na f'9ura 3, sugere que
quando a concentração do fon estanoso é
baixa, o mesmo deve ser praticamente todo
incorporado pelas hemácias. Neste caso o
99nTc fica em excesso, acarretando pequena
marcado.Em concentrado ótima deste agente
redutor,surge nas hemíclas um número máximo
de sftios de ligado nas moléculas de hemo-
globina. Quando é adicionado 99mTc,a radio-
atividade nlo é perdida peios erItroeitos.O
tratamento das nemécias com elevadas concen
traçBes de (on estanoso impossibilita • cai
taçlo indefinida do agente redutor pelos eè
ritrocitos, o que acarreta na permanência
do Ion estanoso no melo extra-celular. Isto
poderá provocar a reduçSo do 99mTc para va-
lências menores, ou como demonstrado poderá
ocasionar a sua associado com as proteínas
piasmáticas (4), sendo que, pelas nuas Ma-
neiras nSo seria o radlonucl(deo capaz de
ser incorporado pelas nemácias.

na io"'n iQ I
aali»;» aa rucl o.»

FIOU» 3 - Mdllo »ro»o«to F»r» «arcado a» htaicla» C M T C
<• difartntca conc«nlra«fa« »m ron a*ta«a»a. Oa alakaloa
raar«tntaal (0> kaaácia, (0> H l fc l l l l l « Htmawla»l»a,
<O> íon aatanoao t ( • ) *™Tt.
A f laura 3 • eorra>aan«a aa arocnao ** aarcacfo «aa M -
•a'cfaa c«a '*"re tm aalxa csnccntraclo ti Tan r tMMap
a flaura 1 t. >• cancantracfs »tlaa « a fIfura I C •»
concantracSo ala«a<a «ala aaant* rtdular. I I ) r«*r*Mf|ta
a Incubado da* htaíciaa coo o aaanta ridutor, l í ) a Incy-
Dado con ""Tc • O) o rrscMM *m rturtt» ê* tt—écl»
do aobranadanf«v

0 estudo da cmttica de marcado de nf
macias em diferentes temperaturas, como mof
trado na figura 4, possibilitou o desenvol-
vimento de técnica de cintigrafia esplênice
seletiva, simplificada, como pode str visto
no Quadro 1 (3, 5 ) . as eficiâncias (te m -
corporaraçlo de 9BmTc ès nemácias, a ' 37 a
50 Dc, dependendo do tempo de incubaçlo, a-
atlngiram valores superiores è 95%.

PROTEÍNAS PLASMATICÍS

Os estudos de marcado de proteínas com
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cies snteriorea. n tetuir . forsa separadas Bltauatas de
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a calculadas as I da incorporaria da ***Tc nos e r l t r t -

rato da asdla nas teaperaturae da <â> 4 • <£> 37°C-

*u«dro|- P r g « l i M M « > l n aarcacSo de neaécias 1 » '**Tc >ara
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cantando 6 ul d»sta sal .
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- «soardar 3» a ln • raalizar cinti>rafia aspitnica naa m i i i n
postarior a lataral assuarda.

99mTc começaram com a soroaiDumina. P r o t e í -
nas piasináticas m a r c a d a s , sob diferentes
formas, têm sido utli:?adas em n e d i c m a
Nuclear para diversos procedimentos (15,
17, 2 1 ) .

0 acompanhamento "In vivo" da distriDuj.
cSo do 99mTc, tem evidenciado que o mesmo é
localizado no plasma, associado na fraçSo
aiDumina. A comparaçSo da fixaçlo do 99mTc
na fraçlo aitumina e gama-gi o b u n n a , mostra
que a radioatividade,na fraçlo aiDumina di-
minui com o aumento ua concentraçlo do a-
aente redutor e para a fraçlo g e m a - g l O D U I I -
na ê observado o contrário como mostrado na
tabela 1 ( 4 ) .

CONCLUSID

O 99mTc é facilmente obtido em gerador
dt 99rio/99fflTc, sendo amplamente empregado
em diversos procedimentos, a nfvei de tfiag-
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nóstico, em medicina nuclear.
Do ponto de vista da apilcaçlo médica,

a mela vida e a energia da radiaçlo têm
permitido a obtençlo de imagens clntigráfi-
cas em gama camera, acarretando pequenas
doses de radiaçlo para o paciente. Outro
fato que merece ênfase é que os rejeitos
radioativos praticamente i n e m s t e m e outros
problemas ligados è radioproteclo slo mlni-
mizados.

Os resultados aqui mostrados para nem»-
cias, leucócitos e proteínas piasmáti-
cas representam contribuiçSc relevante para
a compreensão dos mecanismos de fixaçlo do
99mTc a estas estruturas (3, 4, 15, 1 3 ) .
Da mesma forma permitiram o desenvolvimento
de cécnicas alternativas e simplificadas
para o obtençlo de imagens cintigráficas,
como no caso de a v a n a ç S e s e s p i t m c a s e
el u c i d a d o de processo infeccioso (2, 5,
11, 1 4 ) .
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RESUMO

O 99niTc é facilmente ootldo em gerador
da 99No/99mTc com tecnologia plenamente do-
minada por diversos países, possibilitando
uma disponibilidade deste radionucIídeo a
custo reduzido para uso em Medicina Nuclear
e em Centros ae Pesquisa. A mela vida de
B noras deste isótopo radioativo, apesar de
ser curta, permite a realização de variados
experimentos em Ciências Biomédicas. os re-
jeitos radioativos praticamente i n e m stem e
outros problemas ligados a radioproteçlo
slo minimizados, isto determina um impacto
ambiental praticamente desprezível quando
comparado com outros de vida mais longa. Os
resultados aqui apresentados com bactérias,
plateiminto, cercaria e o x a m n l q u m e , re-
forçam o uso 99mTc, como um radlonuciIdeo
alternativo para estudos em pesquisa.

INTRODUCaO

Técnicas que utilizam radionucifdeos
têm sido empregadas nas mais variadas ireas
do conhecimento. Em ciências da Saúde têm
contribuído de modo relevante para o apri-
moramento do diagnóstico e terapia e per-
mitido avanço considerável no campo da
pesquisa oiomédica.

Apesar da importância dessas técnicas,
•eu uso é limitado em muitas instituiçfies,
em todo o mundo, em várias oportunidades,
devido a nlo disponibilidade e também a fa-
tores econômicos, pois muitos traçadores
radioativos, ou nlo slo disponíveis com fa-
cilidade ou slo de elevado custo.

Desde a década de 80,um radionuci(deo,
o tecnéc 10-99(11 (99mTc).tev3 seu emprego au-
mentado progressivamente, isto deve-se ao
fato deste radionuciIdeo apresentar vanta-
gens dos pontos de vista químico, físico e
biológico e também ae ser facilmente dispo-
nível. O 99mTc, além de ser empresado na
rotina médica com finalidade de diagnóstico
(1, 9, 1 6 ) , pode ser igualmente utilizado
sm procedimentos de pesquise biológica (2,
3, 6, S, 7).

Os radionueiídtos geralmente usados,em
Ciências Biomédicas, nos processos experi-

mentais, têm sido o carbono-14, Mdrogê-
nio-3, fôsforo-32 e enxOfre-35. Estes isô-
topos radioativos, que slo emissores de ra-
diado beta, podem possuir meias vidas que
atingem a mais de milhares de anos.

A necessidade de novos redlofármacos é
freqüente devido ao constante desenvoivimej»
to no estudo dos processos fisiológicos ou
patológicos, e esses estudos muitas vezes
slo limitados peia nlo existência dt um
radlofármaco específico. Da mesma forma a
obtendo de novos traçadores radioativos,
com redionuciídeo emissor de radlaçlo gama
e meia vida de poucas horas, pode ser dt
relevância e contribuir para ajudar na elu-
cidaçlo de fenômenos de natureza biológica.

Assim o objetivo deste trabalho ê apre.
sentar metodologias para marcaçio com SBmTc
de bactérias, plenárias,e cercaria do ciclo
evolutivo da esquistossomose e em molécula
de interesse blomédico, a oxamnlqume, de
senvoividas no centro Blomédico da univer-
sidade Estado do Rio de Janeiro e no Centro
de Pesquisa Básica do instituto Nacional de
Clncer do Ministério da Saúde.

BACTÉRIAS

k obtençlo de bectériee marcadas com
99mTc,por metodologia por nós desenvolvida,
pode ser ume alternative na reeiizeçlo de
muitos experimentos sendo esta marcaçio
estável e o processo empregado nio é capaz
de alterar a viabilidade da cultura como
mostrados na figura 1 e tebtla 1.

A análise da distribuído do BBmTc nas
células demonstrou que a fixado ocorre
principalmente a nível da freçlo ribosso-
mai. Entretanto, outras eetrutu'as também
parecem fixar o BBmTc, como o ceso aa mem-
brana celular (4) como é moatrado na figu-
ra 2.

A avaliado da carga de superfície, a-
través da determinaçlo da mobilidade eietrg
forétlca de culturas marcadas ou nfo com
99mTc demonstrou nlo serem sigr.ificetivas
as diferenças entre suspensBes, bem como, a
nidrofobicidade e a adesividede de bacté-
rias a céiuias de mamíferos (tabelas £, 3 e
4) nlo foram alteradas.A anáiiae de fotomi-
crografias permitiu avaliar a fixaçío de
ftrritma cetiflnica (10) mostrando uma dls-
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triDuicio descontínua desta suBstlncla qu(-
niica na superfície celular independentemen-
te da marcação.

PLANARIAS C CCRCAfllAS

A marcaçlo de prep»ra»8es de pianéria
com 99mTc, como mostrado na figura 3, pode
ser uma aIternatIva,para muitas avaliações
oioiósicas deste piateiminto ( 8 ) , emeora
outros raoionucifdeos tamDém tenham sido
empregados.

« marcaçlo das prepartcSes de planá-
rias com 99mTc mostrou-se oastante estivei
e o estudo da viabilidade mostrou oue a ma-
todoiogia empregada nlo foi capaz de modi-
ficar a soorevivftncia (2, 5 ) ,

Cercárias tlm sido marcadas com redio-
nucifdeos (16) e a marcaçlo com BSmTc, a
semeinança de outras estruturas biológicas
ié estudadas, é dependente do íon estanoso
(0) , como visto na figura 4.

A a v a n a ç l o da estabilidade da marca-
çlo de c e r c é n a » com 99mTc mostra que hi
uma grande retençlo deste isotopo rsdioati-
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vo mesmo apôs lavagens e o estudo da V I S D I -
iioaoe mostra que, a técnica empregada nlo
é capaz de modificar a sobrevivência das
preparações de cercárlas para quase todas
as concentrações de cloreto estanoso utili-
zadas exceto para a concentração de 1.300
uM (2,6).Na figura 5 pode ser obervada cin-
tigragia ottida de rato infectado com pre-
paraçlo de cercaria marcada com 99mTc.

MQLÉCUL.S MARCADAS

verias estruturas moleculares têm sido
marcadas com tecnécio-99m e sfo empregadas
em rotina clínica através da nedicina Nu-
cicar (1, 9, 13, 1 4 ) .

Na taoeia 5 é mostrada a Diodistribw•-
çlo, em camundongo, de oxamnique, que é
empregada no tratamento da esquistoeomose

4 i

FIGURAS- Cintigr»fia de rato que foi in-
fectado co- cercaria do cicio «"olutjvo **
esqui»to»o»o*e, «arcada» coti 99«Tc. <a> 20,
(b> 120, <c> 1440 e <d)2B80 «in apo» o pro-
cesso de infecção. A seta representa u»a
possível fase estacionaria das cercar ias-

Sangue <S>
Baço <B)
Tireóidc (T)
Pulmão (P)
Fi'gado (F)
Rim <R>
Intest ino (I>
EstSmago (E)
Músculo <h>

I/M

X de
30 min

0,23
0,15
0,39
0,22
0,58
0,51
1,02
0,09
0,22

4,63

radioat idade/g
«0 ain 120 Min

0,42 5
0,12 <
0,28 4
0,28 <
0,82 <
0,86 <
0,43 (
0,86 i
0,24 (

1,79

>,25
>,16
>,35
>,2B
»,43
»,73
>,21
»,58
»,15

L,40

TABELAS- Biodistr ibuicio de oxamniquínc
marcada com 99 M T C . Solução de oxaMniquíne
marcada com 99mTc foi injetada, via intra-
muscular, em ratos. Tempos aptfs, os animais
foram sacrificados e calculado, para cada
segmento anatômico, a X da radioatividade
total incorporada por grama de tecido.

(17),marcada com 99mTc,sendo que ocorre uma
grande fixação desta droga em intestino.Es-
tudos estlo em andamento, em nosso leoo-
ratório, para mostrar a aplicado desta
aroga em avaiiaçOee patológicas que compro-
mentam este segmento anatOmico.

CONCLUSÃO

O 99mTc é facilmente ootiao em gerador
de 99«o/99mTc com tecnologia plenamente d o -
minada por diversos países, possibilitando
uma disponibilidade deste radionuci(deo a
custo reduzido para uso em Serviços de Medi
cina Nuclear e em Centros de Pesquisa.

A meia vida de B noras deste radionu-
cildeo, além de permitir a r e a i n a ç l o de i-
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números experimentos em Ciências Biomédi-
cas. reduz significativamente a f o r m a d o de
rejeitos radioativos e outros problemas 11-
9»oos è r«dioprotecío slo minimizados, is-
to determina um impacto ambiental pratica-
mente desprezível quando comparado com isó-
topo radioativo de meia vida mais long»
<11, 1 5 ) .

Os resultados aqui descritos e aqueles
apresentados peia literatura especializada
internacional ( 1 2 ) , têm demonstrado que o
99mTc í um radionuclideo que também apre-
senta grande potencial de apiicaçlo para a
pesquisa básica e aplicada.
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AVALIAÇÃO DE UNA TÉCNICA DE MARCAÇÃO DE LEUCÓCITOS COH H M P A O - " " T C .

Moraes,D.W.; Marinho, N.S.; Rezende,M.E.X.; Buchpiguel, C.A.; Rockmann, T.M.B.

Centro de Medicina Nuclear-FMUSP, LIM-44, The Institute of

Nuclear Medicine, The Middlesex Hospital. London.

RESUMO

0 HMPAO-99mTc vem substituindo, com

sucesso, o cloreto de Indio-111 na marca

ção de leucócitos aucólogos para a detec

ção de focos inflamatórioseinfecciosos.

Diversas técnicas de marcação têm sido

propostas, utilizando-se de diferentes

volumes de sangue e diferentes condições

de marcação apresentando variação da

eficiência de marcação.

Este trabalho apresenta a avaliação

de uma técnica de marcação que se utili-

za de amostras de sangue total, coletado

em ACD, obtendo-se o concentrado leucócl^

tário com menor tempo de manipulação da

amostra de sangue e com maior simplícida

de. A eficiência de marcação média dos

leucócitos, de voluntários normais e por

tadores de processos Inflamatórios, mos-

trou-se concordante com a literatura,man

tendo-se a viabilidade celular. A biodi£

trlbuição mostrou padrão qualitativo se-

melhante àquele registrado na literatura

tornando o procedimento de grande valia

em Medicina Nuclear.

INTRODUÇÃO

0 teenécio-99m é o radloisótopo de

escolha em Medicina Nuclear devido às

suas características físicas ideais para

detecção em câmara de clntllação, doslme

trla e disponibilidade sobrepujando o

lndlo-111. Diversos composto» com 9 9 mTc

foram propostos para a marcação de leucó

cltos em substituição aos que1«tos llpo-

fílicos de índlo-111.

A partir de 1986 (6) foi sugerida a

utilização do HMPA0-99mTc (d.l-hexaraetil^

propilenoamina oxima-99mTc) que se mos-

trou superior aos demais compostos marca

dos com 9 9 mTc. Devido a sua llpofllicida

de pode penetrar na membrana dos leucóci^

tos, por difusão passiva e ser retido na

célula por conversão a um complexo hidro

fílico devido a alteração do pH (4). Leu

cócitos autólogos marcados com HMPAO-

vêm sendo utilizados, com sucesso, na de

tecção de focos inflamatórios e infeccio

sos. Os leucócitos são isolados de uma

amostra de sangue total do paciente, mar

cados com HMPAO- Tc e após injeção in-

travenosa tem sua distribuição avaliada

através da aquisição de imagens em câma-

ra de cintllação.

Diversas técnicas de marcação de leu-

cócitos com HMPAO-99mTc foram descritas,

utilizando-se de diferentes volumes de

sangue, apresentando variação da eficiên

cia de marcação.

Este trabalho apresenta a avaliação

de uma técnica de marcação de leucócitos

com HMPAO- Tc que utiliza menor volume

de sangue, mantendo a eficiência de mar-

cação e viabilidade celular em níveis

compatíveis com àqueles preconizados pe-

la literatura.
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MATERIAIS E MÉTODOS

A manipulação das amostras de san-

gue foi realizada em capela de fluxo ia

minar com vidraria, equipamento e rea-

gentes estéreis e apirogênicos e técni-

cas assépticas.

Os concentrados leucocitários utili^

zados nas marcações foram obtidos de

amostras de sangue total de 13 lndivi_

duos voluntários: 8 normais e 5 portado

res de focos inflamatórios.

Obtenção do concentrado leucocltárto:

50 ml de sangue venoso foram coleta

dos em seringa contendo ACD (85:15;v/v)

e Hespan a 6% (10:1;v/v). Após sedimen-

tação dos eritrócitos, por 60 minutos a

temperatura ambiente, o plasma resultan

te foi centrifugado a 1500 rpm por 5 mi_

nutos, obtendo-se o plasma rico em pla-

que t as (PRP) e a mistura de leucócitos.

0 PRP foi centrifugado a 2000 rpm por 5

minutos, obtendo-se o plasma pobre em

plaquetas (PPP) que foi reservado. Os

leucócitos foram ressuspensos em 10 ml

de água destilada e após imediata adi-

ção de 10 ml de NaCl a 1,8* foram subme

tidos a nova centrifugaçào a 1500 rpm

por 6 minutos. Desprezou-se o sobrena-

dante obtendo-se o concentrado leucoci-

tário.

Obtenção do WPA0- 9 9 aTc:

HMPA0-99mTc foi obtido pela recons-

tituição de conjuntos de reativos (kits}

1 i of ill zados (Ce re tec, Amersham Interns,

tlonal) com 740 MBq de pertecnetato de

sódio- Tc, em volume <ie 5 ml completa

do quando necessário com solução fisio-

lógica 0,9*. Os cuidados com a qualida-

de do pertecnetato de sódlo-99mTc foram

observados em todas as preparações: o

eluato utilizado não ultrapassou o pe-

ríodo de 2 horas após a elulção de um

gerador anteriormente eluído em um período

de tempo menor que 24 horas (5).

Marcação de leucócitos:

Ao concentrado leucocitário, ressuspen-

so em 2 ml de NaCl 0,9», adicionaram 3 ml

de HMPAO-99olTc com aproximadamente 370 MBo,

Após um período de Incubação de 10 minu-

tos a temperatura ambiente, juntaram-se 5

ml do PPP e submeteu-se a centrifugaçào a

1500 rpm por 5 minutos. Os leucócitos fo-

ram reinjetados após ressuspensão em 5 ml

de PPP.

Controles de qualidade:

A pureza radioquimica do HMPA0-99raTc

foi avaliada pelo método da extração por

solventes, utilizando-se o acetato de eti-

la como solvente orgânico (2).

A eficiência de marcação foi determina-

da através das radlometrlas do sobrenadan-

te e precipitado dos leucócitos marcados,

antes da ressuspensão para a injeção.

Os leucócitos marcados foram submetidos

a rigorosa inspeção visual antes da sua

administração ao paciente. A viabilidade

das células marcadas foi avaliada pelo te£

te de exclusão do azul Tripan.

Iaagens elntilográficas:

ITtillzou-se câmara de cintilação tomo-

gráflca (Siemens, modelo Orblter), tipo ro

tacional, de campo amplo de visão e conec-

tada a sistema de processamento digital Ml.

cro Delta. As imagens cintilográflcas de

4 pacientes foram obtidas nas posições an-

terior, laterais e posterior de abdomen;

1, 2, 4 e 24 horas após a administração en

dovenosa de 222 MBq dos leucócltos-HMPAO-

Tc. Adquiriram-se 500.000 contagens por

imagem, utilizando colimador de baixa ene£

gla, média resolução e alta sensibilidade.
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RESULTADOS

A pureza radioquímica d<< radiofármaco

utilizado nas marcações mostrou-se supe-

rior a 90%.

A eficiência de marcação (%EM) dos

leucócltos obtidos de amostras de sangue

de voluntários normais foi de 55%(47-63)

e de pacientes portadores de focos infla

matórlos de 64* (51-76).

A viabilidade das células, após marca

ção, foi de 99%.

0 número mínimo de leucócltos marca-

dos foi de 10 células/amostra.

Dos 4 pacientes estudados, com diag-

nóstico clínico prévio de doença inflama

tória pélvica, apenas um apresentava si-

nais clínicos e laboratoriais de ativlda

de da doença. Neste paciente observou-se
* 99m

concentração de leucócltos- Tc em seg-

mento Intestinal comprometido.

DISCUSSÃO

Todas as marcações foram realizadas

após a avaliação da pureza radioquímica

do HMPAO- Tc, que se mostrou acima do

valor limiar de 80% e em um período de

tempo de 5 minutos após a marcação do

kit, portanto, dentro do tempo útil do

radiofármaco, de 30 minutos (5), garan-

tindo a alta percentagem de fração lipo-

fíllca do radiofármaco utilizado.

0 volume de sangue total, de 50 ml,

utilizado é significativamente menor que

aquele preconizado pelo fornecedor, de

122 ml e dos 100 ml utilizados por

Sampson e cols. (8), embora outros auto-

res utilizem 20 ml (4), 40 ml (3) e 45

ml (7).

0 antlcoagulante e o agente acelera-

dor de sedimentação dos erltrócltos fo-

ram os mesmos e nas mesmas concentrações

que os adotados por Lantto e cols (3) e

mostraram-se eficientes.

0 volume de reconstltulçào dos kits

foi de 5 ml, conforme recomendações do

fornecedor (1). A literatura mostra valo

res variáveis desse volume: 2,5 ml(4),< ml

(8) e 6 ml (3).

A concentração de 300 ug HMPAO aqui

utilizada nas marcações dos leucócitos foi

ligeiramente superior aos 220-240 ug utill^

zados por outros autores (4), embora haja

registro de uso de 500 ug (6).

0 volume do HMPA0-99mTc utilizados nas

marcações de leucócitos foi de 3 ml, levan

do a níveis de eficiência de marcação

(%EM) concordantes com aqueles encontrados

por outros autores, com uso de menor volu-

me e considerado como fator importante na

%EM (4 e 8 ) .

0 tempo de marcação dos leucócltos com

HMPA0-99lnTc foi de 10 minutos, a temperatu

ra ambiente, concordante com o fornecedor

(1) e outros autores (3). A literatura moa

tra variações nas condições de marcação,

15 minutos a temperatura ambiente (8), 10

minutos a 37°C (4) ou 20 minutos, a tempe-

ratura ambiente (7). As condições adotadas

mostraram-se satisfatórias.

0 meio de marcação aqui empregado, foi

a solução fisiológica a 0,9%, enquanto al-

guns autores (7) e fornecedor (1) propõem

o PPP e outros o próprio traçador (4), vi-

sando manter a integridade celular. Este

meio mostrou-se adequado levando-nos a ob-

tenção de leucócitos com viabilidade Idên-

tica àquela registrada por aqueles autores

pelo mesmo método de avaliação por nós uti_

lizado, o teste de exclusão do azul Tripan,

Este método demonstrou o mínimo dano causa

do pelo procedimento aqui adotado.

A eficiência de marcação média dos leu-

cócltos dos voluntários, normals e portado

res de processos inflamatórlos, nas condi-

ções estabelecidas, foi concordante com os

registros da literatura (1,4 e 7).

As imagens clntilograflcas obtidas per-

mitiram analisar o padrão de blodistrlbul-

ção do respectivo composto marcado, tendo

demonstrado padrão qualitativo semelhante

ao encontrado na literatura. A casuística
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é limitada, até então. A continuidade do

trabalho permitira tirar conclusões quan

to a especificidade e sensibilidade dos
99fn

leucocitos marcados com HMPAO- Tc pelo

método proposto.

0 procedimento adotado exigiu menor

manipulação da amostra de sangue, consu-

mindo menor tempo e mostrou-se também

mais simples que àquele preconizado pelo

fornecedor do kit (1).

CONCLUSÃO

Nosso trabalho apresenta a avaliação

de uma técnica simples, rápida e segura,

com adequada eficiência de marcação e

viabilidade celular, utilizando metade

do volume de sangue preconizado pela te£

nica convencional (1). Torna-se assim,de

grande valia em Medicina Nuclear, tendo

em vista a alta sensibilidade e especifi_

cidade dos leucócitos-99mTc-HMPAO na de-

tecção de focos inflamatórios e infeccio

S08.
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AVALIAÇSO DO POTENCIAL GENOTÓXICO OE SAIS DE ESTANHO
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nardo-Filho, M.
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RE8UH0
0 íon estanoso é de grande importância em
vários setores, desde o uso na indústria
al imentícia até o emprego nas ciências da
saúde. Na Medicina Nuclear é usado como
agente redutor em marcação de estruturas de
interesse biológico COB 99mTC. Visando ve-
r i f i c a r o potencial 9enotóxico do cloreto
estanoso (SnClB) e f luoreto estanoso
(SnF«), foi empregada metodologia que u t i -
l i z a cepas de E.coli deficientes e p r o f i -
cientes em mecanismos de reparo do DNA. Os
resultados mostraram que: ei) o SnF» apre-
senta um potencial genotóxico maior que o
SnCla; ( i l ) os aceptores de radicais l iv res
aumentam a viabil idade de culturas tratadas
com SnCla; ( i i i ) o pré-tratamento com UV
longo potencializou o e fe i to do SnCla. As-
sim podemos concluir que os mecanismos de
reparo do DNA são importantes para a manu-
tenção da viabil idade de cepas tratadas com
sais de estanho, e sugerir que o e fe i to l e -
t a l desses sais se processam por meio de
espécies ativas de oxigênio.

INTROOUÇSO

0 uso de agentes redutores é de
grande importância em vário* setores re la -
cionados diretamente com o homem.

0 Ton estanoso vem sendo empregade
na indústria al imentícia, em embalagens me-
tá l icas contendo comestíveis <3,12>. Pode
também ser encontrado sob a forma de f luo-
reto de estanho (SnFK> em produtos tópicos
para o uso na cavidade oral para a preven-
ção de cáries dentárias ( 2 ) .

Em ciSncias da saúde, principalmente
em Medicina Nuclear, é ut i l izado em vários
radíofármaços que são marcados com Tecnc-
cio-99m (99m-Tc)(7,10,11), uma vez que a
fixação deste isótopo radioativo depende da
quase totalidade do íon estanoso.

Os sais de estanho apresentam baixa
toxicidade para os seres humanos, sendo d i -
f ici lmente absorvidos pelo t rato gastro- in-
t e s t i n a l , entretanto, altamente i r r i t an te
par* pele e mucosas (3 ,12 ) , Também tem sido
descrito que quando injetados em animais
podem produzir estimulacíio c subsequente
depressão do sistema nervoso central ( 4 ) .

0 efe i to celular do íon estanoso n»o
foi ainda completamente estudado. Há muitas
informações sobre a toxicidade do cloreto

estanoso (SnCl*>(5,12). Entretanto, há pou-
cos dados sobre sua genotoxicidade e não há
uma concordância geral sobre esta questão
( 7 , 9 ) . Ol iv ier e Marzin (9) descreveram,
usando SOS cromoteste adaptado, que compos-
tos de estanho dão resultados positivos r e -
lacionados à genotoxicidade. Kada e colabo-
radores (7> descrevera* ausência de e fe i to
destes compostos usando um REC-ensaio com
Baci l lus M i b t i l l u * . Ashbü e Tennant ( 1 ) ,
em uma revisão sobre carcinogenicidade e
mutagenicidade, descreveram para o SnCla
umi atividade carcinogênica para a glândula
t ireóide.

Em decorrência dos resultados con-
t rad i tór ios e da importância dos diferentes
sais de estanho para o homem, resolvemos
u t i l i z a r diversos procedimentos para ava-
l i a r a sua genotoxidade.

MATERIAL E HÉT0O08

Cepas Bactcrianas: As cepas de Escherichia
col i u t i l i zadas foram: AB1157, selvagem;
AB18B6,uvrA» def ic iente no reparo por exc i -
são; AB2463,r«cAl3 def ic iente no reparo por
recombinacão;AB2494rl*xA-; AB2480,uvrA6
recA13 def ic iente no reparo por excisão e
recombinação; todas de procedência da Uni-
versity of Yale, EUA.
Meio» d* Cultura • T w f t t i Para crescimen-
to das culturas foi u t i l i zado meio Luria
Broth (LBXPh 7) ( 8 ) . Sua composição é: 10g
de NaCl(Indústrias Químicas E. Merck), 5g
de extrato de levedo e 10g de bactotriptona
(Difco Laboratories) c 1000ml de HoD deio-
nizada e bídest i lada. 0 mesmo meio s o l i d i -
ficado com adição de 15,0g de agar-agar
(Difco Laboratories) foi usado para deter-
minação das colSnias.

Uma solução de NaCl (0,9%) foi uti-
lizada para as diluições, ressuspensão e
irradiação das culturas.

A solução de sais do meio M9 (Ph 7)
(SSMV) foi utilizada para diluição de alí-
quotas e ressuspensão, no ensaio com peró-
xido de hidrogênio <H«0»>. Apresenta por
litro a seguinte composição' MgSO.» .7H«rO, 0,
20g; N»«HP0*.l2 H.O, 13,«g? KH«PO», 3,0g»
NaCl, 0,5g; NH.C1, i,0g; H»0 q.s.P..
8ai* de Eatanhos Os sais de estanho utili-
zados foramt cloreto de estanho
(SnC1..2H«0), de procedência da Indústria
Química £. Merck, e o fluoreto de estanho

- f Fórum Nacional de Ciência eTecnologia em Saúde "92



(SnFa), de procedência da Signa Chemical
Company.
Técnica de Iluainacão: A fonte de irradia-
ção é constituída por una lâmpada (luz ne-
sra) OSRAH, COM potência de 125 Uatts. A
ilua inação das culturas bacteríanas é feita
por fluxo vertical sobre uma placa de Petri
à temperatura ambiente, sob constante agi-
tação.

Entre a fonte e a amostra existe uma
lâmina de vidro de 2»m de espessura para
anular os efeitos do infra-vermelho.

A dosimetria ê realizada pelo dosí-
•etro Vilber Lourmat (VLX 365), sendo que a
taxa de dose, ao nível da amostra, é de 25
J. •-•,.*-».

Sobrevivência d* F.ro*' a diferente* con-
centras 5c* de sais d* estanhos Culturas de
E.coli em fase exponencial de crescimento
<l-2 x 10*cels/ml) foram centrifugadas (15
•in., l70ft*xg, 7°c) e ressuspensas em solu-
ção de NaCl (t,9X).

Para avaliar o efeito do íon estano-
so, 2ml da cultura foram incubados com Iml
de SnCla ou SnFm com diferentes concentra-
ções (22, 44, 116, 22», 330 uH) a 37-C por
6* ninutos, sob constante agitação. Para
controle as culturas foram incubadas com
Iml de uma solução de NaCl (0,9Z> para de-
terminar o número de células por mililitro
(NB) sem o agente redutor. Após diluições,
alíquotas fora* plaqueadas em meio LB, As
colônias foram contadas após 18 horas de
incubacão a 37*0, para determinar o número
de células após cada tratamento <N>, c cal-
culadas as frações de sobrevivência (N/N.,)
para cada cepa e as diferentes concentra-
ções dos sais utilizados.

Foram então construídas as curvas de
sobrevivência (CS) colocando-se no eixo das
ordenadas as frações de sobrevivência
(FS)(média de 4 experimentos) e no eixo das
abeissas, as concentrações correspondentes.
Cinétíca d* InativacSo d* E^coli. »or Dife-
rentes Sai* de Estanho: Os procedimentos
para estes experimentos foram os mesmos do
item anterior, com a diferença que as cul-
turas foram incubadas com a concentração de
lle-uM para ambos os sais de estanho. Alí-
quotas foram retiradas aos 1*0, 29, 40, óO e
90 minutos.

Da mesma forma, foram construídas as
CS colocando-se no eixo das ordenadas as FS
e no eixo das abeissas os respectivos tem-
pos.
Efeito do Per<Hido de Hidrogênio ca Cultu-
ra* d* E*colis Culturas de E.celi AB1157 em
fase exponencial de crescimento (1-2 •/, 10*
ccis/ml) foram centrifugadas (15 min.,
170«0><g, 7»C) e ressuspensas em SSM9.

Com o objetivo de avaliar a ação do
HaOa (6mH> gerador de radicais livres, in-
cubamos as culturas em presença e CM ausên-
cia de um aceptor de radicais livres (Tiou-
réia- lOOmli) (Indústr ias Auímicas E. MercK).

As culturas foram incubadas em cons-
tante agitação a 37mC c de tempos em tempos
alíquotas eram retiradas, diluídas e pla-
queadas em meio LB. Após 18 horas de incu-

as colônias foram contadas s deter-
minadas as FS.

Foi então construído um gráfico co-
locando-se no eixo das ordenadas as FS e no
eixo das abeissas os respectivos tempos de
incubacão.
Cinética de Inativacão d* Culturas E.coli.
tratadas C M SnCl» *• presença d* vm ace»-
tor de radicais livres (Tiouréia): Com ob-
jetivo de avaliar o efeito protetor de um
aceptor de radicais livres. Células de
E.coli AB1157 foram crescidas até a fase
exponencial (1-2 ;•: i«" cels/ml). Foram cen-
trifugadas (15 min., 17«#txg, 7°) e ressus-
pensas em solução de NaCl (0,9Z).

A ressuspensão bacteríana foi incu-
bada com uma concentração de SnCl* <lltaff)
na presença e na ausência de tiouréia. A P Ó S
18 horas de incubacão a 37*T as colônias
foram contadas e calculadas as FS. Cons-
truiu-se então, um grafico colocando no ei-
xo das ordenada: as FS e no eixo das abeis-
sas os respectivos tempos de incubacão.
Efeito do Pré-TrataNfito C M UV lonso ea
culturas de E«£ali. tratadas melo SnClsc
Culturas de E.cali AB1157 foram crescidas
até a fase exponencial de crescimento (1-2
n W * cels/ml), centrifugadas e ressuspen-
sas em uma solução de NaCl <«,9Z>.

Uma alíquota da cultura foi utiliza-
da para pré-iluminação com uma dose sub-le-
tal (90 KJ/m-») de UV-longo. Para cada 2*1
da cultura foi adicionado 1 ml da solução
de SnCla (üe-mM) ou 1 ml da solução de NaCl
(•,?Z> para o controle. 0 «esmo procedimen-
to foi seguido para a pré-iluminação com
UV-longo. A P Ó S adequadas diluições, alíquo-
tas fora* plaqueadas eu meio LB e o números
de colônias foram contadas após 18 horas de
incubacão a 37-c. Foi então construído o
9ráfico colocando no eixo das ordenadas as
FS e no eixo das abeissas, os respectivos
tempos de incubacão.
RESULTADOS

Mas figuras 1 e 2 sSo
n

mostradas CS
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das diversas cepas, para diferentes concen-
trações de SnCla e SnFB respectivamente.
Verifica-se que a cepa AB248* (duplo mutan-
te) foi a mais sensível, a cepa ABI157
(selvagem) foi a mais resistente, e as de-
mais cepas, com uma única mutação, apresen-
taram sobrevivências intermediárias. Obser-
vou-se também, que o SnFa apresenta uma to-
xicidade maior que o SnCl».

As figuras 3 e 4 representam as ei-

".I

neticas de inativacao temporal de culturas
tratadas por SnCl» e SnFa, respectivamente.
Nota-se novamente, um maior efeito genotó-
xico para a cepa duplo mutante (A62480) r'
para a cepa selvagem (AB1157) uma maior re-
sistenc ia.

Pela análise da figura 5 observamos

que o aceptor de radicais livres usado no
ensaio conferiu proteção ao efeito letal do
HaOa, aumentando a sobrevivência da cepa
AB1157.

Na figura 6, nota-se que com a pre-
sença da ti oure ia ocorre um aumento da so-
brevivêncra da cepa selvagem ABI137, suge-
rindo que os radicais livres foram impor-
tantes no efeito aenotóxico causado pe'o
SnCl..

A figura 7 «ostra que o pré-trata-
mento com uma dose sub-lctal de UV longo
'.99 kJ/m") diminui sensivelmente a viabili-
dade celular, sugerindo um efeito'sinergís-
t ico ou aditivo entre os agentes utiliza-
dos.
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DISCUSS»

Os efeitos dos sais de estanho CM
sistemas biológicos têm sido desertos há
alguM tempo, indo desde a inativacio de cé-
lulas bacterianas até a indução de cancer
de ti red ide em ratos.

Os resultados apresentados neste
trabalho mostram um possível potencial ge-
notóxíco desses sais de estanho (FIG.i e 2)
dependentes do patrimônio genético das ce-
pas utilizadas, visto que aquelas com uma
única mutação no sistema de reparo do DNA
lesado foram mais resistentes do que a cepa
com duas mutacScs no referido sistema. As
figuras 3 e 4 confirmam estas observações e
sugere» que o «feito letal é dependente do
tempo de incubacâo.

Sabe-se que as Espécies ativas de
oxigênio (EAO) como o radical 0H-, gerado
pelo H»0» através da reação de Fcnton, são
capazes de causar danos as células. Os re-
sultados apresentados na figura 5 mostram
que quando um aceptor de EAO é adicionado
ao meio, o efeito letal do peròxido é mini-
mizado.

Da mesma forma, a figura 6 mostra
que a presença do aceptor do radical OH"
aumenta a sobrevivência de células tratadas
com SnCla, sugerindo cntSo que no efeito

deste sal hi envolvimento de EAO.
Observamos através da figura 7 que

quando células da cepa A81157 são incubadas
com este sal o seu efeito letal aumerta até
39 minutos de incubacão e a partir daí se
estabiliza. Entretanto, quando as células
são pré-tratadas com UV longo (FIG.7), na
faixa de 3** a <•• nm, observamos uma po-
tencial izacão do efeito do SnCl* de tal
forma que a viabilidade celular diminui nos
tempos subsequentes, sugerindo que há um
efeito aditivo dos dois tratamentos.
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ISOLAMENTO E PURIFICAÇÃO DA IMUNOGLOBULINA 6 DE COBAIA PARA A PRODUÇÃO
DE SEGUNDO ANTICORPO PARA RADIOIHUNOENSAIO

S.R. SILVA, V.C. BORGHI, M.H. BELLINI • B.L. HAJCMENBERG*

COORDENADOR» DE BIOENCENHARIA DO INSTITUTO DE PESQUISAS
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A igG d* cobaia foi isolada • purifi-
cada pala pracipitaclo coa ácido caprllico
seguida da adaorçlo ea "batch" coa DEAE-
caluloaa. A eficiência do procedimento foi
varificada pala deterainaçáo das proteínas
totais duranta as atapas d« purificação.
Comprovou-se a puraxa do produto final por
aaio da iaunoalatroforasa franta a soro da
coalho anti-soro total da cobaia. Foraa
obtidos 240 ag da IgG pura a saraa empre-
gados na produção do sagundo anticorpo es-
pacifico para radioiaunoansaio.

IMTKODOÇlO

O praparo da reagantas para radioiau-
noansaio tea sido teaa das pasquisas aa
dasanvolviaanto no IPEN, visando a substi-
tuiçio da produtos importados [1, 4, 6 a

0 prasanta trabalho dascrava o isola-
aanto a a purificação da IgG da cobaia a
sar utilizada na produção da ua sagundo
anticorpo para radioiaunoansaios, nos
quais o priaairo anticorpo é garado ea co-
baias.

Essa duplo anticorpo sara utilizado
principalaente na separação do ensaio de
pr6-insulina huaana, desenvolvido ea nos-
sos laboratórios, ea substituição ao soro
de cabra antl-Igó de cobaia, iaportado da
Pel-Freez, EUA [2].

MATERIAIS E MÉTODOS

Utilizou-se soro normal de cobaias
Inglesas, obtido por sangria via punçfio
cardíaca de 18 aniaais provenientes do
Instituto Butantan. A normalidade dos so-
ros foi confirmada pela determinação da
concentraçáo de proteínas totais pelo mé-
todo de Gornall a cols. [5].

A IgG foi isolada e purificada a par-
tir de uma aistura de 100 ai desses soros,
segundo a técnica descrita por steinbuch e
Audran (10). Inicialmente, adicionaraa-se
ao soro aproxiaadaaente 200 ai de tampão
acetato de sódio 0,06 M pH 4,0, sob agita-
ção constante, até a solução atingir ua pH
final de 4,8. Ea seguida, acrescentaraa-sa

7,5 ai de ácido caprllico gota a gota,
sendo a soluçáo submetida a agitaçáo vigo-
rosa por 30 ainutos.

O aaterial foi então centrifugado a
3500 RPM durante 20 minutos, mando o so-
brenadante reservado e o precipitado lava-
do três vezes coa tampão acetato d* sódio
0,015 H pH 4,8. 0 precipitado foi despre-
zado e os sobrenadantes obtidos durante
essas lavagens foraa reunidos coa aquele
reservado anteriormente.

O pH da soluçáo resultante foi eleva-
do para 5,7, ela foi dialisada cont.a taa-
páo acetato de sódio 0,015 M pH 5,7 e con-
centrada por aeio de membrana DiafIo PM
30, ea sistema da ultrafiltraçáo Aaicon.

A IgG dessa soluçáo foi purificada
pela adiçfto de 6 g de DEAE-caluloee, ae-
guida de agitaçáo lenta por 30 ainutos. o
aaterial foi centrifugado a 3500 RPM por
30 ainutos. A IgG presente no sobrenadante
foi dialisada contra soluçáo fisiológica e
concentrada ea saco de diálise envolvido
por Sephadex G-50 seco.

Com exceçáo da ultrafiltraçáo e da
diálise, que foraa realizadas a 4"C, os
demais procediaentos foraa efetuados a
temperatura ambiente. Durante as diferen-
tes etapas de purificaçáo, a concentraçáo
protéica foi avaliada pelo método do Biu-
reto.

A pureza da IgG obtida foi verificada
por iaunoaletroforese frente a soro de
coelho anti-soro total de cobaia (Sigaa
Iamunocheaicals). Ela foi entáo esterili-
zada em membrana Hillipore e armazenada ea
alíquotas de 1 ai a -80«C.

RMOLTADOS B DISCUSSÃO

A concentraçáo média das proteínas
totais determinada no soro das cobaias foi
de 5,41 ± 0,41 g/100 ai, cujos valores in-
dividuais estáo apresentados na tabela 1.
Esses valores sáo coapatlveis coa o inter-
valo de noraalidade para cobaias descrito
na literatura, que vai de 4,6 e 6,2 g/100
ml [7J.

A tabela 2 exibe os níveis das pro-
teínas totais e os respectivos rendimentos
percentuais, obtidos nas várias etapas de
purificaçáo da IgG. Observa-se que os 100
ml de soro noraal das cobaias, que conti-
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nham 5,41 g de proteínas totais, fornece-
ram 0,24 g, correspondendo a un rendiaento
final de 4,46%.

Tabela 1 - Concentração de proteínas to-
tais do soro das diferentes
cobaias.

Animal
(n«)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Proteínas Totais
(g/100 ml)

4,6
5,4
5,6
5,9
5,8
6,0
5,8
6,0
5,9
5,5
5,0
5,4
4,8
4,7
5,6
5,5
5,0
4,9

Média - 5,41
Desvio - ± 0,41
Padrão

Esse rendimento foi superior aquele
obtido anteriormente em nossos laborató-
rios, guando se isolou a IgG de coelho pe-
la precipitação com sulfato de sódio e
cromatografia em DEAE-celulose [8]. Isso
deve ser devido ao menor manuseio do mate-
rial pela precipitação com o ácido caprl-
lico e adsorç&o em "batch" com DEAE-celu-
lose.

Entretanto, outros autores empregando
esse mesmo procedimento na purificação da
IgG humana, obtiveram rendimentos ainda
maiores, da ordem de 10 % 12% [10].

A figura l apresenta o resultado da
imunoeletroforese da IgG purificada, reve-
lando, frente ao soro de coelho anti-soro
total de cobaia, uma .linha única de preci-
pitação com mobilidade eletroforética de
IgG.

3-

rigura 1 - PadrSo imunoeletroforético da
IgG purificada: (l) soro total
de cobaia; (2) IgG purificada;
(3) soro de coelho anti-soro
total de cobaia.

Tabela 2 - Purificação da IgG de cobaia.
Valores de proteínas totais e
respectivos rendimentos per-
centuais.

ETAPAS DE
PURIFICAÇÃO

Soro total

Precipitação
com ácido
caprilico

Adsorçáo em
"batch" com

DEAE-celulose

Concentraçáo
final

PROTEÍNAS
TOTAIS

(9)

5,41

0,53

0,27

0,24

RENDIMENTO

(*)

100

9,90

5,02

4,46

Portanto, além da purificação da IgG
pela ajuda do ácido caprilico ser um pro-
cedimento bastante prático, por envolver
uma única precipitação, ela forneceu um
produto final de pureza elevada.

Os 240 mg de IgG obtidos foram dis-
tribuídos em frascos estéreis, contendo
10,98 mg cada e mantidas a -80«C.

Considerando que na obtenção dos an-
ticorpos empregam-se quantidades pequenas
do imunógeno, da ordem de 100 a 500 ug por
injeção [3 e 9], a quantidade de IgG iso-
lada neste trabalho permitirá a imunização
de muitos animais para a produção do duplo
anticorpo de radioimunoensaio.

CONCLUSÕES

Os resultados obtidos neste trabalho
indicam que a técnica empregada para o
isolamento da IgG do soro de cobaias foi
eficiente e que a IgG obtida apresentou
pureza elevada, sendo muito adequada para
a produção de anticorpos específicos. Além
disso, a quantidade de inunognno isolada
permite a obtenção desse segundo anticorpo
para radioimunoensaio em muitos animais.
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123PRODUÇÃO DE I UTILIZANDO-SE O CÍCLOTRON CV-28 DO IPEN-CNEN/SP

S.A.C. MESTNIK, J. MENGATTI, W. N1ETO, S . I . YANAGAWA, L.C.A. SUMIYA, C.P.G. SILVA e J.A. OSSO
JUNIOR

COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR - INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGÉ-
TICAS E NUCLEARES/SP - Caixa Postal 11049 - CEP: O54Z2-97O

Estabeleceram-se as condições ideais para a pro-
dução do 1 2 3 I por meio da reação 124Te (p ,2n) 1 2 3 I
usando o cíclotron CV-28 do IPEN-CNEN/SP, com pro
tons de Eraax=24 MeV. Estudaram-se dois tipos de
alvos (TeO2 e TeO2 + 2%A12O3) e a influência do
AI2O3 na liberação do Iodo. Após a seleção, o ai
vo 1«Te02 (96,»)W2 4Te, . fo1 fundido em suporte
de platina (277 mg/cm2) e irradiado com corren -
tes de protons até 12 uA. A separação do 1 2 3 I f o i
realizada pelo processo de destilaçãoa seco, uti
1izando-se um forno de indução e atmosfera de 0^,
Os resultados obtidos nas sete primeiras produ -
ções foram: Rendimento de produção= (3,31 Í 0 . 0 7 )
mCi 1 2 3 I /uAh, 1,7* de 1 2 4 I no produto (EOB), a
perda de ^ y ^ durante cada destilação foi me-
nor do que 0,5% e a forma química do iodo coleta
do em solução de NaOH 0,01 N foi aproximadamente
100* iodeto.

INTRODUÇÃO:

0 1 2 3 I é um radioisótopo muito importan-
te na área de Medicina Nuclear uma vez que substi-
tui o I pela vantagem de reduzir ao paciente a
dose total absorvid*. Sua meia-vida f ís ica (13,2h)
e a emissão de um fóton de alta abundância
(EY- 159 KeV) são de grande importância para uso
médico. Pode ser usado na forma de Iodeto de só -
dio para estudos da função tireoideana ou incorpo-
rado a compostos orgânicos para outras finalidades,
por exemplo: IMP (Isopropil - p - I - anfetamina) e a
HIMP (H1drox1benz1Ipropanodiamina) para estudos di
nâmicos do cérebro; ácidos graxos e a M1BG (Meta -
lodo-Benzil-Guanidina) para estudos do miocardi o e
anticorpos marcados com 1 2 3 I para detecção de tu-

mores(7)
O '23I pode ser produzido a partir de

dois métodos: 1. Método Direto, no qual utilizam -
se deuterons ou protons de energia baixa Ep<24 MeV,
e reações do tipo: 1Z3Te (p,n), 124Te (p,2n),122Te
(d.n), l<:iSb (a.Zn) e 122Te (3He.2n). 2. Método In

direto, onde utilizam-se partículas de energia al-
ta: prótons de E- 50-60 MeV ou deuterons de E =
70-85 MeV e reações do tipo: 127i (d,6n) 123Xe
2-08» 123Iou 127! (p,5n) 123x6 2 ^ , 123l.
.?•. EC >nr

A vantagem deste método é a obtenção de
um produto de alta pureza radionucIícUca.

Considerando-se as características do cí
clotron existente no IPEN-CNEN/SP (modelo CV-28 dã
Cyclotron Corporation) optou-se em preparar o 123I
pelo método direto por causa da limitação da ener-
gia do feixe de protons.

A produção seda pela incidência de pró-
tons de 24 MeV sobre o alvo de dióxido de Telúrio'2/
por meio da reação 124Te (p,2n)123I, e para a ob-
tenção do produto com alto grau de pureza , para
aplicação médica,é necessário que o alvo seja alta
mente enriquecido em ̂ 24Te (96,2%).

A impureza 1241 obtida pela reação:
124Te (p,n), associada com a produção do 1 2 3I pela
reação '24Te (p,2n) 1231 tem influência considerá-
vel na resolução de mapeamentos e na dose total ab
sorvida pelo paciente e é o fator que limita o tem
po útil de aplicação do 1 2 3 I . A literatura'3) mos-
tra que a qualidade da Imagem dntilojjráfica do
123I começa a se deteriorar substancialmente quan-
do o nível de ̂ 241 for da ordem de 4,5% em rela -
ção ao 1 2 3 I . Para amostras de 123I produzidas pela
reação 124Te (p,2n) com alvos enriquecidos (96,2%
em ' 2 4Te), este nível é atingido 36 horas após EOB
(end of bombardment).

EXPERIMENTOS REALIZADOS

Inicialmente, estudou-se o método de con
fecção do alvo o qual baseia-se na fusão de TeOgou
do TeO2 + 2% A12O3 sobre suporte de platina. 0 ob-
jetivo da adição de A1203 ao alvo foi verificar se
havia alteração em sua resistência física'1', quan
do irradiado, e também estudar a influência deste
oxido na liberação do iodo durante a destilação'4',
(Tabela 1). Dois alvos foram testados: TeO2 puro e
TeO 2+2%A1 2O 3 (277mg/cm2). Os materiais foram co-
locados sobre um suporte de platina em uma cavida-
de,0,78 cm2 (d« 1 cm, h= 0,1 cm) e fundidos em tem-
peraturas superiores a 736OC. Irradiaram-se osmes-
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mos com correntes de protons de ate 12 uA u t i l i z a r
do-se sistema Wobbling (sistema de varredura) du -
rante vários intervalos de tempo (10 min - 2 h ) . D e
terminaram-se as perdas de TeOj gravimetricamente.

Reali2ou-se a separação química do iodo
pelo método de destilação a seco, em atmosfera de

0 . , usando-se desti lador de quartzo e forno de I n -
dução de a l ta freqüência (Modelo " I " , 8Kw, POLI -
TRON) . coletou-se o iodo em solução de NaOH 0.01N.
0 equipamento u t i l i z a d o para a desti lação é apre -
sentado. (Figura 1 ) .

TABELA 1 . Separação química de iodo radioat ivo a par t i r de alvos de TeOj e TeO? + 2%A1^03, pelo método de
desti lação a seco, usando forno d? indução. Temperatura do forno: 760^5 °C. In terva lo de tempo
de dest i lação: 2 min. Fluxo de 0_: 30-40 ml/min.

Iodo Libera-lo do
Alvo (%)

Iodo Coletado em
Solução de NaOH
0,01 N U )

92

73,

Alvo

,1 -2

1

,9

,2

TeO2 PURO

97

73.

Alvo

lí.

2 - 8

2

,0

,0

ALVOS

50,

40,

TeO2 H

Alvo 1

7 - 2,2

1 - 6.3

• 2í AI2O3

Alvo

47,2 - 4

38,9 - 1

2

.4

.9

Número de experimentos - 6

tQUIPAMENTO UTILIZADO NA SEPARAÇÃO QUÍMICA DO
123,

FIGURA 1. Esquema do equipamento: 1. Tubo externo de quartzo ( f i xo ) . 2. Tubo Interno de quartzo (móvtU.
3. Suporte de platina com oxido de t e l ú r l o . 4 . Forno de Indução. 5. Tubo de plat ina 0 * 22 mm.
6. ermopar. 7. Fluxo de Ç2 • 30-40 ml/n>1n. 8. Aquecimento. 9. Resistência e lé t r i ca . 10. Solu-
ção de NaOH. 11. Circulação de água de refrigeração. 12. Frasco coletor.
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Posteriormente, quando utilizararc-se al-
vos enriquecidos, foran estudados os rendimentos de
produção do [, a porcentagem do contaminante 2 i
presente e a forma química do iodo coletado por cro
•atografia.

RESULTADOS E CONCLUSÕES

Analisando-se os resultados apresentados
na Tabela 1 observa-se que, quando o AI2O3 foi adi-
cionado ao TeO», cerca de 40% da atividade do iodo
produzido ficou retida no alvo durante a destilação
enquanto que, quando se usou o TeO, puro. apenas 51
foi retida. Provavelmente este oxido atua como ad -
sorvedor para o lodo'2'.

Ainda, quando usny-se TeC>2 Puro« ? res is
tência física do alvo apresentou-se satisfatória '
una vez que não houve perda de massa, mesmo irra -
diando - se com correntes de 12 p:A durante duas
horas. A massa do alvo manteve-se em 216 mg. Estes
resultados são concordantes com os de Michael e co-
laboradores'5'.

Durante as destil ações, as perdas de mas-
sa do TeO2 foram 0,5%. Esta pequena perda mostra a
vantagem em se usar aquecimento indutivo em lugar
de aquecimento convencional conforme verificado tam
bem por Oberdofer e colaboradores'^'.

A análise dos dados referentes ã sete
produções, levaram aos seguintes resultados:

Imento de produção do JI: (3,31 -0,07») mCi

Nível de'pureza 124I no l 2 3 I : 1,7* (EOB).
Forma química do Iodo coletado em sol. NaOH 0,0)N=
100X como lodeto.

Concluiu-se que o produto obtido a par -
tir deste estudo mostra-se adequado para uso médico,
desde que usado dentro dos limites de tempo exigi-
dos para que a relação 12*1/123I mantenha-se dentro
do permissível para se obter uma boa resolução nos
mapeamentos, ou seja, até 4,St.
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ESTUDO PARA A PREPARAÇÃO OE TÃlIO-201 NO IPEN-CNEN/SP

FERNANDES, L.; YANAGAWA, S.T.I., MENGATTI, J.; NAKANISHI, C. e ACAR, M.E.D.

COMISSÃO NACIONAL OE ENERGIA NUCLEAR - INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGÉ-
TICAS Z NUCLEARES/SP - Caixa Postal 11049 - CEP: 05432-970

O 2O1T1 foi obtido em ciclotron pela irradiação
de alvos naturais de tálio e mercúrio com pró -
tons. Fez-se um estudo destes métodos de nrepa-
ração de tãlio-201, desde o preparo dos alvos,
as técnicas de separação química, até os contro
les de qualidade da solução final de 2O1T1C1 ê
os experimentos para recuperação de tálio. Os
resultados apresentados em ambos os métodos nos
levam a concluir da impossibilidade de se produ
zir o 2*^T1 no IPEN pelo custo do elemento enri
quecido (no caso do alvo de mercúrio) e pela
energia máxima de protons do ciclotron, que é
inadequada mesmo se utilizado alvo de tálio en-
riquecido.

PARTE EXPERIMENTAL

(3)

INTRODUÇÃO

A solução de 2O1T1C1 é usada em Medici-
na Nuclear pa-a visualização da perfusão miocárdi-
c a(l), o 201TI possui meia-vida física de 73,5 h e
decai: 100% por captura eletrônica com emissão de
raios x de 69 a 83 KeV (98%) e raios gama de 135
KeV (2%) e 167 KeV (8t). Ele tem sido obtido em
ciclotron pelo chamado método Indireto, segundo a
reação nuclear: 203Tl(p^,3n) 201pb ZOlTl que neces-
sita de protons com energia de cerca de 28 MeV e
pelo método direto, segundo a reação nuclear:
2O2Hg(p,2n) 201T1 que utiliza protons com energia
de 19 MeV(2).

0 ciclotron, modelo CV-28, fabricado pe
la "The Cyclotron Corporation" U.S.A., instalado
no IPEN-CNEN/SP apresenta para prótons os limites
de energia (de 2 a 24 MeV) é de corrente externa
(de 40 a 60 uA).

Método Direto: Desenvolvido por Fernades, L.
Prepararam-se alvos de mercúrio natural de 445 mg/
cm2 (na forma de pastilhas de HgO e gotas de Hg° )
que foram irradiados no ciclotron CV-28 do IPEN-
CNEN/SP com prótons de 19 MeV.

Para a separação química de tãlioóo mer
cúrio utilizou-se a técnica de cronatografia de ex
tração.

Prepararam-se coluna» de vidro (20 cm x
1 cm) contendo pó de Voltalef (politrifluorocloro-
etileno), impregnado com TBP (fosfato de tri-n-bt-
ti!a)/cidohexano. Determinou-se a retenção de
2 O 1T1 + 3 de solução clorídrica 2N e a eluição de
2O1T1 com 25 ml de solução de cloridrato de hidra
zina 10% preparada em meio NaOH 2N, em temperatura
de 35 a 40°C.
Método Indireto: Os alvos de tálio natural foram
preparados por eletrodeposição de tálio metálico
em placa de cobre niquelada. Ut1l1zou-se como ele-
t-ólito uia solução dp sulfato de tálio(I) acresci
da de ortocresol e peptona, sob uma corrente dê
10 mA durante 7 horas, baseado no trabalho de Lam-
brecht, R.M.(4). Obtiveram-se alvos de cerca
100 mg/cm2 que foram Irradiados, em um ângulo
Inclinação de 15% com prótons de 24 MeV.

A separação química de tálio do chumbo
foi efetuada em uma cela piloto de processamento ,
onde realizaram-se as duas etapas de separação (a
separação de 2 0 1Pb formado, do tálio Inativo, e a
separação de 2O1T1 formado pelo decaimento de 201Pb,
do chumbo remanescente), com base no trabalho de
Britto, J.L.Q.'5'. 0 tálio foi eluido da coluna
(1 cm x 0,8 cm) contendo resina Chelex TM 100, após
32 horas de crescimento, com 40 ml de solução de
NaCI 0,067% ajustada em pH 4,5 com HC1.

Realizaram-se experimentos para recupe-
ração de tálio remanescente da eletrodeposição, e
presente no filtrado e nas soluções de lavagem do
processo de separação química de tálio do chumbo

A solução final de cloreto de táiio-201,

de
de

470 - / Fórum Nacional de Ciência e Tecnologia em Saúde '92



obtida nos dois Métodos, fo i submetida a alguns
controles de qualidade para verificação do seu
grau de pureza. Investigou-se a presença dos radio
nucltdeos 2 M T 1 . 2<»T1, 202 T l , 203Hg. 2Olpbe2O3pb,
por espectronetria gama: a for»* química do r *Ho-
tmclideo de interesse ( " " T I * 1 ) por cromatografia
ascendente em papel; a concentração de hidrazinj
(7 ug/al) f. de t á l i o (0,5 ug/ml) por espectrofoto-
• e t r i a e a concentração de Mercúrio (10 a 30 ng/ai
por «eio de análise por ativação. A solução de
«"•MCI foi ester i l izada eu f i l t r o "Mill ipore" de
0,22 \m, fo i submetida ao ensaio de piregênios "in
vitro" usando-se o "Kit" l io fU izado "limulus t e s r
para verificação de sua apirogenicidade e fo i inje
tada (dose de 11.1 MBq/0.1 ml) em ratos *U1star" .'
pesando em média 250 g, anestesiados com uretana,
que fora» sacrificados 5, 15, 30 e ( 0 minutosapós
a Injeção da dose traçadora, para determinação da
distribuição biológica de 2 0 1 T l nos órgãos (r im,
fígado, coração, pulmão e sangue) destes animais.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

201,
A Tabela 1 mostra o rendimento de TI

obtido no final da irradiação dos alvos naturais,
usados nestes estudos e o suposto rendimento se
fossem utilizados alvos enriquecidos.

Tabela 1. Rendimento de 2O1T7 no final da irradia-
ção dos alvos naturais e enriquecidos.

Partícula
pOcV)

19

24

Alvo
Natural

WHg

T)

Rendimento

10 '

6 '

Alvo
Enrique-
cido

^(96 ,81 )

* % ! < » )

Rendimento

u*i)

33

19

A figura 1 apresenta a curva de eluição
de 201T1 da coluna contendo pó de Voltalef, mos -
trando que 25 ml de solução de cloridrato de hidra
z1na 10X/Na0H2N em temperatura de 35 a 40°C foram
suficientes para eluir 95% de 2 0 1T1. Para a
eluição de BSt de 2 ( " T 1 da coluna contendo resina
Chelex TH 100 fora» necessários 40 ml de solução
de NaCl 0,067S em pH 4,5, com uma curva de eluição
semelhante.

Os métodos de separação química adotados
nestes estudos podem ser considerados apropriados.

Os rendimentos de recuperação de tal 1o
foram superiores a 851 e os sobrentdantes do T1.0-
precipitado foram reciclados para recuperação pos-
terior.

€••»
• IO*

IO 20 V ( M l )

Figura 1 - Curva de eluição de TI de coluna de
vidro, contendo pó de Voltalef .
Eluente: N2H4.2HC1 101 em NaOH 2N, T-35
a 40°C
Vazão: 2,0 ml/minuto

A figura 2 mostra o espectro no Ge (Li)
da solução f ina l de 2 O 1T1C1, realizado cerca de
36 horas após o f ina l da Irradiação dos alvos, mos
trando apenas os picos de ra1os-x e de ?(51T1 quan-
do o alvo fo i o t á l i o natural e além destes também
o pico de 2 0 0T1 e 2 0 2 T l quando o alvo fo i o mercú-
r io natura l . A contaminação de 2O1T1 por 203Pb fo i
cerca de 0.001X (método indireto) . A contaminação
de 2O1T1 por 2 0 0T1 e 2°2T1 foi cerca de 15* (méto-
do direto) e isto provém do fato de que o alvo usa
do para irradiação foi o mercúrio natural cuia com
posição Isotópica (2 0 4Hg: 7»; 2 0 ZHg: 30%; 2 0 1H»13>
2 0 0 Hg: 23»; l í 9 H g : 17* • 1 9 8 H j : 10*) leva a esta
alta pureza rad ionud íd ica ' 2 ' . Esta contaminação
com 2 0 0T1 e 2 0 2 T l pode decair para cerca de 2 a
3* se ut i l izado o 202Hg 9S.6* enriquecido como
alvo de irradiação
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figura 2 - Espectro no Ge(L1)da solução final de
201-nci, realizado ctrca de 36 horas
após a Irradiação do alvo de mercúrio
natural.

0.0

o • •o t ttrtn.)

Figura 3 - Distribuição biológica de Z01T1C1 (IPEN-
CNEN/SP), em ratos "Wistar", em função
do tempo apôs administração do traçador.

A solução final de cloreto de tál1o-20l
se encontra na forma esperada (2O1T1C1), é estéril,
apirógena, com níveis de contaminação química acei
táveis e apresentou uma boa Imagem do coração dô
animal até 30 minutos após a Injeção da dose,
com baixa Interferência do pulmão (Figura 3). O
uso em humanos da solução de 2O1T1C1, obtida pe-
lo método direto, só é possível se o alvo for o
20ZHg enriquecido.

CONCLUSÕES

Apesar destes estudos para a preparação
de 2 O 1T1, este não é produzido no 1PEN-CNEN/SP, por
um lado (método direto) por questão de custo no ca
so do alvo de mercúrio enriquecido 06,5 dólares
por mg do elemento) e por outro lado (método Indi-
reto), devido a limitação da energia máxima de pró
tons (24 MeV) do dclotron CV-2S, Instalado nó
IPEN, que não é adequada para a Irradiação de alvo
de tá11o, fornecenuo baixo rendimento de 2 0 1Pb. A
produção rotineira de 201T1 utiliza alvo de tálio
enriquecido a 95% no 1 sótopo 2 O 3T1, cujo custo é
de 1,8 dólares por mg do elemento, e recupera o
mesmo.
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ANALISE DE RENDIMENTOS OE PRODUÇÃO OE «ADIOISÒTOPOS OBTIDOS EM CIC1.OTRONS COM PROTONS DE EJ24
E 30 NeV, PARA USO EM MEDICINA NUCLEAR

j. MENGATT:, S.A.C. MESTNU. GASÍGLÍÃ, H.T.

COMISSÃO NACIONAL OE EMERGIA NUCLEAR - INSTITUTO OE PESQUISAS ENERGÉ-
TICAS E NUCLEARES/SP - Caixa Postal 11049 - CEP: 05422-970

Apresenta-se, neste trabalno, um estudo compara-
tivo dos rendimentos teóricos de produção de al-
guns radioisótopos importantes, utilizados em Me-
dicina Nuclear, em função da demanda nacional.
Comparam-se os valores obtidos em UM Ciclotron -
CV-28, E ps24 MeV, modelo existente no IPEN-CNEV
SP, com os valores possíveis de serem obtidos em
um Ciclotron de Ep = 30 MeV.

INTRODUÇÃO

Hi última década ocorreu um grande
avanço no uso de ciclotrons para a produção de
uma variedade de radioisótopos, utilizados em Medi
cina Nuclear*2'3', por causa das características
nucleares destes radionuclídeos serem adequadas a
esta final idade.Possuem meias-vidas curtas e ener
gias gama na faixa de 100-300 KeV e são defi-
cientes em neutrons, não apresentam emissão 8~, re
duzindo ainda mais as doses aos pacientes. Estes
aceleradores de partículas vêm, portanto, desem -
penhando papel importante nesta irt», bem como em
outros campos da ciência, por exemplo em biologia,
bioquímica, agricultura, etc. 0 crescente aumen-
to da demanda desses radioisótopos, obtidos em cí
ciotron, tornou necessária a otimização dos pro -
cessos de produção nos aspectos qualitativo e
quantitativo.

Como conseqüência, tornou-se evidente
a necessidade de se dispor de máquinas mais efid
entes para essa finalidade.

Alguns trabalhos(4.5) fornecem informa -
ções gerais e tabelas, apresentando rendimentos de
produção de radionuclídeos, bem como, classifica-
ções destas máquinas em função da energia máxima
do proton. Entre os termos utilizados para designar
estas máquinas encontram-se: baby ciclotron, ciclo-
tron de baixa energia, ciclotron de energia média e
outros''''.

No presente estudo discorre-se sobre a
produção de alguns radioisótopos, considerando-se
dois tipos de ciclotron, o CV-28 e um ciclotron
de E - 30 MeV(1), os qu*is enquadram-se entre os ní-
veis I e II apresentado por Wolf e Jones15) também
chamados ciclotrons de energia média.

PRODUÇÃO DE RADIONUCLÍDEOS EM CICIOTRON CV-28(Ep<
24 MeV)

Para melhor ccmpreensáo sobre os aspec -
tos técnicos desta produção, apresentam-se tabelas
(1,2,3) contendo as informações necessárias para
uma posterior discussão.

RADIOISÓTOPOS: 67Ga, " h n , 5kr e ZO1T1

Analisando-se a tabela 1 verifica-se que
um ciclotron CV-28 é capaz de produzir os três pri-
meiros radioisótopos, acima citados, de maneira a
atender totalmente a demanda apresentada na tabe-
1 e2. Entretanto, o mesmo não ocorrendo com o radio
isótopo ZO1T1, cujos rendimentos de produção são mui
to baixos em relação ao alto custo de produção, in-
viabilizando os objetivos de uma prruução rotinei-
ra. Assim, por exemplo, 1rrad1ando-se um alvo enri-
quecido de 'O3T1 durante 10 horas, com correntes de
20uAh, obter-se-á um rendimento total ao redor de
apenas 40 mCi de 2 O 1T1. Dois fatores importantes
que contribuem para Inviabilizar a obtenção de
'O1T1 no Ciclotron CV-28 são: o preço do alvo enri-
quecido e o custo de hora de Irradiação. Valores in
ternadonais disponíveis para o preço do alvo si-
tuam-se na ordem de 2 -3 dólares por miligrama, en-
quanto a hora de Irradiação custa em torno de
US) 500.

123

Considera-se que m ciclotron CV-28 não
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ê a máquina ideal para a produção deste rddionucli
deo. mesmo assim, os rendimentos nele obtidos per-
mitem atender grande parte das necessidades de con
sumo. limitando sua utilização a Sao Paulo e cida-
des vizinhas, isto deve-se ao fato da produção do
^ 1 ser realizada, neste tipo de ciclotron. pela
reação 124Te(p,2n) a qual leva à formação do conta

minante ' 2 * I , mesmo utilizando-se alvo enriquecido
em 124re. A relação 1 2 * i / 1 2 3 I aumenta substancial-
mente no decorrer do tempo e, em vista disso,o uso
do ' 2 3 I limita-se a um intervalo de tempo de apro-
ximadamente um dia, apôs sua produção, visando a
obtenção de bons resultados nos mapeamentos.

TABELA 1 - Detalhes técnicos da Produção de Radioisotopos comercialmente importantes em um Ciclotron CV-28
EK í 24 MeV

Radioisótopo I 1/2 Reação Nuclear Viabilidade Corrente
de Produção uAh

Horas Rend. (EOB)
Ciclotron/ mCi/uAh
Semana

" Ga

123
I

nlIn

201n

Gerador
8IRb-8'V

78 h

13 h

2.8 d

3 d

4.5-13 s

51
Cr 27,8 d

6 8

1Z4

112

2O3

Zn (p.2n)

Te (p,2n)

Cd (p,2n)

TI (p,3n)

(p,2n)

51 V (p.n)

OK

OK

OK

OK

OK

30 - 35

10 - 15

20 - 30

15 - 20

15 - 20

16 - 18

4 - 6

10 - 12

...

0,5 - 1,0

3

2

2.8

3,3

,5 - 4

0,24

,0 - 2

.0

,3

20 - 30 12 - 13 0,6

Mensais*

TABELA 2 - Demanda atual de alguns radioisotopos
na região de São Paulo.

Radioisotopos

67,
Ga*

123,

111

201

In

TI

81Rb-81mKr

51
Cr

Atividade mCi/semana

200

240

250 - 300

300

Indeterminada

45

* Demanda atual no país: 300 mC1/semanais.

* * Demanda nacional indeterminada: função da dispo
nibilidade e acesso rápido.

GERADOR 8 1 R b -

A demanda regional deste radioisótopo
ainda é indeterminada. Entretanto, acredita-se que
haverá grande interesse em seu uso por t r a t a r - s e
de um radionuclídeo multo utilizado em países de -
senvolvidos, com aplicação em perfusão e ventila -
ção pulmonar.

Este gerador pode ser produzido em um
Ciclotron Cv-28, com rendimentos razoáveis.

RADIOISOTOPOS PARA SEREM USADOS EM PET: '«F, ^ C .
>3N e 150.

Estes radioisotopos, normalmente ut i l iza
dos em tomografia por emissão de positrons (PET),*
podem ser produzidos nesta máquina em quantidades
satisfatórias, de maneira a atender a demanda.

Entretanto, destes radioisotopos, o F
é o único possível de ser enviado ao usuário resi-
dente na cidade de São Paulo, por causa de sua meia-
vida ser 109,8 minutos. Os demais, n C , 15o e ' 3 N ,
com meias-vidas: 20,4; 23 e 9,96 minutos respect1-
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vãmente, somente poderão ser utilizados no próprio
centro de produção.

0 desenvolvimento dos métodos para a
produção destes radioisótopos, ou pelo menos do
1 8 F , e suas conseqüentes produções, justificam - se
apenas com a existência de um PET. Por outro lado,
deve-se garantir a produção, pelo menos do ^ F , pa
ra a aquisição deste equipamento e se u t i l i zar ta l
técnica.

ASPECTOS POSITIVOS SOBRE A PRODUÇÃO OE RADIOISÓTO-
POS, UTILIZANDO-SE UM CÍCLOTRON COM ENERGIA DE
30 MeV.

De maneira geral, consegue-se um aumen-
to considerável nos rendimentos de produção dos ra

dioisótopos 67Ga, n i l n , 123j e gerador 81Rb-81"Kr,
conforme mostra a Tabela 3 " ' . Ainda, este ciclo-
tron possibilita a produção de ^Ol-ri de maneira a
atender a demanda nacional, a qual hoje é totalmen
te dependente de importação.

Este ciclotron permite produzir outros
radioisótopos, também de importância comercial, os
quais são citados na Tabela 3.

Como estes radionuclídeos tem meias-vi-
das curtas, eles devem ser produzidos em grandes
atividades e em um intervalo de tempo curto, neces
sitando-se, portanto, de correntes altas para este
fim. Considerando-se esta necessidade, um outro as
pecto positivo desta máquina é que ela pode operar
com correntes de até 500uA, para alvos externos pro
porcionando uma redução substancial nos intervalos
de tempos de irradiação.

TABELA 3 - Rendimentos de Produção de Radioisótopos obtidos em Ciclotron ( D de 30 MeV.

Isótopo

K-38

Co-57

Ga-67

Ge-68

Br-75

Br-77

Rb-81

Y-87

In-111

1-123

Xe-127

Hg-195-m

Tl-201

Pb-203

Meia-Vida

7,62 min.

280 d

78 h

280 d

1,6 h

58 h

4,58 h

80 h

2,81 d

13,2 h

36,4 d

41 h

73 h

52,1 h

Alvo

Nat. Ar

Ni-58

Nat. Co

Zn-68 (98%)

Nat. Ga

Se-76 (93%)

Se-78 (99%)

Nat. Kr

Nat. Sr

Cd-112(97%)

Te-124 (96%)

Xe-124 (99»)

Nat. I

Nat. Au

TI-203 (95%)

Nat. TI

En
P

30 MeV

27 MeV

30 MeV

30 MeV

30 MeV

28 MeV

25 MeV

32 MeV

30 MeV

30 MeV

30 MeV

30 MeV

15 MeV

35 MeV

30 MeV

30 MeV

Rendimento

Ep = 30 MeV

4.4

IO"*

10"«

5 , 2 - 6,2

1.3 IO'3

118

4.3

11.6

3

6

2 5 - 45

8.2

70

5.4

2,6

4,2

(mCi/uAh)*

Ep * 24 MeV

2.8

2 , 0 - 2,3

3 . 5 - 4.0

3.3

0.24

* Para efeito comparativo.
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Convém aqui salientar que, cem o uso de
alvos internos em um Ciclotron CV-28, consegue-se
diminuir o intervalo de tempo de irradiação de al-
vos metálicos, por exempla, o "Zn e o '*Cd para
a proaução de 6'Ga e ' " I n . respectivamente. U M
vez que obtém-se correntes internas da ordem de
70 uA. 0 uso de alvos internos, toma-se um impor-
tante fator de redução de custo na produção de ra-
dioisotopos. Entretanto, os rendimentos de produ-
ção mantêm-se inalterados já que estes são função
da energia da part-,cuia incidente, que neste caso,
ê em a K= 24 MeV.

Considerando-se o ' ^ 1 , para atender a
demanda nacional é importante que este radioisóto-
po seja produzido a p a r t i r da reação:

124V , , !23¥ 2.08 h . 123
Xe íp.pn) Xe —p—*

1 2 3 I l i v r e da contaminação

I . a qual leva a

obtenção de " I l i v r e da contaminação por qual-
quer outro radionuclideo. Porém, a produção do ^ I
a p a r t i r deste método, normalmente, não se rea l i za
em ciclotrons com Ep - 24 MeV mas sim, com Ep*30Mrtl
Ainda, a Instalação de um disposit ivo para a i r r a -
diação de 1 2 4 Xe, enriquecido (99%), tem um custo
da oriem de 1 mi I rão de dólares e só se j u s t i f i c a -
r i a com a obtenção de al tos rendimentos de produ -
ção, compatíveis com o investimento. Neste caso se
r i a viável a comercialização do produto para fora
da área de Sao Paulo, que em condições favoráveis
de d is t r ibu ição, poderia a t i n g i r todo o país e a l -
guns países na América Lat ina .

0 IPEN-CNEN/SP j á produz rotineiramente
dois radioisótopos, ut i l i zando o seu Ciclotron CV-
28; o Sáüo-67 e o Iodo-123.

0 fornecimento semanal está na fa ixa de
300 - 350 mCi para o Gálio-67 e de 30 - 50 mCi pa-
ra o Iodo-123.

CONCLUSÕES

A intensidade do fe ixe extraído em um
Ciclotron CV-28 é baixa para produção econômica de
alguns radioisótopos. Por outro lado, alvos in ter -
nos são práticos apenas para materiais metálicos.
Em vista disso, um c ic lo t ron de 30 NeV apresenta
vantagens pois as correntes chegam a 500 uA, sendo
os rendimentos a l tos , conforme mostra a Tabela 3.

Em relação á demanda pode-se concluir
que com um cic lotron de 30 MeV consegue-se aten -
der não somente a área de são Paulo, mas também o
resto do país; bem como outros países da América
Lat ina.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. "A new kind of economical cyclotron for
isotope production". Seminaire sur la
tecnoiogie des generateurs de radionucieides.
Vienna. IAEA-Austria, oct . 13-16. 1986 'IAEA
SM131/6).

Z. QAIM, S.M. "Nuclear data relevant to cyclotron
produced shor t - l ived medical radioisotopes".
Radiochim. Acta 30:147-162. 1982.

3. SILVESTER, D . J . ; WATERS, S.L. "Radionuclide
production" Radiopharmaceuticals It: Proc.
Second Int. Symp. Radiopharm., Seattle
Society of Nuclear Medicine; 724-744. 1979.

4. WOLF, A.P. Medical cyclotrons. In: Medical
radionuclide imaging; proceedings of an
International Symposium on Medical Radio-
nuclide Imaging. Los Angeles, 1976. Vienna-
I.A.E.A. 1977. P. 343-353, v.l.

5. WOLF, A.P. and BARCLAY JONES, W. "Cyclotron
for biomedical radioisotope production".
Radiocnimica Acta. 34, 1-7, 1983.

/ Fórum Nacional de Ciência e Tecnologia em Saúde V2 - 477



hi'.

ATUAL ESTÁGIO DA PRODUÇÃO DE RADIOISOTOPOS
NO CLCLOTRON CV-28 DO I E N

A. If. BIAGUROLU, A. G. da SavA, D. F. da SANTOS,

G. L. de ALMBDA J. L. Q. de Burro, J. A. Osso Ji e If. A. V. BASTOS

INSTITBTO DB E N G B N I A U A NUCUAft CNHMU

RESUMO

Grande pvte doe radkiaotopoa onda em Mediou
Nadear DO Brail MO importado*. A n a «ida curta,
exigida put ee ndkandf-deoi de apuração midka, im-
plica aa compra de ahaa atrridadae anmeataado an caato,
qw pa m a imiabilua m atfflncio. Viaaido a rabti-
taçio gradual do produto importado, o Iaatitalo de Ea-
geaaarn Nockar ten M finprnhartn no dtawohimeato
de método* e ccneeqoeate produção rotineira de radioiióto-
pa para &• mídia». Atulmeste já «tá wtabrierida
• prodasão rotíneita de ml em 30 mCi/batdada. A
pndvçiode^GaeDcontra-KemfattfiMldetetteiCom
capacidade pierát» de 300 mCi/bttelada. São também
pndnídaa fonte» «dad» de "Co «ad* pai» cafitaçio
de gama câmaiai.

INTRODUÇÃO

0 ckiotron CV-28 do IEN/CNEN-RJ,
1974, tem entre t e u objetam a produção de radkiaótopos
para fins médicoi.

Este tipo de acelerador, pda aataresa dai partfcalaf
aeeleradaa e pda alto inttaiírtartr de contate de feixe,
oferece condições ideais pata execução de vários tipo* de
tsaçoss nucleares, wporialmfBtf BO caio da produção de
mücíaotopo) di meia vida carta asado* cm medicina na*
deu.

01 radioitotODo* prodosidos em cxlotron apresentam
a* vantage» de serem deposites em neutros» e decaírem
por $* t o i captura eletrônica e bvres de carregadores.
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Eaqaaatoqaeoipiodmiaaemreatoiaiaaonaaem aéV
tnav e decaem por fi", o qw ananta a doe s pnjvdka
a vtidei da imagem do órgão em catado.

^mjâ QBjp ̂ ^SvUlMV OB IBBCaCIO Oft W I D v BIDV^BT DVB

I H médicoa, é a miaiawacão da doat de radiacao ao pa-
deate, para iato,« radnaotopoi de meia vida carta da>

a atibação do mI{tlfi = 13,2ft) ao M a do U1/(t,/, =
8.02Í), cate áHimo em algoa caaoa pode opor o paáate
a ama dote de radiação 200 voa* maior qae o |
tmaaiiff aaado em dianéatico.

MATERIAIS E MÉTODOS

A metodologia de produção de rsójcaiótopos pata ans
BQIOOS cô DproesQe pesoiDia de mtvcacto* daajnicao doa

ndrasótopos, peeqoi ia Dibnográ&ca, catoina da reação
mdear, tipo do abo, separação química, projeto da cehla
OS aVOCCHUBSOvO {CflBOvO* COIWQBV Os? OBsVÍdflOt QO Pff̂ K

duto final, dietóbmiçãoeto final, djatobaiçio e wad»
Oi radnotopoi em prodaçao rotueua os cm viaade

prodaçioaioc1»»/, "Go, »TC<>.
0 » / é produido pda Raçio «Teíp» 1 3 »; , «

traído por difaao gwaa do alvo inaüado c expedido aa
fcimade NJ^I, paajaado por am coitwle radhwacMmro

«eparaçfoouíiiàuéiÍBÍU|x)rtrocai6akaeopioà^inal
é obtido na forma de dtnto. AparisaqaÍBácaédetena-
Badapccaspectrametríadeabti^atc^l^cadcvaions
menores que 1 ppm para Mi e Cu, tppm para o ft c < 10
para o Zn foram determiaado». A pussa microbiologka
égttaatída|Mk»uto(klttfiütrBficitta,áltronii/%r«ao



processamento e ainda a autodavagem do produto final. O
controle de piiogènio é feito pelo teste de Limulus, O ?n
enriquecido, [*Zn) é purificado no final do processamento
e um novo alvo é preparado.

A produção de fontes leladai de "Co (t1/3 = 270d e
raioa gama de 122 e IWkeV) é obtida irradiando-se níquel

metálico segando a reação '"NifapnfNi £ "Co, tem
a necessidade de processamento químico específico.

Companhia Brasileira de Radiologia.
Métodos de produção para outra radioisótopos como

"TIM, mIn, "Cr[2], »Jv*a[3] já foram desenvolvidos,
porém não estão em produção rotineira devido a l
fincai e infra estrutura de nossos laboratórios.

CONCLUSÃO

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Cerca de 30tnCt de iasJ podem ser produsidas sem-
analmente no IEN. Até julho de 1982 já foram enviadas
cerca de 18700 doses de mI para os hospitais: Naval
Mardlio Diai, Central do Exército, Univenitário/UFRJ,
Pedro Emesto/RJ e para o Centro de Medicina Nuclear
de Vitoria.

A principal utilisaçáo do mI, é no mapeamento de
tinóide. Suas características finco-nucleares somadas a
alta poresa do produto final o tornam ideal para uso em
pediatria. Além disto o 1 M / emite raio gama de KtttV,
que está dentro da faixa ideal de detecção, proporcionando
imagens de melhor qualidade.

Atualmente a produção do "Qa é feita sem compro*
mÚKs externos pois a célula de processamento remoto
encontra-se em fase de otimisaçáo, com câpyHadf pre-
vista de 300 znCi de rOa por batelada. Devido suas pro-
priedades fiaco-nuckares favoráveis, este radiotsotopo tem
se mostrado um ótimo agente para visualisaçáo de tumores
em tecidos moles e lesões inflamatórias. Seus raios gama
de 93,185 e 300keK estão na faixa de máxima eficiência
ds detecção.

As fontes de "Co produsidas no IEN são fontes se-
ladas e podem ter atividades entre 0,050 a \,QmCi com
diâmetro de 2 • 4mm, Cerca de 60 dias, após a irradiação,
ss impuieiu de uNi (<1/a = 6.1d) uCo (í l /a * 70.78a)
e HCo (<i/j = 78.764), estão presentes em quantidades
menores que 1% da atividade total da fonte. Sua princi-
pal aplicação é aferição e calibraçáo de equipamentos uti-
üsadoi ne. rea nuclear, em especial na Medicina Nucleat,
como por exemplo gama câmaras. Já foram expedidas
comercialmente, 5,54mCt de "Co paia O.E., Sociedade
Paulista para o Desenvolvimento de Medicina Nuclear e

Devido aos incentivos e prioridades dadas à produção
de radioisótopos no IEN, há um» perspectiva de aumento
de 50%;:: oduçio d o l M / , dependendo apenas da de-

Espera-se num futuro próximo, que a produção rotineira
de *r0a esteja estabelecida para atender melhor a comu-
nidade, oferecendo alternativas no mercado.

Estão em andamento projetos de reforma e expansão
dos laboUratorios par» a produção de nora radioisótopos
de acordo com at necessidades.
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r 99»Tc(CNCH2COO-)6]-
5 : EVALUACION PRELIMINAR COMO TRAZADOR

PARA ESTÚDIOS DE FUNCION REHAL.

E.S.Verdera;J.J.Lopez Lerena;R.Tagle *;H.Balt*r;E.L«({n;P.Oliv«r.

Centro de Investigaciones Nucleares.Pac.de Ciências.
•Laboratório de Técnicas Nucleares.Fac. de Veterinária

Montevideo. URUOUAlt.

RESUMEM

Se describen los resultados preliminares
de obtencio'n de r"*Tc(CNCH2COO-) J' con-
trol y evaluocion en dos modelos experi-
mentales.
El complejo se preparo' por hidrolisis quí-
mica de Ia molécula resultante de Ia mar-
ca c ion del carboetoximetilisonitrilo con
Na'^»TcO4,determinándose ei rendimiento de
Ias reacciones por RP-HPLC.
La biobistribucio'n en ratones evidencio
mayor extracción renal y despreciable eli-
minacion hepatobiliar para ei complejo hi-
drolizado.
Su cotnportamiento radiofarmacolo'gico en
el perro confirma loe atributos dei
C*9»Tc(CNCH2COO-)6]-

5 como posible alter-
nativa radiodiagno'stica para estúdios de
funcirfn renal.

INTRODUCCIOM

Publicaciones sobre ligandos dei tipo iso-
nitrilo con diferentes sustituyentes y sus
correspondientes complejos hexaquis(isoni-
trilos)de 99<Tc(I), han demostrado que pe-
quenas modificaciones en 1* estruetura dei
ligando conducen a variaciones importantes
en la cine'tica de depuracion dei compuesto
rcarcado(5,6,2).
Estúdios de hidròlieis química y enzimáti-
ca han revelado que Ia esfera de coordina-
cio'n ai átomo central dei tecnecio es ter-
modinámicamente estable,dando lugar a com-
olejos de características muy diferentes
ai produeto original(l).
En particular recientes estúdios realiza-
dos por el Dr. Kronauge y col. (3) seftalan
que Ia estruetura simétrica dei complejo
pentaanitínico [*'<Tc(CNCH2COO-)6]-

5 pre-
sent»» características adecuadas como agen-
te para estúdios de funcidn renal.
En base a Io anterior se investigo ei com-
portamiento fisicoquímico y biológico dei
complejo L99'Tc(CNCH2COOCH2CHj)6J' y ei
produeto final de su hidrolisis química.

PARTE EXPERIMENTAL

Marcación y control.

Carboetoximetilisonitrilo se marco con
Na""TcO« en médio hidroalcohálico (NaCl
0.9%/ etanol 3:1) utilizando ditionito de
sódio como agente reduetor.
Por hidrólisis posterior (NaOH 0.1N;pH-10)
e incubacion a 100 °C, se preparo' ei
D'"Tc(CNCH2COO-)6T*.
El rendimiento de ambas reacciones se
determino' por RP-HPLC según condiciones

ee análisis establecidas para ei
99aTc(CPl)tTí4), previa filtracicfn por
membrana de 0.22 micras.

Coaportaaiento biológico en «odeio ratón.

Ambos complejos (P.RQ > 90%) fueron
administrados en lotes de ratones de 25-30
g de peso por via i.v. (0.1 ml; 80-100 uCi
2,9-3,7 MBq).Se calculei ei porcentaje de
doeis presente en los diferentes òrganoe y
tejidos por sacrificio a loe 5 y 20 min.
y medicicfn en calibrador de dosis (Picker).

Estúdio radiofarucologieo en modelo perro

Un perro mestizo macho de 25 Kg con
ayuno de 12 hrs. fue anestesiado con
tiopental scüdico, hidratado una hora antes
dei estúdio (500 ml de NaCl 0,9% i.v.).
El estúdio se realizo en ganunacamara de
campo grande (GE 400T, General Electric
Corporation) con colimacidn de alta
resolucio'n , conectada en linea con un
microprocesador (ADAC 3300,ADAC Lab.).
Con el detector ubicado sobre el dorso
del animal enfocando region tdraco-
abdominal se inyectaron i.v. en bolo
1,9 mCi (70,3MBq) de L*'*Tc(CNCH2COO-)6>

}

(P.RQ>90%) adquiriéndose imagenes analógi-
cas dinâmicas de 1 min. de exposición y en
computadora de 15 seg. cada una hasta los
30 min. p/i.

Muestras de sangre fueron extraídas
durante el rcismo período.
A partir dei estúdio dinâmico adquirido
en computadora se construyeron áreas de
intere's sobre corazòn, aorta abdominal,
pulmòn, riflones, hígado, vejiga y back-
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ground. Se generaron las correspondrentes
curvas de actividad/tiempo y se noijmali-
zaron por t ama fio de áreas de interes. Se
calculo, para ambos rifiones ei tiempo ai
pico, tiempo médio de eliminación y acti-
vidad residual a 30 min.
Se analizó Ia relaciòn de actividsd entre
los rifiones por separado y corazón, pulmón,
hígado y BG, determina'ndose los indices
respectivos.

RESULTADOS T DISCJSIOH

La evaluacio'n radiocromatográfica de
ambas moléculas marcadas puso de manifies-
to en cada caso un porcentaje mayor al
90* de Ia actividad total presente en un
pico característico y reproducible.
Tal cual^era de esperar en funcio'n de Ias
características de lipofilicidad previstas
teoricamente , los productos analizados
presentaron tiempos de retencidn muy dife-
rentes (12,5 min. y 2,2 min.)-
En ambos casos Ia retencidn por membrana
de 0.22 micras fue inferior al 10 %.
Los resultados de biodistribucidn en
roedor que se muestran en cuadro I,indican
rápida y elevada eliminación urinaria,Ia
que es mayor para ei £9lTc(CNCH2COO-)63-

5

En este caso no se evidencia significativa
eliminación hepatobiliar.

CUADRO I: DISTRIBUCION EN RATONES

ACLARAMENTO PLASMATICO
5

I TclCNCH COOCH CH ) I

5min 2fimio

SANGRE 6.67*1.95 4,65*3.89

HIGAOO 6.47*1,87 1.63*1.06

V.B • INT.

RINON

ORINA

18,9*1,63 34,2*3,11

5,77*2,74 1,«*0.8e

PVclCNCH COO ).l'

S min 20min

10.6*3.36 2,00*0,6

2,86*0,78 0,60*0.01

4,42*1,30 1,22*0.15

4,67*1,30 1,30*0,42

33,4*7,02 46,2*2,26 32,3*2,61 03,4*4,73

% OOSIS INVECTADA ( X ; d.«.;n»4)

Las figuras I y II muestran os resultados
dei estúdio en perro ,constatándose una
rápida depuración plasmática de extraccicm
fundamentalmente renal.
El renograma bilateral indica un tiempo
precoz al pico, con rápida eliminación bi-
fisica hacia Ia via exeretora Io que po-
dría corresponder con una fase de rápida
extracción y excreción tubular y una
segunda fase de recirculacion dei
producto.

RGURAI

RENOGRAMA BLAT.EN PERRO
Õ Ò 5

FK3URAH

Los índices cuantitativos se indican en
cuadro II, verifica'ndose características
cinéticas muy favorables para Ia obtencicjn
de imrfgenés de estructurae renales.

CUADRO I
Cuantttativos

Tal PICO
T.al PICO 50%
TI/2 Primara tu»
T1/2 Sagunda fata
R/BHQ al PICO
fVBHBa 30'
R/CORAZON al PICO
R/CORAZON 30-
R/HIOADO al PICO
R/HIOADO 30'
AotlvkJad rM.a 30'

BJX&
T20"
S'
193" (f-0.976)
962" (r-0.978)
16.7
3.0
te
t i
2.6
17
0.22

RI2Q

XV
T
2W" (0.99)
1077H(0.96«)
16
3.6
17
13
2.6
2.0
0.26
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COBCLUSIOnS

En base a los resultados obtenidos se
infiere que el D'-TcCCNCHjCOO" ) 6 D'

s

podría constituir una alternativa radio-
diagnóstica para estúdios de función renal
Futuras investigaciones deberán realizarse
a fin de confirmar estos resultados
preliminares.
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HIPPURAfc-123!. MARCAÇÃO E CONTROLE OE QUALIDADE

M.F. de Barboza, M.T. Colturato, R. Kerrerias e E. Muramoto

Coordenadoria de Processamento de Mat. radioativo - Supervisão de Con-
trole de Qualidade. Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares. SP

RESUMO

O ácido o-iodohipurico (hippuran) marcado com ra-
dioiodo é um dos radiofármaços usado com maior fre
quinei a para avaliar a função renal. Prepararam-se
vários lotes de conjunto de reativos para marcar
com 1231. Realizaram-se controles de pureza radio-
quimica e de distribuição biológica. 0 conjunto de
reativos de hippuran foi conservado a 4*C durante 2
anos, neste per*ido de tempo verificou-se que o
farmaco manteve-se estável, apresentando um alto
rendimento de marcação.

INTRODUÇÃO

0 ácido o-iodohipúrico (OIH) marcado com radionu -
cHdeo de iodo e um dos traçadores de maior seleti^
vidade para avaliar a função renal. Diversos sao
os métodos de marcação desenvolvidos desde a p r i -
meira preparação realizada por Tubis e coi . [1 ] ,
cuja aplicabilidade em Medicina Nuclear mostrou ser
de grande valia para o diagnóstico no transplante
renal e na detecção de anomalias funcionais dos
r ins.

A metodologia aplicada na marcação é de troca iso-
tópica entre o iodo radioativo e aquele presente na
molécula do IOH. [2] - [ 3 ] . A desvantagem destes
procedimentos está no tempo longo de preparação e
na necessidade de purificação do produto marcado.

Hawking [4 ] , Rovny [5] e Hinke) [6 ] descreveram mé
todos rápidos de iodação do 10H-123I, emaforma d?
conjuntos de re*t i vos com uma alta eficiência de
marcação e pureza radioquímica.

0 I é produzido em ciclotron, com uma meia vida
de 13,3 horas proporcionando baixa dose de exposi-
ção ao paciente (T 159 kev).

0 objetivo desta pesquisa foi o desenvolvimento de
um conjunto de reativo em forma '.' ,>rida de IOH pa-
ra marcar ' i n s i t u ' com 1231 e de estabelecer para
metros de marcação e controle de qualidade, v isto
que, o tempo destinado a sua preparação desempenha
papel fundamental quando se u t i l i za radiolsótopos de
meia vida curta.

MATERIAIS E MÉTODOS

0 conjunto de reativos em forma líquida de IOH cons
ta de dois frascos contendo: 1 - 120 mg OIH, 20 ug"

CuCI em 2 ml, pH = 4,6 - 4,9 e 2- tampão fosfato
EDTA, pH = 7,0. As soluções foram f i l t radas através
de f i l t r o Mil l ipore (0,22u) e estocadas a 4'C.

O 1 2 3 I produzido em dc lo t ron (CV-28, IPEN-CNEN/SP)
foi adicionado em diferentes concentrações (1 a 20
mCi/0,08 & 1,5 ml} no frasco 1, aquecendo-se a so-
lução a 100'C durante 30 minutos. Após at ingir a
temperatura ambiente adicionou-se 0,5 ml do tampão
fosfato.

A pureza radioquímica fo i avaliada por método cro-
matogrâfico miniaturizado em papel Whatman 3MM e ,
clorofórmio e ácido acético (9:1) como solvente.Nes
te sistema o IOH migra com um Rf = 1,0 enquanto que
o iodeto permanece na origem (Rf « 0,0).

Foram também feitas análises cromatográficas em
HPLC, CG-Mod 480 C, RP,a, 254 nm, fluxo de 1 ml/
min., utilizando metanol, ácido acético e Ht0 (30:
0.1:70) como solvente, a f im de determinar a pure-
za química e rad1oqu1mica.

0 comportamento biológico fo i avaliado uti l izando-
se ratos Uistar con; peso médio 250 g, anestesiados
com éter e t iHco. Os animais receberam intravenosa
mente 120 uCi de 0IH-123I e fçram sacrificados 1 ,
5, 10, 15, 30 e 60 minutos após administração do
traçador. Os resultados foram expressos em % at1vj_
dade/g de tecido.

RESULTADOS

A Tabela I I lustra a pureza radioquimica (%) do
0IH-123I em função da concentração do 1231 u t i l i za
do e o tempo (hora) após a marcação. A pureza ra -
dioquímica manteve-se constante (99,60 a 99,03 X )
com o aumento da concentração radioativa, apresen-
tando m percentual de 98,63 à 98,36% apôs 24 horas
da marcação.

TABELA I

Pureza radioquímica do 0lH-1 2 3 I

mC1/ml
1 / 0,08
2 / 0,3
4 / 0,7
20 / 1,5

expressa

tempo(hs)
3

99,
99,
99,
99,

eml

69
63
57
03

24

98,63
98,30
98,12
98,36
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A análise cromatografica em HPLC demonstrou que o
OIH utilizado na preparação do conjunto de reativos
não apresenta contaminação com o ácido o-1odobenzó-
1co e, que o produto marcado mostra um alto percen-
tual de pureza radioqutaica. (F1g. 1)

. 0 IH- 1»!

(M.Cl)

FIGURA 1. Radiocromatograma em HPLC do OIH - 1 2 3I,
Rt • 4,5 xin(0IH-123I); Rt - 2,5 min.
(D.

Pela análise de toxicidade realizada eu camundongos
que receberam doses 150 a 500 vezes superior a ad
•Inistrada «r humanos (70 Kg), foi efetivada a ino-
cuidade do 01H.

123 •
Nos ensaios biológicos, o OIH- I apresenta um rá-
pido dar emento sangüíneo com apenas 0,13% ativida
de aos 60 min., verificando-se alta captação renaT
de 55,981 no 1' minuto decrescendo a 1,271 após 60
•In
aos

., sendo eliminado totalmente gela via urinaria
30 «in.(93,31). A não liberação do I~ "In vivo"

do produto marcado pode ser constatado pela baixa
captação tireoidiana, inferior de 11 da dose duran-
te o ensaio realizado. (Tabela II)

TABELA II

Distribuição biológica da OIH 1 Z 3I em
ratos Vis

-». tempo
•—(m1n.>

órgãos ^^*~-^^

RINS
BEXIGA
SANGUE

TIREÔIDE
FÍGADO

ESTÔMAGO

t a r expressa <
g de

01

55,98
3,02

12,05
2,15
7,64
2,32

tecido

05

13,48
78,02
4,04
0,70
3,84
1,31

sm i atividade/
(n «

15

9,45
87,05
0,68
0,75
0,81
0,67

3)

30

2,55
93,30
0,34
0,68
0,65
0,55

60

1,27
94,40
0,13
0,38
0,18
0,45

Pela análise cromatografica de urina coletada aos
30 minutos após Injeção da dose traçadora, verificou
se que o OIH é eliminado em forma Inalterado na pró"
porção de 95,5%.

CONCLUSÃO

A preparação de conjunto de reat ivos em forma l i -
quida de OIH para marcar com 1231 oferece as seguin
tes vantagens: 1 - método simples e rápido (90 mtn.l
para marcação e controle de qualidade, 2 - evapora-
ção do radiolodo desprezível, 3 - estabi l idade na
estocagem a 4'C de 2 anos e 4 - pureza radioquimica
de 99.0V
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PREPARAÇÃO DE L.L-ETILENODICISTEÍNA E L.L-ETILENODICISTEÍNADIETILESTER

O.G. Carvalho e E.B. Araújo

'oorrfenadoria cie Preces, de Mat. Radioativos-Sup. Radiofarroacia
Inst i tuto de Pesquisas Energéticas e Nucleares-CNEN - são Paulo

RESUMO

Cs compostos LjL-etiienodicísteina (L.L-EC) e L,L-
etílenodicisteinadietílester (L.L-ECD), utilizados
em Medicina Nuclear na forma de radiofarmacos mar
cados com Tecnecio-99m, foram obtidos, com teor de
pureza aceitável, por meio de redução com sódio me
tálico em araônia liquida do ácido tiazclidino 4(R}
carboxilico. seguida da esterificação do dímero in
termediario.

DRHXUÇÃb

Durante a década passada, foram desenvolvidos várt
os radiofarmacos neutros e lipofílieos, marcados
com Tecnécic-99m, destinados a obtenção de imagens
tomográfleas da função cerebral (SPECT).

0 mais recente agente de perfusão cerebral é o cÚ
mero de cisteinato de etila (L.L-ECD) marcado com
Tecnecic-99ra. que atravessa a barreira hemato-ence
falica e caracteriza-se por apresentar uma reten
ção cerebral prolongada [3 1 . Tal retenção esta
associada àjiídrÓHse deste corpos to, aparentemen-
te via reação enzlmátlca específica, originando uri
complexo polar (forma dl-ácida do dímero), que é
rapidamente eliminada na urina por processo de se
creção tubular (L.L-EC) [§] . Tal propriedade bio
lógica sugeriu a utilização deste tnetabólito como
radiofármaco para estudo da função renal [4 ] .

Os compostos, L.L-EC e L.L-ECD foram preparados
por Blondeau e colaboradores em 1967 [1J, sendo
que apenas recentemente tiveram suas propriedades
radiofarmacêuticas reconhecidas, a partir dos estu
dos realizados com compostos do grupo diamlno-diU
01 que formam complexos estáveis com Tecnécío-99m
[2 1 .

Este trabalho tem por finalidade a preparação dos
compostos L.L-EC e L.L-ECD, para futura aplicação
em Medicina Mjclear na forma de radiofarmacos.

MATERIAIS E MÉTODOS

Os pontos de fusão dcs produtos foram determinados
em tubos capilares utilizando aparelho Mettler-FP
5. As microanálises para Carbono, Hidrogênio e Ni
trogênio foram realizadas no aparelho Perkin Elmer
240, EUA, Inst i tuto de Químlca-USP. Os espectros
de infravermelho foram realizados no aparelho
Infrared Fourier FT-1750, Perkln Elmer, EUA, Insti

tuto de Quimica-USP.

A L.L-etilenodícisteína (L.L-EC) (II) é un_dímero
de cis teína que pode ser obtido pela redução com
sódio metálico do ácido tiazclidino 4 (R)-carboxl
lico (I) (Sigma) em anônia líquida. 0díclor idrato
de L,L-etílenodicísteínato de d íe t i l a (L.L-ECD) e
obtido pela esterificação do,dímero,(II) usando-se
etanol anidro saturado com gás clorídrico [ 1 ] .

000H

HDOC

2.H* c
(ID

COOH

E t £ H . H C l | A

COOEt

*
COOEt

EXFERDBfEAL

(III)

. Preparação da L.L-etilenodiclsteina (II)

Err, um frasco de 500ml_de três bocas equipado com
dedo frio, sob aglração magnética e banho de gelo
seco, coletou-se 120ml de amônla líquida. Adicio
nou-se, lentamente, 13,2g do ácido tlazolidino 4
(R)-carboxíllco. Sn seguida, adicionou-se sódio me
tálico em pequenas porções até o aparecimento dê"
coloração azul persistente (15 minutos). Para desa
parecimento da coloração azul, adlclonou-se peque
na porção de cloreto de sódio anidro. ~

Após evaporar-se a, amônla, dlssolveu-se o resíduo
solido em 60ml de água destilada e filtrou-se. 0
pH do filtrado foi levado a 2,0 com HC1 concentra
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do. Após resfriamento em banho de gelo, filtrou-se
o precipitado lavando-o em seguida com 30Oml de
água destilada em três porções. Ressuspendeu-se o
produto em lOOml de água destilada e efetuou-se a
purificação por sucessivas precipitações de seu
sal sódico com HC1.

Preparação do dicloridrato de L.L-etilenodicis
telnato de dieti la (III)

Bn frasco de 50Cml de três bocas, equipado com con
densador, sob agitação magnética, misturou-se 4,0g
do dímero (II) a lOOml de etanol anidro. Saturou -
se a mistura reagente com gás clorídrico, mantertb-
a err. refluxo por 5 horas.

Resfriou-se em gelo a mistura resultante, filtrou-
se e lavou-se com etanol anidro. 0 produto foi re
cristalizado sucessivas vezes a partir de etanoT
anidro.

RESULTADOS

Obteve-se 4 , l g do dímero L ,L-«t l l enodie i s te ína ( II )
(rendimento de 32%), com ponto de fusão de 248 -
251 °C (decomposição). No espectro de infraverme-
lho, obtido em KBr (Figura 1-A), ident i f i cou- se as
bandas correspondentes aos grupamentos carac ter i s
t i c o s do composto: 2987 - 2402 ( r « , + ) e 1593 (0=0
de C00") cm"1.

As porcentagens de Carbono, Hidrogênio e Nitrogê
nio calculadas para C . H L N J O . S , : C, 35,80%; H,
6,01%; N, 10,44%. Determinados: C, 35,62%, H, 5 ,89
%; N, 10,23%.

0 rendimento de d ic lor idrato de L ,L-e t i l enod ic l s
te inato de d i e t i l a ( I I I ) fo i de 43% ( l , 7 2 g ) , cem
ponto de fusão de 184°C. No espectro de infraverme
lho obtido em KBr (Figura 1-B) ident i f i cou- se a i
seguintes bandas: 2975 - 2171 (Míi.HCl), 1737
( e t í l é s t e r ) , 1552 (Mi) cm*1.

As porcentagens de Carbono, Hidrogênio e Nitrogê-
nio calculadas para C l t H 1 ( N , O , S , C l , : C, 36,26%;
H, 6,6C%; N, 7,05%. Determinados: C, 35,46%; H,
6,42%; N, 7.09%.

««1=100,001

\

«111=0,30!

4000 3000 2000 1000 500
ctt-i

»H»X=IOO.OOI

Í.000

Figura 1 - Espectros de infravermelho de:(A)- eti^
lenodicisteína (II) e (B)- dicloridrato de L.L-
etilenodicisteinato de dietila (III).

OCMCIDBÂO

0 método de preparação dos compostos apresentados
é simples, empregando técnicas comuns de laborato
rio. Partindo semente de un composto químico basT
co (ácido tiazolidino 4 (R)-carboxilico, obtem-se
compostos com teor de pureza aceitáveis embora çcm
rendimentos relativamente baixos, parautilização
em Medicina Nuclear na forma de radlofarmacos mar
cados com Tecnécio-99m.
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Tc Mercaptoacetilglicilglicilglicina:síntese,preparação de conjuntos de

reativos liofilizados e estudos de distribuição biológica.

Maria Apparecida T.Narcilio de Almeida,Elena S.Hamada.Emiko Muramoto

Instituto de Pasquisas Energéticas e Nueleares-IPEN/CNEN-SP

0 9 9 mTc Mercaptoacetilglicilglícilglici-

na(S-Bz-MAG-3) se constitui em um substitu-

to do o-hipurato de sódio I no estudo da

função renal pois quando administrado em'

animais mostrou ser eliminado pelos túbulos
131

renais como o o-hipurato (Hippuran) I.Tem

porém a vantagem de ser adequado para ima-

gens renais.melhor que o DTPA Tc.A sínte-

se do S-Bz-MAG-3 foi realizada em três eta-

pas com rendimentos satisfatórios.Os estu-

dos de distribuição biológica em camundon-

gos demonstraram a afinidade do radiofárma-

co pelos rins e eliminação urinaria adequa-

da.

INTRODUÇÃO

A substituição do o-hipurato de sódio

1 no estudo dinâmico da função renal tu-

bular tem sido efetivada com a introdução

de um novo radiofármaco marcado com Tc,o

mereaptoacetllglicilglicllglicina(S-Bz-MA©)

0 produto anterirmente sintetizado por

BRANDAU i, FRITZBERG (2)(4)apresenta lígan-

tes N^S aptos à complexação com Tc,sen-

do eliminado preferencialmente pelos túbu-

los renais:oferece portanto informes impor-

tantes em radlodiagnóstlcos.

A síntese foi realizada pelo método pro-

posto pelos autores em três etapas.

0 produto preparado sob forma de conjun-

tos de reativos liofllizados foi marcado

com Tc em pH 5,5 com rendimentos superi-

ores a 97*.Os ensaios de distribuição bio-

lógica indicam captação renal preferencial

e eliminação urinaria do produto em torno

131,

de 80% após 1 hora.

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

Síntese orgânica:

Etapa 1 - Preparação do ácido S-benzolltlo-

glicólico pela reação do cloreto de benzoi-

la com o ácido tioglicólico.

Etapa 2- Preparação da N-Succlnlmida do áci-

do S benzol1tioglicólico com N-Hidroxi-suc-

clnlmlda em presença de N-N1 dicielohexll-

carbodilmlda.

Etapa 3- Obtenção da S-Benzoilüiereaptoace-

tilglicilglicllgllclna(S-Bz-MAG3)pela rea-

ção de N-succinlmida do ácido benzotlogli-

cólico com gllcilglicügllcina.

S-BZ-MAG3

COOH

Os espectros de RNM H cafkfnam as estrutu-

ras pretendidas.

Conjuntos de Reativos Lloflllzados.

Cada frasco liofilizado recebeu a seguin-

te formulação: S-BZ-MAG3 lmg

gluconato de sódio...20mg

SnCl2.2H20 30|tg

A marcação é realizada com a Introdução

de uma dada atividade (1 a lOmCOde 9 9 mTc

no frasco llofllizado e aquecimento em ba-
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"TcO,, tem Rf =1,0 e o
4

nho-maria durante 10 minutos.

O controle radioquimico foi realizado

com análises cromatográficas em papel What-

man n»l,sistema ascendente com solvente

acetonitrila/água 60:40,onde o produto mar-

cado tem Rf=o,6;o 9 9 m"
9 9 mTc0 tem Rf=O.

Análises em HPLC foram realizadas com

solvente tampãc fosfato pH6,0 0,lM/álcool

etílico 95:5 em coluna C,. Bondapak radi-
lo

ai.

Distribuição Biológica

Os estudos de distribuição biológica fo-

ram realizados em camundongos injetados pe-

la via caudal.sendo que cada animal recebeu

0,1ml de solução de S-Bz-MAG399ínTc com 0,1

mCl cada. A média de animais utilizados foi

de 3 para cada experimento.

RESULTADOS

Os rendimentos obtidos após as sínteses

das três fases foram:Fase 1_ :87% ;Fase £:

50% ; Fase 3:80*. 0 ponto de fusão do S-Bz-

MAG3 foi obtido em aparelho Thomaz acopla-

do em microscópio Bristolscope;o valor ob-

tido foi de l93-195*C,de acordo com os da-

dos da literatura(2).

Os espectros de RNM- H obtidos em apa-

relho Perkin-Elmer 60MHz tendo como solven-

te DMSO e referência interna o TMS apresen-

taram os seguintes picos para o S-BZ-NAG3:

í = 3,7 a 3,8 mult. NÇH.CO

J = 7,55 a 7,95 mult. aromático

i = 8.05 mult. -CONH -CH2

A marcação de S-BZ-MAG3 com TcO^d a 10

mCi ) resultaram em rendimento superior a

97% apresentados pela análise cromatográfi-

ca em papel e HPLC.Estas apresentaram um

pico com tempo de retenção de 8 minutos e

um pequeno pico de impurezas em tempo de 5

m.nutos.O pico relativo à eliminação de
9Ç'mTc0~ foi de 3,5 minutos.

A eliminação urinaria do S-BZ-MAG3 é da

ordem de 80% após 24 horas em ratos Wlstar

mantidos em gaiolas metabólicasd).

CONCLUSÕES

A síntese do S-Bz-NAG3 em três etapas

pelo método .proposto nos conduz à obtenção

do produto com grau de pureza compatível

com o uso a que se destina conforme dados

analíticos de ponto de fusão e HPLC.

A produção dos conjuntos de reativos 11-

ofilizados (3) possibilitou a marcação do

produto com Tc com rendimentos satisfa-

tórios. Isto pode ser demonstrado pelas aná-

lises cromatográficas e por HPLC(2).

A distribuição biológica em camundongos

demonstrou que os rins são o órgão prefe-

rencial de captação do produto e a elimina-

ção urinaria superior à do o-hlpurato de

sódio após 1 hora da administração do fár-

maco(4).

Como conclusão podemos definir que a

preparação do S-Bz-MAG3 é adequada para

marcar com Te e pode ser empregada em

radiodiagnóstico em Medicina Nuclear

Tabela N«l-

^ ^ > > > ^ tempo

órgão ^ « N ^

sangue/m]
rins
fígado
estômago
intestino

Biodistribuiçao

5 min.

l,05±0,22
9,3B±l,00
1,76tO,56
0 , « Í 0 , 1 0
0,2410,01

do S-BZ-MAG3

lOmin.

0,90±0,10
4,95±0,74
1,7210,05
0,58i0,04
0,7910,39

em camundongos

30min.

0,2110,05
1,0610,55
0,69*0,18
0,1910,08
0,7210,43

; % de radioatividade / g de orgao.

60tnin.

0,3010,03
3,7011,84
0,5810,06
0,2910,07
0,1910,01

120min.

0,1010,01
0,2210,02
0,4910,07
0,2510,04
0,0910,03
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NIBI - PREPARO E AVALIAÇÃO DE KITS LIOFILIZADOS

T.M.B., Pockmann; M.E.X., Rezende; D.W. Moraes; G.A.Braga; J. Murad^an; F.L.N.,

Marques e A.L. D Las KPto.

Centro de Medicina Nuclear-FMUSP; Instituto de Química-USP

e Divisão Experimental - INCCR/HCFMUSP.

R E S U M O

0 MIBl-99mTc mostrou ser o melhor ra

diofármaco entre os diversos marcados

com tecnécío-99m, para estudos da perfu-

são miocárdica. em substituição ao clore

to de tálio-201.

0 alto custo do conjunto de reativos

importado, para obtenção do MIBI- Tc

nos levou a optar por seu preparo a par

tír de síntese própria.

Os controles de qualidade realizados

mostraram a alta estabilidade dos kits.

A blodistribuição, avaliado em cies hí-

gidos e infartados, mostrou-se idêntica

aquela apresentada pelo radiofármaco ob-

tido com o kit importado.

Os resultados obtidos permitem viab£

lizar o preparo de kits liofilizados pa-

ra uso médico.

INTRODUÇÃO

Diversos complexos marcados com tec-

nécio-99m têm sido propostos (2), em

substituição ao cloreto de tálio-201, ra

dioisótopo de escolha na Medicina Nucle-

ar Cardiovascular a partir de 1976, para

estudo da perfusão miocárdica, tendo em

vista as características físicas e dosl-

métricas favoráveis daquele radionuclídeo .
99m_0 2-metoxi isobutil isonitrila- Tc

(MIBI- raTc) mostrou-se um importante

traçador em estudos tomográflcos (SPECT)

e planares de cintilografIas de perfusão

miocárdica (2). A pratlcidade de sua ob-

tenção, por simples reconstituição de

kit liofilizado com pertecnetato de so-
QQm

dio- , constituiu fator importante. 0

kit, entretanto, é obtido somente sob im-

portação e a alto custo. Estes fatores le

varam a Instituição a viabilizar a sínte-

se do 2-metoxi Isobutil isonltrila(KIBI)

para o preparo de conjuntos de reativos

liofilizados.

Apresentamos neste trabalho, o preparo

de kits liofilizados, a partir de síntese

própria, a avaliação da pureza radioquíml^

ca, estabilidade "in vitro" e biodlstrl-

buição do radiofármaco visando a sua uti-

lização médica.

MATERIAIS E MÉTODOS

0 MIBI utilizado, de síntese própria

(3), teve sua toxicidade testada em ratos,

machos e fêmeas, após injerio intravenosa

de 1 mg do composto. Os demaij reagentes

utilizados foram de grau analítico sem pu

riflcação adicional.

A manipulação foi realizada em capela

de fluxo laminar com técnicas assépticas,

vidraria e equipamentos estéreis e apiro-

gênicos, sob atmosfera de nitrogênio.

Uma solução contendo 1,0 mg de MIBI,

0,125 mg de SnC12 anidro, 1,0 mg de clorl

drato de L-cistelna e 20,0 mg de manitol

(6) por ml, de valor de pH 6,0, foi este-

rilizada por filtração, através de filtro

de 0,22 (i e fracionada em volume de 1,0

ml por frasco. Após pré-congelamento, se-

guiu-se a llofllização. Os frascos fecha-

dos sob alto vácuo foram lacrados conser
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vadcs err geladeira.

O liofilizado foi submetido a contro

les de qualidade.

A esterilidade foi avaliada pelo tné-

todc microbiologico clássico e a piroge

nicidade pelo teste "in vivo" em coe-

lhos.

Os kits liofilizados. preparados ou

importados (Cardiolite - Du Pont),foram

marcados com a adição de 2,0 ml de tec-

nécio-99m, após aquecimento em banho-ma

ria em ebulição por 10 minutos, seguido

de repouso a temperatura ambiente por

15 minutos, em blindagem adequada e fo-

ram estudadas biodistribuição, pureza

radioquímica e estabilidade dos radio-

fármacos.

A pureza radioquímica foi avaliada

pelo método da extração por solventes

(4). 50 a 100 ul de MIBI-99mTc foram

adicionados a uma mistura de 6,0 ml de

clorofórmio ou acetato de etila e solu-

ção fisiológica (1/1; v/v). Após agita-

ção em Vortex, por 60 segundos, seguiu-

se repciso por 1 minuto. Amostras das

duas fases foram aliquotadas e proce-

deu-se a radlometria em calibrador de

dose (VEB-Robotron, modelo M-27013).

A fração llpofílica, contendo o

MIBI- Tc, e determinada pela relação

entre as radiometrlas da fase orgânica

e total.

0 método croroatográfi;o, utilizando-

se de placas "Baker-Flex aluminium

oxi de de 2,5 por 7,5 cm e etanol abso

luto como solvente, foi também avaliado.

A biodistribuição foi avaliada inici_

almente em coelhos hígidos, Nova Zelân-

dia, brancos, com peso médio de 3,5 kg

e posteriormente em cães SRD, com peso

médio de 20 kg, clinicamente seleciona-

dos como normais e em cães submetidos

experimentalmente a infarto miocárdlco

por oclusão coronariana, anestesiados

com nembutal, na dose de 25 mg/kg.

Imagens cardíacas foram obtidas em

câmara de cintilaçao OHIO Nuclear, mode-

lo ON-100, acoplada a um sistema de pro-

cessamento de dados OHIO NUCLEAR, modelo

ON-150, apôs 30, 60, 90 e 120 minutos da

injeção na veia femural de 222 a 296 HBq

do radiofármaco obtido com os kits naclo_

nal e importado.

Foram determinadas a relação coração/

pulmão, através de regiões de interesse

selecionadas no computador.

A estabilidade "in vitro" do conjunto

de reativos marcado, o volume e ativida-

de máxima de reconstituição do liofiliza

do foram também avaliados.

R E S U L T A D O S

Os lotes de conjuntos de reativos

apresentaram-se estéreis e aplrogênlcos.

A estabilidade do kit liofilizado e

não liofilizado, nas condições de estoca

gem estabelecidas, mostrou-se adequada

até 30 e 15 dias, respectivamente, após

o seu preparo.

0 volume de reconstituição do liofil£

zado para marcação com tecnécio-99m foi

de 1 a 2 ml e a atividade máxima de 7,4

GBq por frasco.

0 controle radioquímico mostrou valo-

res sempre maiores que 92% pelo método

da extração por solvente, utilizando o

clorofórmio como solvente orgânico. A ex

tração com acetato de etila apresentou

um valor médio de 80%, enquanto pelo mé-

todo cromatográfico obtivemos 84%.

0 radiofármaco mostrou adequada dis-

tribuição em todos os lotes preparados e

estabilidade "in vitro" até noras após a

sua marcação com tecnéclo-99m.

Os valores médios da relação coração/

pulmão encontrados experimentalmente fo-

ram de 2,24; 2,36; 2,50; 2,53 após 30,

60, 90 e 120 minutos respectivamente da

injeção do radiofármaco obtido com o Kit

nacional. Os valores obtidos com o kit

importado, após 60, 90 e 120 minutos da

injeção foram 2,14; 2,11 e 2,33 respect!
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vamer.te, para os cães normais e os valo

res para os cães infartados foram de

1,65; 1.79; 1,80; 1,91 e 1,58; 1,64;

1,71; 1,81 após 30, 60,90 e 120 minutos

respectivamente para os kits nacional e

importado.

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO

Os lotes d: kits não liofilizados,

inicialmente preparados, apresentaram

alta pureza radíoquimica quando contro-

lados após 15 dias da sua produção con-

servados em "freezer". Entretanto opta-

mos pela liofilização objetivando um pe_

ríodo maior de validade do kit.

As condições de liofilização apôs ura

período de 24 horas de pré congelamento

cm frascos mantidos em gelo seco a -16°C

na ausência de luz, permitiram a obten

ção de um liofilizado com bom aspecto.de

Instantânea reconstituição e estável.

A estabilidade dos conjuntos de reatí

vos 1iofilizados, nas condições de esto-

cagem, continua a ser avaliada para a de

terminação do tempo de validade real.

Até o momento, podemos afirmar que a

avaliação da pureza radioquímica realiza

da 30 dias após o preparo dos kits não

mostrou variação em relação a inicial,le

vando a prever um período de estabilida-

de superior a esse tempo.

0 radiofármaco obtido com os kits pr£

parados mostrou-se estável "in vitro"

por um período de tempo igual ao obtido

com os kits importados, sem variação si£

niflcativa de sua pureza radloquímica mí_

nima de 92*, permitindo estabelecer em 6

horas o tempo útil do traçador.

o método da extração por solventes,

utilizando-se do clorofórmio como solven

te orgânico, mostrou-se adequado para a

avaliação da pureza radioquímica e dada

sua correlação com sistema cromatográfi-

co (4) foi o controle de escolha com as

modificações (5) no método básico de ex-

tração de compostos lipofílicos (1). A

extração com acetato de etila apresentou

valores inferiores àqueles encontrados

com o clorofórmio, em concordância com a

literatura (4). Neste trabalho, entretan

to, os resultados obtidos pela extração

com clorofórmio mostraram diferença esta

tísticamente significativa (p<0,01) re-

lação àqueles obtidos por cromatográfia,

embora em algumas ocasiões tenham sido

concordantes. 0 método cromatográfico,

entretanto, além de dispendioso, consome

maior tempo e exige muitos cuidados téc-

nicos em sua metodologia para obter re-

produtibilidade justificando a opção de

escolha.É muito importante lembrar que,

utilizando o clorofórmio como agente ex-

trator, a fase orgânica contendo o MIBI-

Tc é a fase inferior. Isto porque po

deria levar a erro na determinação da pu

reza radioquímica do composto radioativo

devido a rotina de separação com aceta-

to de etila onde a fase superior é aque-

ia que contém a fração llpofíllca.

A concentração utilizada do agente re

dutor foi de 0,125 mg de cloreto estano-

so anidro por frasco e é o dobro daquela

registrada na literatura (6) sendo esta-

belecida em função do rendimento de rea-

ção, pois a concentração descrita (6)nos

levou a baixa eficiência de marcação com

tecnéclo-99m. Esta modificação, entretan

to, não interferiu na estabilidade do

conjunto de reativos preparado.

A biodistribuição do MIBI 99mTc obti-

do com a marcação de kits liofilizados e

não liofilizados, por nós preparados,mos

trou padrão de qualidade adequado que se

manteve estável até 5 horas após a marca

ção do respectivo composto, confirmando

sua estabilidade "in vitro" e "In vivo".

Esta mostrou-se idêntica àquela apresen

tada pelo radiofármaco obtido com o kit

importado, em animais hígldos e infarta-

dos, possibilitando o diagnóstico clíni-

co. A relação coração/pulmão encontrada

com o kit nacional mostrou-ee colnciden-
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te aquela obtida com o importado, mos-

trando a sua estabilidade "In vivo".

Os conjuntos de reativos liofillza-

dos preparados mostraram grande estabi-

lidade "in vivo" quanto aos padrões de

distribuição cardíaca, com alta concen-

tração no tecido raiocárdlco e baixa con

centração pulmonar. Qualitativamente a

concentração hepática observada não mos

trou discordância àquela encontrada com

o kit Importado.

Estudos realizados em cães não mos-

traram redistribuição do radiofarmaco

até 2 horas apôs a sua administração, o

que foi confirmado por análise qualita-

tiva e quantitativa.

Os resultados obtidos permitem viabi

lizar o preparo de conjuntos de reati-

vos liofilizados para uso médico a par-

tir de síntese própria do MIBI que cons_

titulrá uma importante conquista da ra-

diofarmácia e Medicina Nuclear nacio-

nais.

BIBLIOGRAFIA

1. BALLINGER, J.R.; REID, R.H. &

GULENCHYN, K.Y.- "Radíochemical purity

of 99mTc-HMPAO". J.Nucl.Med. 29:572,

1988.

2. GERUNDINI, P. & MAFFIOLI, L.- "Catio

nic complexes of technetium of miocardl

al imaging". J.Nucl.Med. 30: 1415-1419,

1989.

3. MURADIAN, J.; MARQUES, F.L.N.; DIAS

NETO, A.L. A ROCKMANN, T.M.B. "Sintese

da 2-metoxl isobutil isonitrila (MIBI)

para uso médico". Rev.Rad.Bras. (No pre

lo),

4. PROULX, A.; BALLINGER, J.R. &

GULENCHYN, K.Y. - "Routine determination

of radiochemical purity of 99mTc-MIBI".

Int.Radlat.Appl.Instrum.Part A. 40:95-

96, 1989.

5. ROCKMANN, T.M.B.; MORAES, D.W.; COE-

LHO, I.J.C. 4 ROCKMANN, R.L. Pureza ra-

dio-quimica do 99mTc-HMPA0. In:C0NGRES0

99m

de la A30CIATI0N LATINOAMERICANA DE SOCIE

DES DE BIOLOGIA Y MEDICINA NUCLEAR, 12»

CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPANOLA DE MEDI-

CINA NUCLEAR (S£MN), 16» Madrid, ALASBIMN

1992. Madrid, Editorial Garsi, 1992.p.128.

6. Utilización de grupos de reactivos,

ejenplo 1.: Preparación MMA-99raTc. In:

SUAREZ, A.H.F. & MITTA, A.E.A.- Métodos

de preparación de radiofármacos dei Tc-

e In-113M. Buenos Aires, C.N.E.A., 1992.

p.26.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos: no InCor, pelo apcio técnico

experimental, ao Dr.Luiz Fernando Montei-

ro de Sarros e Dr.Renato Corrêa Baena, da

Divisão Experimental e, pelo apoio técni-

co ao Dr. José Cláudio Meneghetti e

Rubens Abe do Serviço de Radioisotopos.no

Centro de Medicina Nuclear da FMUSP, à

Gisell- Yuri Hayashi, Gildê de Castro Dou

rado Hemielevskl e Ana Célia Freitas So-

breira pelo apoio técnico, bibliográfico

e administrativo.

ENDEREÇO PARA CONTACTO

Dra. Teresinha M.B.Rockmann

Centro de Medicina Nuclear

Caixa Postal, 22022

São Paulo, SP Brasil

01495-970

Fone: (55) (011) 282.9223

Fax : (55) (011) 282-1015

494 - / Fórum Nacional de Citncia e Tecnologia em Saúde V2



&L

DESBUVOLVTMEWO DE TÉCNICA CHOttTOQlAFICA PARA CCOTBOIi IK QUALHMEe DO CnBATO OE Ga-67

S.S. Achando e N.P.3. de Pereira

Coord, de Process, de Mat. Radioativo -Supervisão de C. de Qualidade
Inst i tuto de Pesquisas Energéticas e Nucleares- CNEN-São Paulo

RESU»

Foi desenvolvido um sitema de cromatografia minia-
turizada em papel Whatman n» 3 NM para a determina
ção dos contaminantes do c i trato de gá l io -67 . So l -
ventes usados: pir idina , etanol e água na propor-
ção de 1:2:4. Rf c loretç de gá l io = 0,00 e c i t r a t o
de gá l io = 0 ,81 . Este método é simples, f á c i l para
ser executado em ensaios de rotina.

HfTHODUCfo

0 desenvolvimento do método de controle de quali-
dade do citrato de gálic-67 constitue um importan-
te programa em Medicina Nuclear.
0 radioisótopo gálio -67 é usado principalmente em
diagnóstico médico para a localização de tunores e
é um radionuclídeo usado em pesquisa como fontes
de calibração de detetores [1].
Gálio- 67 é obtido em ciclotron e tem uma
meia vida de 78.6 hora.
0 controle de pureza radioquímica [3,4 |
foi desenvolvido por meio de um sistma de
cromatografia minlaturizada onde vários
solventes foram testados com a finalidade
de encontrar um que permitisse determinar
o gá l io- 67 em suas diferentes formas qui-
micas.
Em cromatografia_o parâmetro que caracteri
za cada sistema é a relação de frente (RfT
que se define como : Relação entre a di£
tância percorrida pela amostra e a distância pe7-
corrida pelo solvente.
Foi estabelecido o valor de Rf de hidróxido de gá-
lio , cloreto de gáJlo e eitrato de gálio, percor-
rendo simultaneamente com a mistura de citrato de
gálic-67.

IMBUAIS EMÉTCDO

0 citrato de gálio- 67 é produzido no Instituto de
Pesquisas Energéticas e Nucleares-CNEN -São Paulo.
A determinação da porcentagem de pureza radioquími
ca do gálio- 67 foi estudada [ 2 ] em cromatogra
f ia ascendente de papel . A fase móvel (sol_
vente ' usada na eaper iência foi p i r i d i n a T
etanol : água ( 1:2:4 ) e como fase e s t a d o
nár ia papel Whatman n» 3 W (8,0 x 1,0 cm ).
Com uma pipeta capilar pingar 1 gota ( 1 ul ) da

amostra ,secar e megulhar em um tubo (10 x 1.5 cm)
contendo 1 mL do solvente. Deixar desenvolver até
atingir 6.5 cm. Retirar a fita, secar e cortar em
tiras de 0.5 cm e contar em um contador gama "ANSR
GAMA COUNTER " (ABBOT LAB).

fBSUUMDOS

A figura 1 ilustra o radlocromatograma obtido para
cloreto de gálio,hidróxido de gálio e citrato de
gálio respectivamente.

cpm

1100

900

70C

500

300

100 •

10 15
(m.tubo)

Figura 1. Radiocromatograma de a) cloreto de gálio,
b) hidróxido de gálio e c) citrato de gálio.
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Com este método , o citrato de galio migra
pira a proximidade da frente cio solvente ,
enquanto que o cloreto de galio Dermanece
na origem.
Rf-cloreto de galio = 0,00 , hidróxido de
gâlio= 0,50 e citrato de gãlio = 0,81.

A tabela I mostra a porcentagem de pureza
radioquimlca obtida na análise das amostras
(N=10 ,X = 0,87 % de citrato de galio.fei-
ta no decorrer de 10 semanas.

TABELA I

onde : X= media , S
ciente de variação

desvio padrão e CV = coefi-

DISCUSSAOE CdCUBÃD

0 galio é on elemento lábil , i s to é_atinge rapida-
mente o equilibrio químico e a reação sobre o pa-
pel é imediatamente apôs o contacto com o solvente.
Para a determinação da pureza radioquímica em roti^
na , foi escolhida a cromatografia,miniaturizada
por ser um método rápido, reprodutível , de baixo
custo e de fácil manuseio.

Data

03-8-91

10-8-91

17-8-91

24-8-91

31-8-91

06-9-91

14-9-91

21-9-91

25-9-91

Cloreto

0,85*

1,02

0.98

0,93

0,91

0,97

0,71

0,81

0,75

X = 0,87%

Citrato

99,15

98,98

99,02

99,07

99,09

99,03

99,29

99,19

99,25

S = 0,11

A tabela II mostra a reprodutibilidade do método
onde foram analisadas 10 amostras simultaneamente
no mesmo dia. 0 coeficiente de variação foi de
4,30 % .

TABELA I I

Reprodutibilidade do método

N

1

2

3

4

S

6

7

8

9

10

Cloreto

0,97

0,91

0,95

0,87

0,99

0,93

0,90

0,89

0,97

0,96

K = 0,93% S

Citrato

99,03

99,09

99,05

99,13

99,01

99,07

99,10

99,11

99,03

99,04

= 0,0401 CV = 4,3C#
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AVALIAÇÃO OB DUALIDADE OB SISTEMAS MAMOORAFICOSI IDENTIFICAÇÃO
DA REGlAO ÓTIMA PELO MÉTODO DAS FUNçÔES DB TRANSFERÊNCIA

Homero Schíabel a Annie Franc* Frère

Escola de Engenharia de São Carlos - USP
Departamento de Engenharia Elétrica

RESUMO

Discutimos neste trabalho a avaliação do
comportamento de sietemas mamográficos utilizando o
método convencional de análise pelaa funções de
transferência. Para tanto, é feita uma investigação
para avaliar o comportamento daa FTMs em diversas
orientações da fenda no campo de radiaçào.

Identificamos, então, regiões no campo am qua deverão
ser obtidas imagens mais nítidas, o qua é mostrado
por um conjunto da FTMs mais largas e de maior valor
de primeiro mínimo de freqüência espacial, para cada
sistema investigado. A essas regiões adotamos a
denominação de Região Ótima.

INTRODUÇÃO

Desde 1969, quando Rossmann discutiu a aplicação das
Funções de Transferência para obter a ralação
antrada/aaída de sistemas radiogr&ficos, tem sido
possível prever a performance desses sistemas na
formação da imagem. Como as imperfeições do sistema
real causam perda da resolução da distribuição da
imagem em relação à distribuição do objeto, a Função
de Transferência de Modulação (FTM) é utilizada para
avaliar tais distorções.

Para que a teoria das Funções de Transferência possa
ser aplicada, porém, a sistemas radiolõgicos de
imagem, duas condições são necessárias: que o sistema
aaja (a) linear a (b) invariante. Todavia, é preciao
expor que um sistema radíográf ico, de modo geral, não
satisfaz nenhuma dessas condições, visto que: (1) a
ralação entre a luminosidade que permite a
visualização da imagem e a densidade ótica do filma
não é linear; e (2) o formato de um objeto será
diferente na imagem dependendo de sua posição no
campo de radiação.

Buscando contornar essea problemas, tabalhos prévios
|1, 2, 3) propuseram restrições que viabilizaram o
emprego das funções de transferência aos sietemas
radiográficos. Deiae modo, a linearidade é mantida
sa, em vez de considerarmos a densidade ótica,
passarmos a considerar a exposição efetiva de raios-X
que atingiu o filme. Da mesma maneira, a condição da
invariáncia espacial poda ser satiafeita ae tomarmos
pequenas áreas dentro do plano-imagem onde as
variações de formato de imagem da um objeto sejam
desprezíveis.

Por isso, a partir dessas restrições, os trabalhos
que ss propuseram a investigar a qualidade de
sistemas radiográficos pelas funções da transferência
[2, 4, 5] fizeram essa valiação alinhando os
dispositivos experimentais perfeitamente no centro do
campo. Além disso, a maioria dessas investigações
considerava o foco dos sistemas avaliados como
perfeitamente redondos, «ando-lhes atribuído
geralmente um único valor (2, 4, 6).

Todavia, Doi [7] considerava qua podaria sar usado

como uma medida minima a determinação de duas Funções
de Transferência óticas (FTOs) unldimensionais em
duas direções (paralela e perpendicular ao eixo do
tubo de raios-X) para avaliar sistemas radiográficos.
Isso, porém, passou a ser utilizado sistematicamente
nos procedimentos de avaliação desses sistemas.

Consideramos questionável o aspecto discutido acima,
fundamentalmente por dois motivos: (1) num sistema
isotrõpico, isto é, aquele em que a orientação do
objeto não ê importante uma vez que a FTM é
rotacionalmente simétrica, uma única FTM seria
suficiente para descrever o comportamento do sistema;
(2) em sistemas não isotrõpicos (cujos focos têm
dimensões diferentes entre si), é necessário
determinar a FTM bidimensional, o que, na prática,
significa obter FTMs unldimensionais em todas
possíveis orientações no campo; a determinação apenas
da FTM paralela a da FTM perpendicular(0 a 90') em
relação ao eixo do tubo, ao nosso ver, só seria
válida se a variação das FTMs intermediárias a elas
fosse linear.

como, em investigações prévias que realizamos,
verificamos que os focos de diversos sistemas
mamográficos testados apresentavam formatos
retangulares ou, no melhor dos casos, ovais,
consideramos que há sérios riscos nas simplificações
verificadas na literatura para aplicação prática do
método de avaliação pelas funções de transferência.
Por isso, este trabalho propõe um investigação mais
extensiva, avaliando a performance de sistemas
mamográficos não isotrõpicos em diversas orientações
do campo a fim de estabelecer uma correspondência
mais solida com os princípios teóricos do método.

METODOLOOIA

O procedimento experimental consistiu em realizar
testes de campo junto a mamógrafos, utilizando um
dispositivo para obtenção de imagem de fenda no
centro do feixe de raios-X e efetuar a digitalização
e processamento daquelas imagens em nosso
laboratório.

0 dispositivo experimental para obtenção das imagens
é composto por uma mesa formada por placas de
acrílico e alumínio que sustentam uma gaveta d*
acrílico onde é acondícionado o cassete com filme
radiográf ico. Essas placas são móveis, possibilitando
deslocamento nas direções paralela e perpendicular ao
eixo do tubo de raios-X. Sobra a mass é colocado um
suporte formado por duas haataa de alumínio qua
sustentam o dispositivo de fenda. Sobre essas hastes
adaptou-se um anal da alumínio com 36 furos-guias,
separados da 10° cada um, que permitem ajustar a
fenda de modo a orientá-la am diversos ângulos em
relação ao eixo catodo-anodo. Todos esses
dispositivos sio dispostos sobre um quadro da barras
de alumínio , preso em quatro suportes feitos d*
alumínio maciço que podem ser ajustados para alinhar
o dispositivo paralelamente ao plano do eixo do tubo
de raios-X.
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dos tastaa, utilixando filnes CRONEX HKF33-BLUE da
OuPont, foram obtidas imagens da fanda an 10
orientações do campo dasda 0 até 90*. As imagens
foram, posteriormente, digitalizada» num
microdansitfimatro Optronics a procaisadas paio método
convancional [8] para obtenção das FELs a
correspondente* FTMs nua microcomputador PC.

UOTLTADOS

Tabela I. Valores da primeiro mínimo de freqüência
espacial

Nas figuras 1 e 2 apresentamos os resultados obtidos
após digitaliraçao a processamento das imagens de
fanda tomadas junto a dois mamografos. A figura 1
corresponde As FTMs para aa 10 orientações
consideradas, para um mamógrafo KAKNOIUT Siemens a a
figura 2, para um MAMM0DIACHOST Philips. Oa tamanhos
da foco, detarminadoa a partir da medida da largura
das imagens de fanda a 0 a a 90* - efetuada num
comparador ótico Mitutoyo - (oram oa seguintest (a)
MAMMOMAT - 0,66 X 2.14 MB; (D) MAMMODMSNOST - 1,20
X 0,74 mm. Por observação das imagens produsidaa pelo
método da câmara de orifício, verificamos que o
formato de ambos os focos era basicamente retangular.

• 30

cot*» por

1.00

nouw i
oMM* oer «fiMlMçlo tn

A* condições operacional» utilitadas nos testas
forami 40 kVp - 12S mAs para o Manmomat • 35 kVp -
2,S s para o Hammodiagnost. tm ambos os casos foram
empregadas distância foco-filme da é0 em a distância
foco-objato da 30 em.

Na tabela I sko aprssentsdos os valores de primeiro
mínimo da freqüência espacial dss MU» para cada
ângulo d* orientação da fanda para cada equipamento,
determinados a partir das figuras 1 a 2.

Angulo
(graus)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Primeiro mínimo da freq. eepacial
(ciclos/mm)

Hammomat Mammodiagnoat

0,47

0,47

0,50

0,55

0,62

0.72

0,94

1,34

1,58

1,48

1.40

1,40

1,48

1,48

1.32

1.10

0.95

O.BS

0,86

0,86

DISCUSSÃO B COMCUfS&U

Pelos resultados das figuras 1 a 2 e da tabela I,
dois aspectos ressaltam d* imediatot

(1) a não linearidade nas variações entre FTMs
"adjacentes", visível também paios valores da
primeiro mínimo; por exemplo, enquanto a variação do
primeiro mínimo para o Mammomat, entra 40 a 50*. foi
da 0,10 c/mm - 16% -, entre SO e 60*. foi de 0,22
c/mm - mais de 30% (indo a mais de 47% - 0,40 c/mm -
entre 60 e 70*);

(2) a existência da regiões distintas da orientação
quanto ao desempenho do sistema, representadas por
conjuntos da FTMs mais largas ou mais estreitas.

Avaliando o primeiro aspecto acima, podamos concluir
qua realmente nâo se podem negligenciar as
recomendaç6ea para uma avaliação mais completa de
sistemas radiográficos com focos da dimensões
diserspantas. Nko há linearidade na variação entre
PTMs resultantes para as diversas orientações
consideradas e esse fato demonstra ser insuficiente
avaliar sistemas dessa tipo a partir da apenas duas
FTMs (perpendicular e paralela ao eixo do tubo),
tornando-se necessária, portanto, uma investigação
mais ampla. Todavia, isso ê um sério complicador, uma
vez qua o método que aqui estamos considerando já é
bastante complexo na sua forma convencional.

Contudo, a segunde observação falta no inicio deste
Item reflete um important* aspactoi notamos que, para
ambos os mamografos avaliados neste estudo, há uma
região da orientação do campo para a qual o
comportamento do sistema é melhor - s faixa com PTMs
mais largas a de maior valor da primeiro minimo da
freqüência espacial - o que, na prática, eignifica a
produção de imagens mais nítidas. Para o Hammomat,
essa ragião surge nas orientações da 70 a 90* a para
o Manmodiagnost, da 0 a 40*.

Notamos que parece haver uma espécie d* "salto* entre
as orientações da 60 a 70* na figura 1 a entra 40 a
50' na figura 2. fssa variação mais pronunciada,
tanto na largura quanto no primeiro minimo para as
•TM» naquelas raspactivas orientações, marca um
limite dentro do campo entre regiões de imagens mais
pobrss e da imagens mais nítidas, essa última a que
denominamos aqui de "Região ótima".
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varif icamoa, portanto, qua, para littMtt
manográficoe nio isotrópicos como oa investigados,
con foco* retangulares ou ovaia, 4 necessário una
avaliação mai» extenaiva para qua o método daa
funçõee d» tranaferencie tanha um eignificado mais
conaiatente. Tal avaLiaçio, por aua vai, permite
identificar a Regilo Ótima da cada sistema,
determinada palc conjunto da FTHa maia largaa. E,
como conclusão, é noaaa propoata qua, uma vez
definida aaaa rag1*0, o radiologist» utiliza-a para
obter imagens u n nitida» a, assim, aprimorando a
qualidada da imagan final, consequentemente facilita
o diagnóstico.

A FAFESP, paio apoio financeiro.
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Avaliação do Foco de Sistemas Radiologicos por
Mapas de Nitidez

S. M- M. Trindade A. F. Frére

Departamento de Engenharia Elétrica - Escola de Engenharia de São Carlos

Resumo

Os métodos de avaliação do ponto focai de sistemas radiológicos
foram estudados comparativamente, conduindo-se que nennum
deles é plenamente adequado para utilização corrente em uni-
dades radiological. Um i.">vo método (FAS), que alia as quali-
dade* dos melhores e evita soa» deficiências, possibilitando cor-
relacionar fisicamente as características do sistema radiológico
à nitidez da imagem, é proposto.

Introdução

Foi realizado por nós um estudo dos métodos que avaliam o
ponto focai de sistemas radiologicos e foi constatado que ne-
nhum deles apresenta qualidades suficientes para ser utilizado
correntemente em unidades radiológka*. Isso se deve a fato-
res, como por exemplo, a avaliação do sistema radiológico ser
valida somente para objetos posicionados exatamente no cen-
tro do feixe de raios-X para qualquer método estudado; além
disso a atüiza^ão das funções de transferência, em alguns deles,
tona a aplicação muito complexa de ser realizada na pratica;
um outro fator importante é o tamanho do foco na retratação
de detalhe* pequenos, apesar de parecer óbvio que o tamanho
deste, deva ser o menor possível, ainda não foi determinado
um valor limite que possibilite fornecer detalhes de interesse
e principalmente, nenhum deles apresenta para o responsável
pelo equipamento, uma relação Ótica entre o tamanho do foco,
posição do objeto e nitidez da imagem. Ver Tabela 1.

Os métodos mais conhecidos para avaliação do ponto focai são:
Câmara do Orifdcio (Pin-hole), Padrão Par de Linha, Padrão
de Estrela, Padrão de Fenda, Padrão de Barra* RM1, Função
de Transferência de Modulação (FTM), Curva da função de
Espalhamento de Linha (FEL), Primeiro Mínimo da Freqüência
Espacial da FTM, Valor Médio Quadrítico da FEL (RMQ) e
Fantoma. Esses métodos são descritos suscintamente em [3j.

Uma Análise Comparativa dos Métodos
para Avaliação do Tamanho

do Ponto Focai

A Tabela 1 ilustra as principais características dos métodos
citados anteriormente.

Quanto a Precisão, um doi principais problemas que aparece ui
avaliação do tamanho do ponto focai é devido a avaliação sub-
jetiva do observador. Uso é verdade para todos os métodos que
são utilizam uma medição computadorizada do tamanho da
imagem, fornecida pelos diversos testes. Portanto, somente os
Métodos RMQ e 1* Mínimo da Freqüência Espacial não apresen-
tam esses inconvenientes. Vários métodos exigem digitalização

e processamento das imagens. A digitalização por ai só perde
precisão, já que nem todos os pontos da imagem são converti-
dos em valores binãrios, mas escolhidos conforme a freqüência
de amostragem. Além do mais os métodos acima foram de-
senvolvidos para sistemas lineares. Como o sistema radiológico
não á linear, utiliza-se uma curva sensitométrica levantada ex-
perimentalmente para linearizá-lo. Essa curva introduz outras
imprecisões.

Quanto à Pratiddade, todos os métodos convencionais são, na
maioria dos casos, fáceis de serem aplicados. A exceção é o
Método da Estréia, pois a obtenção das imagens dos pontos
focais é muito complexa. Os métodos que utilizam as Funções
de Transferência requerem aparatos muito sofisticados, que na
maioria das vezes não são encontrados nos hospitais.

Quanto a Exigência de Digitalização de Imagem, todos os méto-
dos derivados das Funções de Transferência exigem digitalização
de imagem e um processamento muito complexo.

Quanto ã Limitação de Movimento do Aparelho, somente o
teste do RMI exige distancias foco-filme-objeto determinadas
pelo fabricante, que nem sempre são possíveis, dependendo do
sistema radiológico.

Quanto ao Fornecimento de Uma ou Duas Dimensões ou a Ima-
gem do Foco, apesar deste apresentar os formatos mais varia-
dos (redondos, ovais, quadrados, retangulares ou até regiões
descontínuas) alguns métodos apresentam como resultado uma
única dimensão, como i o caso do RMI e da Estrela. Os demais
métodos fornecem duas dimensões,com excessão da Câmara de
Orifício que retrata a imagem do foco.

Quanto ã Avaliação Fora do Centro, o tamanho do foco é dife-
rente para várias orientações do eixo catodo anodo do tubo de
raios-X, se o sistema são for isotrópico. No entanto, todos os
métodos só possibilitam a avaliação no centro do feixe.

Quanto ao Treinamento do Operador, a colocação precisa do
dispositivo experimental é necessária para não acarretar pro-
blemas. Estes tipos de testes exigem um alinhamento preciso
com o centro do feixe de raios-X e esse alinhamento não é fácil
de ser realizado tem Que sejam introduzidos erros relevantes nas
medidas. Tanto os Métodos da Câmara do Orifício, da Fenda,
da Estrela e do RMI requerem acenas que o operador tenha um
pouco de experiência para escolher corretamente as condições
de operação e avaliar os resultados. Já os métodos derivados das
Funções de Transferência exigem um processamento complexo,
o que implica em operadores altamente treinados e qualificados.

Quanto à Consistência Teórica, os métodos d» câmara de orifício,
da fenda e os derivados das Funções de Transferência possuam
um embasamento teórico muito consistente [31. Isso não ocorre
para os Métodos do Padrão de Estréia e RMI que fornecem
apenas uma dimensão do tamanho do ponto focai.

Quanto à Complexidade Teórica, dentre os métodos convenci-
onais, o Método do Padrão de Teste de Estrela é o que apre-
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tenta maior complexidade, incluindo inclusive informação so-
bre a distribuição de energia do ponto focai. Todos os métodos
que utilizam as Funções de Transferência apresentam comple
xidade teórica muito elevada. Os processos de digitalização de
imagens, conversão da densidade em exposição (curva H-D).
obtenção da FEL e toda teoria que envolve estes métodos são
extremamente complexos.

O Método FAS

A finalidade inicial do sistema de simulação implementado é
calcular at dimensões de um ponto focai retangular equivalente
para ama certa direção de uma fenda ideal, colocada no centro
de am ponto focai real de dimensões » e b. Essas medida» foram
obtidM por ama câmara de orifício que fornece a imagem do
ponto focai no centro do feixe de raios-X.

Em seguida são calculados os pontos que compõem a projeção
da imagem (sombra e penumbra) de um objeto esférico de
diâmetro R, localizado a uma distância horizontal XO (desloca-
mento lateral) do centro do foco real, para quaisquer distanciai
plano foco-objeto-filme (DOPFU DOFÍ e DpptFt) * P*» qual-
quer posição do objeto no campo de raios-X, ou seja, para
qualquer deslocamento angular (rotação mais trantlação) deste,
conforme Figura 1.

nprtr,|

0=0 «0=100 »o=eoo

Figura 1: Chave de Posicionamento Foco-objeto-filme

A projeção completa da imagem (sombra mais penumbra) é
obtida colocando-se uma fenda ideal entre o foco e o objeto
e em seguida variaodo-se a inclinação (a) desta fenda de 0o à
360°, com pactos de 1° entre uma inclinação e outra. Isso é feito
para uma distância foco-filme {Dpf,Fi) variaável, para cada
deslocamento angular (Destoe) desejado e para deslocamentos
laterais (X0) de: 0, 100 e 200mm.

Resultados

Foi desenvolvido portanto, um método que permite, por si-
mulação, obter a imagem de um objeto situado em qualquer
posiçío do campo de raios-X e que em função do tamanho do
foco apresenta diversas relações entre a sombra e a penumbra
da imagem, fornecendo assim uma indicação precisa da nitidez
deste, para qualquer tamanho do objeto, qualquer ampliação,
qualquer distância foeo-ftlme, foco-objeto, objeto-filme. São
apresentados a seguir exemplos para at condições relacionadas
a seguir:

Tamanho do Foco:
DUUncia Jbco-filme:

OutincU objeto-filme:
Raio do Objeto:

Deslocamentos Laterais:
Escala da Imagem:

1.0 x 1.6mm
460mm
230mm
0.3Smm
0, 100 e 200mm
10

Figura 2: Imagens obtidas para deslocamentos angulares do
objeto de 0 a 90 grant. A região haehnrada corratponde a
Sombra. A região sem hachuras corresponde à Penumbra.
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Tabela 1: Comparação dos Métodos

Precisão

Praticídade
Exigência de

d« Imagem
Limitação de
Movimento
do Aparelho
Fornece dua»
Dimensões
do Foco
Fornece
Imagem
do Foco
Avaliação
Fora do
Centro

Treinamento
do Operador

Consistên-
cia Teórica

Complexida-
de Teórica

Pin-
hole

Midi»

Alta

Não

Não

Sim

Sim

Não

Fácil

Alta

Baixa

Fend.

Baixa

AIM

Não

Não

Sim

Não

Não

Fácil

Alt»

Baixa

£»-
trèU

B»ixa

Media

Não

Não

Não

Não

Não

Médio

Média

Alta

RMI

Baixa

Alta

Não

Sim

Não

Não

Não

Médio

Baixa

Baixa J

para Avaliação do
Curva
da
FEl

Média

Baixa

Sim

Não

Sim

Não

Não

Dificil

Alt»

Alt»

FTM

Média

Baixa

Sim

Não

Sim

Não

Não

DiGcii

Alt»

Alta

Ponto Focai
1* Mm.
d*
Fr«Q,

Média

Baixa

Sim

Não

Sim

Não

Não

Dificil

Alt»

Alta

RMQ
da
FEL

Média

Baixa

Sim

Não

Sim

Não

Não

Dífkil

Alta

Alt»

Fan-
toou

Baixa

Alt»

Não

Não

Não

Não

Não

Fácil

Baixa

Baixa

FAS

Média

Alt»

Não

Não

Sim

Sim

Sim

Fácil

Alta

Baixa

Conclusões

0 método apresenta fisicamente para o radiologist» os desem-
penhos possíveis de serem obtidos com sen sistema.

Verifica-•« também através da Tabela 1, que o método apresen-
tado destaca-se dentre os analisados, porque apresenta precisio
satisfatória, sem o ônus de dificultar a soa aplicação. Na ver-
dade, como os parâmetros da simulação ficam sob controle do
usuário, pode-se dizer que o método alia as qualidades dos me-
lhores a tasênda dos inconvenientes por eles apresentado*.

Além disso a avaliação é possível para qualquer posição do ob-
jeto DO campo de raios-X e não exclusivamente no centro do
feixe como os métodos tradicionais.

Os resultados apresentados demonstram claramente que a ava-
liação no centro do feixe é bem diferente daquelas obtidas em
outras posições.
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A CARACTERÍSTICA DE CAMPO: UN PAW» DB IMPORTÂNCIA
rWNDAMEMTAL MA AVALIAÇÃO De SISTEMAS RADIOláOICOS

Annia Franca Prèra

Escola da Enganharia da Sao Carlos - USP
Departamento da Enganharia Elétrica

RESUMO

Bata trabalho apraaanta una nova abordagem da
caractariatica da campo, qua é um fator fundamental
quando aa pratanda realizar una avaliação correta da
qualidade doa sistemas radiológicos.

INTRODUÇÃO

Daada a daacobarta do* raioa-X por Roentgen vários
pesquisadoras tem estudado exaustivamente qual o
aelhor método para avaliar a qualidade doa eietamae
radiologicoa, seja através das funções da
transferência [1], seja pala capacidade do sistema an
raproduxir estruturas contida3 nun fantoma [2], aeja
por «edição do tamanho do ponto focai {3, 4, 5, 6).

Zntretanto, os radiologistas nko aplicam
sistematicamente oe métodos da controla da qualidade
da imagem, embora a maioria desses profissionais os
conheçam.

Isso se deve certamente a dois fatoress a) todos os
aétodoe sio aplicados no centro do feixe de raios-X
a, portanto, nko avaliam a qualidade da imagem nas
condições do axane radiolõgico real am qua é
inevitável o deslocamento das estruturas anatômicas
a saram radiografadas; b) nenhum método apreaanta ao
radiologists uma reiaçio física entre o tamanho do
foco a a nitLdet da imagem do objeto em função da sua
poeiçao no campo de raios-X.

Em função disso, estamos propondo una nova abordagaa
da avaliaçio do foco, que lava em conta a
caractarística da campo para determinar a nítidas da
imagem apresentando ao radiologiata mapas que mostram
as regi&ea de melhor definição de imagem para todas
as posiçõaa do objeto no campo da radiaçio.

MOVA ABOKMOKM DA CARACTERÍSTICA BI CAMPO

t fato admitido por todos o* pssquisadorss qua
trabalham com controle da qualidade da imagem médica
que o eistema radlologico náo é invarianta no espaço.
Todos concordam que a imagem de um objeto qua é
deslocado no campo da raios-X sofre deformação, o qua
fllo parece estar claro é o motivo • ss conseauéncias
daaaa variação, o que levou esses pesquisadores a
adotar técnicas que comprometem a nitidez das imagens
obtidas.

Relembremos a ssguir dois fatores conhecidos,
associados a formação da imagem de um objeto no campo
da raios-X, mas complamentando-os coa a correção
devida 1 característica de campot
1) a variação do ângulo de incidência dos raio* sobra
o objeto produz uma deformação na imagem que será
tanto maior quanto maior for a distância asj que «st*
objeto se encontra afastado do centro do feixe, tal
angulaçlo produz uma deformação a uma ampliação da
imagem do objeto. Portanto a maioria dos uauários dos

cisterna* radiologicoa tentam centralitar aa
eatruturaa da intereaae para radiografá-las cosi o
mínimo de diatorçáo. Entretanto, o enunciado acina *
verdadeiro apenaa para una fonte pontual. No caeo d*
aiateaaa reais, os (ocos sáo de tamanho finito (a na
maioria daa vezes ban grandes), e ae a penumbra náo
aumenta á medida que o objeto aa desloca no seu eixo
de orientação, a aonbra aumenta devido á nagnificaçáo
cos» é mostrado na figura 1. Portanto, a nitidez da
inagem (relação eonbra-penumbra) melhora e a
deformaçáo diminui já que a penumbra absorveu nano*
da images) total. A essa fenOneno chamamos de
magnifieeçto la.eral.

Figura 1. Formação de sombras a penumbras para
foco real.

2) a fomaçáo da penumbra, que é o borramento da
imagem, causada pelo tamanho finito do foco a que
aumenta em funçlo da distancia entra o objeto • o
filme.

Entretanto, ss ficou evidente que ias foco grande
produs mais penumbra que um foco menor, a variação do
tamanho do foco dentro ao campo da raios-X ficou
desprezada. Se o foco náo for redondo, há variações
do seu tamanho equivalente aa função da diraeáo, no
campo, do eixo d* observação, como ilustrado pala
figura 2. tsta figura representa diversas projeções
do foco sobra eixos da observações deslocados da um
ângulo a aa relaçáo ae eixo cátodo-t-.iodo do tubo d*
raios-X. A figura 2 mostra qwe existan regidas do
campo onde o foco equivalente tem « menor área.

Portanto, exista uma ragiáo do campo que, por estar
na oriantaçáo do foco equivalente aanor, tara uma
imagesi de melhor nitloes que as danais, a que, por
isso, chamamos de "regilo ótima".

Em funçáo da poslçlo do objeto no campo, s nítidas da
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U M imaown sofra « influência dos doía fatores
discutidos «cima: a magnificaçao lateral • a panunbra
devida ao foco equivalente.

1 fi
-. re--. .*«•••-

Floura 2. Projeções do foco para diversas
9 orientações do eixo de observação.

Para eec!irecer melhor e«te aspecto, apresentamoe o
exemplo ilustrado pela figura 3. A i m a g • " * • " *
objeto situado no ponto A do campo de radiação, num
plano paralelo ao plano do foco a do filme, aofrerá
a influência de dois fatoresi o primeiro é devido ao
tamanho equivalente do foco no eixo em que aquele
objeto se encontra a o segundo, devido ao ângulo dos
ralos-X que o atingem em relaçio «° •*»?. = B n * r ^
(linha reta ligando o centro do foco, do objeto e do
plano-imagem).

'— (•«> Cito»

Figura 3. Influência da magnificaçlo lateral e do
foco equivalente em íunçio da posição do
objeto no campo.

Us> outro objeto posicionado no ponto B, deslocado de
um ângulo alfa em ralacio ao eixo do tubo, "verá" um
foco de tamanho diferente daquele 'visto' pelo objeto
em A, mas como está a mesma distlneia a do centro,
sofrerá a mesma influência devida a angulaçio do
feixe de raios-x. um objeto, enfim, situado no ponto
C 'verá* o mesmo foco que em A» portanto, apresentará
a mesma penumbra. No entanto, a angulaçlo dos raios-X
que o atingem eerá diferente, apresentando, entào,
uma magnificaçio lateral diferente.

RESULTADOS B DISCUSSÃO

A partir das dimensões a e b do ponto focai, medidaa
com uma cimera de orifício, obtemoe, por método de
simulação, o tamanho do foco equivalente para todaa
as orientações do eixo de observação. A partir deete
foco equivalente calculamos a sombra e a penumbra de
um objeto de quaisquer dimenaoes.

Relacionamos num mapa, aa diversas regiões de nitidez
do campo de raios-X em função da posielo do objeto
para cada sistema radiológico.

No exemplo da figura 4, mostramos um mapa elaborado
para um sistema mamográfico cujo ponto focai é de
1,86 X 0,56 mm. A distancia foco-filme é de «60 mm e
o objeto de 0,7 mn de diâmetro é colocado a 230 mm do
foco.

Neste mapa até a curva em pontilhadoa nâo há formação
de imagem; a curva cheia delimita uma imagem que tem
o mesmo tamanho do objeto (0,7 mm). A curva tracejada
indica uma imagem de 1,15 mm, maior portanto que o
tamanho original do objeto e a linha mais externa
encerra uma imagem de 1,30 mm.

Deatee resultados podemos concluir quei
1) a regiio próxima â direção perpendicular ao eixo
cátodo-ânodo, apreaenta uma nitidei bem melhor que a
regiio vlsinha à direção paralela aquele eixo, onde
náo há imagens discernlveia.
2) o efeito da magnificaçáo lateral é importante já
que a imagem melhora i medida que o objeto ae afaata
do centro do feixe.

rigura 4. Mapa de nitidec da imagem em funcáo da
posiçio do objeto no campo de raioe-X.
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CONCLUSÃO

Oa concaitoa aqui apraaantadoa aao aimplas,
ant rat ant o, alaa nunca fora* conaidaradoa naa
técnica» da axpoaiçlo doa H U M r«diolôo.i.co«. Por
axamplo, poda aar dadutido da magnificaçao lataral
qua, o cantro do faixa 4 aampra o lugar da manor
nitldast antratanto, a maioria doa axaaaa ato
raalisadoa cantrando aa aatruturas anatômica».
Podamos também concluir qua, H « n para aparalhoa qua
apraaantam <un pobra daasmpanho, oa mapas
auxiliar na procura da raglõaa da malhor nitidaz.

O aatodo da avaliação atravéa da alaboraçao da mapas
• ua método facil a pritico. Oa aapaa fornacam ao
radiologiata, indicaçõaa praciaaa da condição da
parcaptibllidada da datalhaa paquanoa da aau aiataaa.

Coaprovaaoa também qua a caractariatica da campo tarn
um* influência dristica sobra a nitidax da imagam
radiologica. O raaultado da avaliação dapanda da
poslçio do objato dantro do campo da radiação.
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o ereiTo D* MAGNI MCAÇÃO LATEKAL MA NBLWMIA D» VISUALIZAÇÃO
DE OBJETOS EM MACMIPICAÇÂO MDI06»AriCA

Homero Schiabel « «nr.it France Frère

Escola de Engenharia de Sao Cario* - USP
Departamento de Engenharia Elétrica

Diacutinoa aqui a efeito que a magnificaçáo lateral
exerce na imagem de determinados objetoa de intereaae
clinico. Procuramos sintetizar o conceito do fator de
magnificaçáo lateral, apreeantando oe resultados
teóricos para ua objeto eaférico a propondo a sua
aplicação aos exames radiolõgicoe práticoe, no
sentido de buscar melhorias na vieualixaçáo das
iaegens. Álea disso, também sao discutidas
observações de uma avaliação realizada a partir de um
objeto da test* em um sistema mamográfico real.

IMTIIODUÇAO

A técnica de magnificaçáo radiográf ica é muitas vexes
empregada com o objetivo da ampliar o tamanho de
imagem de pequena* estruturas d* interesse clinico a
fim de melhorar a visualização do radiologists. Doi
f Roaemann (1, 2] estudaram easa técnica sob a ótica
das funções de transferencia dos sistema»
radiográfleoa, a verificaram que o realce das imagens
magnificadas de vasos sangüíneos é tanto maior quanto
menor for o tamanho do foco do sistema empregado.

Sickles (3, 4) avaliou as vantagens da magnificaçio
no reconhecimento de microcalcificicoes no exame
memegráfico, concluindo pala utilidade daquela
técnica em facilita-- o reconhecimento de estruturas
pequenas por ampliação de suas imagens.

í certo, porem, que o requisito de um foco de
dimensões muito pequena* é um doa fatores mala
importantes para se atingir o efeito desejado na
técnica de megnificaçáo radiogrifica, sobretudo se
aplicada è angiograf ia a à aaaografia. Investigações
qua tsmo» rsalixado, entretanto, COM diversos
equipamentos mamográficos instalados em hospitsis ou
clinicas no estado da SIo Paulo revelam qua hi uma
quantidade significativa de sistemas com focos da
dimensões inviáveis para a aplicação satisfatória da
técnica de magnificaçio.

Além disso, devamoa conaiderar que, á medida que se
desloca o objeto de interesse radiológico, em
magnificaçáo, do centro do campo da radiação, ocorra
um aumento do tamanho da sua imagem, causado pela
maior inclinação doa raios provenientes do foco do
que para a formaçko da imagem daaaa mesmo objeto
alinhado com o centro do feixe. Por isso,
consideramos relevante estudar o comportamento deaaa
imagem para objetos deslocados do centro do campo em
virtude de corresponder à situaçáo que efetivamente
ocorre nos axaines radiológico» reais - como na
mamografia, por exemplo, em que muito dificilmente as
iiilcrocalcificaçSas que se desejam detectar estario
posicionadas exatamente no cantro do faixe que atinge
a mama.

Isse aumento do tamanho da imagem do objeto deslocado
em rslaçio ao centro do campo, considsrando as
projeções dos rslos-X provenientes do foco do
sistema, é causado por uma particular forma ds
msgnifictçao a que denominamos de "lateral", cujo

conceito procuramos sintetizar a seguir.

O fator de magnificaçao radiográfica convencional é
definido como a relação entre as distâncias foco-
objeto e foco-filme, como, na prática, oe focos doa
•isterna» radiográficos reais náo sáo pontuaia, há,
entáo, duas maneiras básicas de ea efetuar a
magnificaçao radiográfica: (1) aumentando a distancia
entre os planoa-objeto e filme - o que significa
aproximar o objeto do tubo de raios-Z ou afastar o
plano-imagem do objetoj (2) diminuindo o tamanho do
foco.

Considerando que, na prática, o foco do sistesta
radiooráfico tem um, tamanho definido, qualquer
modificação do fator de magnificaçao convencional
dependerá exclusivamente das posições relativas entra
oa planos do alvo, do objeto e do filme. Todavia,
mesmo que aa distância» relativae entre eles náo ae
modifique, podaremos ainda assim ampliar o tamanho da
imagem de um objeto desde que o desloquemos so longo
de um eixo qualquer paralelamente ao plano-imagem.

Na figura 1, pode-se ver que, numa análiae
unidimensional, a imsgam que sa forma para o objeto
deslocado de x. do centro do campo é maior que aquela
formada originalmente com o objeto sob o feixe
central. Por easa mesma figura, poda-se identificar
que a magnificaçao convencional (m) náo ae altera,
sendo que, entretanto, o tamanho S- fora do centro,
é maior que o tamanho S, na área central. Pods aa
aostrar, por projeçáo, qua a variação no tamanho da
imagem depende essencialmente do deslocamento x, que
é o único fator que foi alterado na modificação da
posiçáo do objeto ns figura 1.

Utilizando, entáo, easa mesma figura, que retrata a
formação de imagem de um obj«to da fona circular a
partir de um hipotético foco pontual, pode-se mostrar
que o tamanho S da imagem (ou a "sombra") no centro
do campo é dado por:

onde:
a - distância foco-objeto;
b - distância objeto-filme; e
r - raio do objeto.

Analogamente, o tamanho S- para a imagem do objeto
deslocado de x. será:
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2r ia+b)

FIGURA 1
Formação da aonbra (Foco Idaal)

(2)

S- * 2z (a*b) _
a a (4)

Contidarando, porém, a condição da a » r, lato é,
objatoa paquanot, aa equaçOai (1) a (2) M raducam ai

5 = È1È. . 2r = m.2r (3)

k ralação sys danominaao» o fator da •aqnldeacio
l»tar«l 9, qua, na condiçlo conaidarada para a
datarminaçto daa aquaçMa (9) a (4), laré dado port

(S)

riOURA 2
formação da aombra a penumbra (Foco Raal)
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Portanto, verif icamoe que esse fator pode exercer uma
influência significativa no processo de formação da
imagem de objetos em magnificaçao, desde que a
relaçio entre a e a se aproxime da unidade.

Para o caso da figura 2, a diferença fundamental é
que o tamanho da sombra S é função também do tamanho
1 do foco eqüivale-te, que projeta oa raios sobre o
objeto; além dieso, devido a eese tamanho, há também
a formação de uma região em torno da imagem real (ou
sombra) reeponsável pelo borrao de contorne, ou seja,
a região da penumbra.

Neeaa situação, e coneiderando ainda a condição a »
r, verificamos que a ralação entre S,- e S, se mantém
praticamente idêntica á analisada anteriormente, a
menos do fator de penumbra <b/a)f que é eubtraido do
valor final encontrado para a aombra do objeto. A
penumbra P, por aua vex, para o objeto posicionado no
centro do campo, será:

P = Zí lb/a) <•>

que correaponderé ao mean» valor da penumbra P- ?«ra
o objeto deslocado.

Eaaea reaultadoa confirmam, portanto, que, enquanto
a aombra aumenta de tamanho 1 medida que o objeto ae
dealoc» do centro do campo, ao longo de um eixo
qualquer de orientação, a penumbra, que cauaa ••
distorções de contorno na images do objeto,
prejudicando aua visualização, permanece a meama do
centro do campo qualquer que aeja o valor do
deslocamento do objeto ao longo daquele eixo.

APLICAÇÃO

Os reeultadoe provenlentea da» projeçOe» geometric»»
propostas naa figuraa 1 e 2 apontam que a técnica de
magnificaçao radiogrífica nio está aaaociada
exclusivamente ao fator de magnificaçio convencional
a, ma» também depende da posição do objeto
radiografado no campo, que gera o fator de
magniílcaçlo lateral 9. I certo que a influência da
magnificaçao convencional é maior que da lateral.
Contudo, esta última nio pode ear desconaiderada na
anéliae da formação da imagem magnifiçada, já que ela
náo »6 está praticamente sempre presente no exame
real, como, dependendo principalmente do afaatamento
do objeto em relaçio ao centro, pode exercer um
efeito significativo.

De uma forma geral, poderíamos relacionar, na
prática, o tamanho d do objeto em magnific-ção com o
correspondente tamanho de sua imagem por:

5 • g.m.d
(7)

Dessa modo, essa análise produz uma conclusio
importante! dentro de certos limites - representados
pelo tamanho do filme, pela* máximas excursões
possíveis para cada tubo radiográfico, e inclusive
pelo nível máximo de deformação da imagem admissível
pelo radiologista (o que varia, dependendo do clinico
e do tipo do exame) -, obteremos imagens mais nítidas
de objetos mais afaetados do centro do feixe do que
para objetoa mais centrai*. Essa conclusáo se deve
fundamentalmente à verificaçáo do aumento do tamanho
da sombra com o deslocamento do objeto, enquanto a
penumbra permanece constante, ao longo do eixo
daquele deslocamento.

Por isso, uma possível aplicaçáo do conceito que
discutimos está no* exames radiologicos em que se
considere necessário o uso d* técnicas de

magnif icaçio para melhorar a visualização de detalhes
pequenos, como na mamografia; nesses casos, uma boa
soluçào poderia ser o deslocamento da aatrutura
anatômica a ser radiografada em relação ao centro do
feixe.

AVALIAÇÃO COM UM KANOOtAPO MAL

Considerando os aspectos discutidos acima, fixemos um
teste para investigar aeaas questões, utilixando una
matriz de eaferaa de tungetênio de 1,2 mm d*
diâmetro, Beparadaa entre si por 1,0 cm. Utilizando
um mamõgrafo" PHILIPS com um foco de 1,2 X 0,7 mm,
posicionamoa assa matriz «obre um diepoeitivo-suporte
para obtençSo de imagens em Inveetigaçõee de
qualidade que temos realizado junto a essee sletemae
radiográficos, de modo que a distância foco-tllme
fosse 42 cm • a diatãncia foco-objeto, 12 cm numa
exposiçio, e 21 cm na outra. Aa exposições foram
feitas aob condições de operação uauais para aquele
equipamento (35 kVp, 1,0 s).

A análise daa radiografia* mostrou com clareza qus ae
imagens daa aaferas mais afaatadaa do centro da
matriz (alinhada com o feixe central) eram maiores *
mala nítidas, mesmo apesar da deformação natural que
elas *ofriam (imagem circular tornando-*e ellpsoMal
mais dietant* do centro). Para a Imagem mal* extrema
no filme exposto com distância foco-objeto de 12 ca,
ou eeja, a imagem da uma esfere -lietante 4 cm do
centro da matriz, pudemos registrar que a relação
aombra-penumbra era cerca de duas vezes maior que a
observada no centro.

Além disao, foi possível obeervar também que,
conforme investigação prévia que fixemos estudando o
comportamento das runçôes de Transferência de
Modulação d* sistemas não iaotrópicoa como o que
utllizamoa nesse teste, ae imagen» mais ritidas
encontram-se na região de campo entre 0 * 40*. lesa
faixa corresponde justamente i região em que foram
obtldaa FTMS mais largas e de maior valor d* primeiro
mínimo d* freqüência eepacial na avaliação daquele
sistema mamográf leo .. que, por isso, denominaremos de
"Região ótima".

CONCLindM

consideramos, a partir do estudo teórico efetuado
sobra o conceito de magnificaçao lateral, que é
possível obter Imagens mais nítidas de um objeto aa
magnificaçao radiográfica, se ais estiver deslocado
em relação ao centro do campo da radiação. Tal
coneideraçlo ss deve á verificação de que o tamanho
da Imagem real daquele objeto {«cabra) é maior fora
do que no centro do c*mpo, enquanto o borrão d*
contorno (penumbra) * constant* ao longo daquele
deelocamento. Tal resultado foi obtido da análise
unidimansional qu* sintetizamos neat* trabalho, a
partir da qual derivará a avaliação dos procedimentos
de formaçãc da imagem no plano como um todo.

Assim, procuramos testar na prática essa conclualo,
obtendo imagens da matrix de esfera* pequenai em
magnificaçao junto a um mamõgrafo. Os resultados
desse teste constataram qualitativamente o qua havia
sido verificado na análiae teórica.

A partir disso, então, consideramos válido propor a
utilidade do conceito da magnlfleaçlo lateral,
sugerindo, se tecnicamente possível, o deslocamento
da estrutura anatômica de interessa para que se
obtenha» Imagen* mal* nítida* por ampliarão da
sombra. Issa mesma proposição, por fim, pods peuwltlr
o emprego da magnificaçio radlográfica com
equipamentoa conslderadoa, "a priori", coao
Inadequadoa para tal utilização por possuí reis focos
de dimensões maiores qu* as recomendadasi s condição
seria apenas Identificar, como feito aqui, a região
de melhor performance daquele sistema, e realizar os
exames naquela faixa do campo.
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OTIMIZAÇÃO DA FILTRAÇÃO DE UM APAREU» DE RAIO-X DIAGNâSTIGO

C. Austerlitz e G. Drexler

Laboratório Nacional de Metrologia das Radiações Ionizantes
Institute fuer Strahlenschutz GSF

IRD/CNBN

RESU»

Os aparelhos aonofásicos de raios-X diagnósticos em
uso no país utilizas filtros de alualnio para
filtraçâo adicional do tubo. Esse Baterial foi
substituído por filtros de cobre coa espessura
adequada para nâo alterar os valores originais das
caudas seai-redutoras (CSR) de ua feixe do aparelho
de raios-X aodelo Geraandor. Medidas da CSR e do
rendiaento foraa feitas para dezoito qualidades de
feixe de raios-X (60 a 80 kVp, coa CSR entre 2,0 e
3,2 aa Al). Os resultados deaonstraraa que o
rendiaento do aparelho de raios-X pode ser ausentado
ea até 40S quando, ao invés de 2,5 aa Al, é
utilizado 0,05 aa de Cu coao filtraçSo adicional.
Esse acrésciao de rendiaento da aáquina possibilita
teapos aais curtos de exposição de pacientes, o que
pode levar a aelhores isagens radiográficas, por
exeaplo, aquelas do tórax e coronarlanas, as quais
requeres taxas de exposição aquéa da potência usual
dessas Máquinas de raios-X. Coso o valor nuaérico
da CSR é aantida, a exposição no paciente nâo é
afetada.

INTRODUÇÃO

Aparelhos aonofásicos de raios-X sâo utilizados ea
vários centros de radiologia do pais. Coaparados
aos aparelhos trifásicos de raios-X, o rendiaento
dos aonofásicos é aenor. Isto significa, geralaente,
que para se obter a aecaa exposição no filae
radiográf ico o teapo total de exposição 6 aais longo
nas aáquinas aonofásicas.

Auatntar o teapo de exposição nâo constitui seapre
a solução para a utilização aaís aapla desses
equipaaentoB. Por exeaplo, devido ao aoviaento
contínuo e natural do coração, iaagens radiográf icas
de artérias coronaríanas requerea doses ea.ua teapo
aíniao de exposição da ordea de 40 as"', o que
requer ua potencial de 9 kW para uaa radiografia de
tórax quando sâo seguidas as técnicas radiográficas
recoaendas pela OMS1'', e tea conduzido ao uso das
aáquinaa aultipulso.

Uaa solução para esse probleaa consiste na
otiaizaçâo da qualidade do feixe de radiação, já que
o rendiaento da aáquina dependa taabea do tipo e da
espessura dos aateriais que constituea a sua
filtraçâo total (inerente e adicional). Coao o

próprio tubo de raios-X faz parte da filtraçâo
inerente, a otiaizaçâo do feixe, feita pelo usuário,
só pode ser baseada na filtraçâo adicional. 0 B
filtros sâo utilizados para eliainar,
principalaente, o coaponente de fótons de baixa
energia, os quais dificilaente alcançaa o receptor
de iaagea receptora, e taabea contribuas
excessivamente para a dose no paciente.

A otiaizaçâo de sisteaas de iugens tea sido
estudada ao longo dessas três últiaas décadas.
Oosterkaapl7' foi ua dos priaeiros a deaonstrar
quantítativaaente que a dose para o paciente poderia
ser reduzida, e a qualidade da iaagea aelhorada,
através de uaa cuidadosa seleção do feixe de raios-
X. Villagran''' deaonstrou experiaentalaente que,
dependendo da kilovoltagea de pico (kVp) utilizada
e da espessura do paciente, a exposição na pele
poderia ser reduzida por ua fator 2 utilizando-se
filtros de holaiua ou tungstenio. Estudos aaia
recentes têa sugerido filtroa de Cu coao filtraçâo
adicional'*', ou filtros de eleaentos coa núaexo
atôaico entre 25 e 30, p. ex. Fe e Cu1'1.
Adicionalaente, reduções de dose no paciente sâo
relatadas quando filtroa de niobio sâo utilizados'1'.

Este trabalho tea coao objetivo uaa avaliação da
influencia da substituição do Al pelo Cu na
filtraçâo adicional de ua aparelho aonofásico de
raios-X FNX de fabricação nacional. Este tipo de
aparelho representa 13.6X de ua total de 854
equipaaentoa de raios-X diagnósticos registrados no
banco de dados da Coordenadoria de Proteção
Radiológica Ocupacional do Instituto de
Radioproteçflo e Dosiaetria da Coaissâo Nacional de
Energia Nuclear. Cobre foi escolhido devido ao seu
baixo custo e disponibilidade coaercial.

METODOLOGIA

Equipaaentos

Ua aparelho aonofásico de raios-X aodelo GERMANDOR,
1.43 kV, fabricado pela Fabrica Nacional de Raios-
X, foi utilizado nesse trabalho. Os teapos de
exposição foraa aedidos coa ua cronôaetro de raios-
X, fabricado pela Indústria de Equipaaentos
Eletrônicos LTD A. As exposiçOes foraa aedidas coa
aonitor de raios-X aodelo 1015C, e ua casara de
ionizaçflo, aodelo 10X5-180, aafaos fabricados Radcal
Corporation. Filtros de Al e Cu, aabos coa pureza
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•aior que 99t, fora» utilizados para a filtração
adicional do tubo e para a determinação da casada
seai-redutora. Dois instrumentos, um "Digital kVp
Meter 230", desenvolvido pela Wisconsin Aluam
Research Foundation, e un "RMI Nero 6000",
fabricado pela Victoreen Inc, foram utilizados para
determinação da kVp do aparelho de raios-X.

Determinação da kVp e do Teapo de Exposição

As deterainaçOes da kVp do aparelho de raios-X,
realizadas coa o "Digital kVp Meter 230" e o "RMI
Nero 600" descritos aciaa, seguirão os procedinentos
de operações desses equipamentos, descritos en seus
respectivos aanuais.

O teapo de exposição indicado na aáquina e o teapo
de exposição medido coa o cronômetro MRA variarão de
acordo coa o teapo selecionado de exposição. As
diferenças relativas entre esses valores chegaram a
10X. Contudo, considerando-se que a
reprodutibilidade do teapo de exposição do aparelho
de raios-X, durante as aedidas, não ultrapassou 2%,
e que o teapo de exposição foi um parâmetro relativo
nesse trabalho, nenbuaa correção foi aplicada para

grandeza.

Determinação da Caaada Seai-Redutora

A caaada seai-redutora (CSR) foi determinada coa os
filtros de Al e o detector Radcal X-ray posicionados
à U M distância de 50 e 100 ca do tubo de raios-X,
respectivamente. Colinadores de Pb foraa colocados
na safda do tubo de tal forma a produzir um campo de
radiação de tamanho suficiente para envolver o
detector no local da aedida (20 cm de diâmetro).
Medidas do rendimento do aparelho de raios-X foraa
realizadas coa ua conjunto de filtros coa espessuras
variando ente 0 - 3,5 aa Al, em intervalos de 0,5
aa. 0 valor Médio de 10 leituras foi considerado
para o rendiaento resultante de cada espessura de
filtro. Ea nenhum caso o desvio padrão da aédia foi
•aior que 5X. Os valores das camadas CSRs foraa
obtidos mediante uaa interpolaçâo, baseada no
processo dos mínimos quadrados na curva percentual
de reduçfio do feixe versus espessura dos filtros.

Substituição dos Filtro* de Al por Co

A substituição da filtraçâo adicional de Al por Cu
foi feita de tal maneira a não alterar os valores
nuaéricos originais das CSRs obtidas com os filtros
de Al. Coa esse propósito, e para cada valor de
kVp, várias tentativas foram feitas utilizando-se
diferentes espessuras de filtros de Cu, de tal foraa
a se obter uaa espessura que não alterasse os
valores originais das CSRs produzidas peles filtros
de Al. Como a espessura das lâminas de Cu está
vinculada ao seu processo de fabricação, não foi
possível, ea todos os casos, a substituição dos
filtros de Al por Cu, para se reproduzir o aesao
valor numérico das CSRs verificadas para os filtros
de Al. Nesse caso, foi escolhido o valor aais alto
da CSR, determinada coa filtros de Al, produzida
pela filtraçâo adicional de Cu.

Impacto do Cobre coao Filtraçâo Adicional

0 Efeito, f, no rendiaento do aparelho de raios-X,
decorrente da substituição do Al pelo Cu na
filtraçâo adicional do tubo, foi determinado pela
equação abaixo:

(1)
Dose^/mAs

onde, Dosei/., e Dose,.,! representa» as doses aedidas
coa uaa Tiltraçâo 'adicional de Cu e de Al.
respect ivaaente. aA é a corrente e s o teapo de
exposição.

RESULTADOS S DISCUSSMS

A Tabela 1 aostra os valores das kVp indicadas pelo
aparelho de raios-X e os valores das kVp aedidas coa
esses equipaaentos. Assuaindo-se que u exatid&es
do "Digital kVp Meter 230" e do "RMI Nero 600" são
aquelas especificadas ea seus aanuais (2X e 3X,
respectivamente), nenhuma diferença estatisticamente
significante existe entre as leituras desses
equipaaentos. Contudo, as indicações da kVp da
aáquina e as leituras da kVp, indicadas por aqueles
medidores, nos piores casos, diferea de 3X e 6X para
60 e 80 kVp, respectivamente.

Tabela 1. valores do potencial do tubo indicados
pelo aparelho de raios-X Geraandor e deterainados
por dois aedidores de kVp

Potencial
Indicado

(kVp)

Potencial deterainado (kVp)

Digital kVp 230 RMI Nero 600

60
70
80

58
69
77

59
67
75

A Tabela 2 específica as qualidades de raios-X e o
efeito no rendimento da aáquina de raios-X
decorrente da substituição da f iltraçSo adicional de
Al pelo Cu (quarta coluna). A substituição dos
filtros de 1,5 e 2,5 na de Al pelos filtros coa 0,03
e 0,07 aa de Cu, respectivamente, não acarretou ea
nenhua efeito estatisticamente significativo no
rendiaento do aparelho de raios-X para os potenciais
de 60, 70 e 80 kVp (Tabela 2). Por outro lado, a
substituição da filtraçâo adicional de 2,0 m Al por
ua filtro de 0,05 aa Cu conduziu a ua acréscimo de
rendiaento de 40% para as qualidades de raios-X
geradas pelos potenciais de 60 e 70 kVp e 4c 20*
para aquela de 80 kVp. A filtraçâo adicional de 0,05
aa Cu resulta ea usa filtraçâo total do feixe aaior
do que a equivalente a 2,5 aa Al, e satisfaz as
recoaendaçoes da CIPR> ' relativas a esse parâmetro
para trabalhos diagnósticos.
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Medidas siailares fora» realizadas coa uma máquina
de raios-X produzidos por um gerador de alta
freqüência, modelo Polyphos 15C fabricado pela
SIEMENS. Devido a dependência do rendimento da
máquina coa a forma de onda e de uma maior filtraçâo
inerente existente nesse equipamento, o ganho de
exposiçlo em decorrência da substituição de uma
filtraçlo adicional de 2,0 a* Al por uma de 0,05 ma
Cu ficou apenas ea torno de 9 - 14t. t recomendado
que para cada tipo de aparelho seja feita uma
optiaizaçflo, devido a dependência do ganho com a
forma de onda.

Tabela 2. Impacto da substituição do Al pelo Cu
como material para a filtração adicional do tubo do
aparelho de raios-X diagnóstico Geraandor.

Potencial
<kV)

Filtração CSR
(ma) (mm Al)

60
60
70
70
80
80
60
60
70
70
80
80
60
60
70
70
80
80

0.03 Cu
1.5 Al
0.03 Cu
1.5 Al
0.03 Cu
1.5 Al
0.05 Cu
2.0 Al
0.05 Cu
2.0 Al
0.05 Cu
2.0 Al
0.07 Cu
2.5 Al
0.07 Cu
2.5 Al
0.07 Cu
2.5 Al

2.0
2.0
2.2
2.2
2.2
2.4
2.2
2.4
2.5
2.5
2.8
2.8
2.5
2.6
2.7
2.7
2.9
3.0

1.0

1.0

1.1

1.4

1.4

1.2

1.1

1.1

1.0

R - [<Dose(Cu)/aA.s]/f.Dose(Al)/«A.s]
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CONCLUSÕES ENDEREÇO PARA CONTATO

As qualidades de radiação de ua aparelho de raios-X
GERMANDOR, expressas ea camada seai-redutora,
geradas por potenciais entre 60 e 80 kV nâo sflo
alteradas quando a filtraçâo adicional de 2,0 mm de
Al do tubo é substituída por ua filtro de Cu coa
0,05 ma da espessura.

A substituição do filtro d* Al pelo de Cu eleva o
rendimento do aparelho de raios-X para os potenciais
acima Mencionados. Isto permite teapos aais curtos
de exposição de pacientes, o que resulta ea melhores
imagens radiográfica».
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MPLHWTACAO DA METROLOGIA BI RADIOLOGIA DIAGNOSTICA NO U M U

J.G.P. Peixoto e L.C. de Freitas1

Programa de Engenharia Nuclear PEN/COPPE/UFRJ
'Laboratório Nacional de Metrologia das Radiações Ionizanter IRD/CNEN

KBSIMO

A maior consciência profissional e popular dos
efeitos das radiações e, consequentemente, da
necessidade de controle de qualidade e metrologia nas
várias áreas de aplicação das radiações, levou o
laboratório Nacional de Metrologia das Radiações
Ionizantes a iniciar estudos visando a implementação
da calibraçâo de instrumentos de medir utilizados em
radiodiagnòstico. Neste trabalho sao feitas
considerações sobre as qualidades de feixe de raios-X
e padrões dosimétricos utilizados e também sao
apresentados os resultados da comparação da
dependlncia energética de aigusas câmaras de
ionizacÂo, para feixes de raios-X de 40 a 150 kV
(camada seai-redutora de 0,8 a 11,6 mm Al). 0*
resultados mostram que, para irradiaç&o em feixe
primário, a resposta individual das câmaras varia
dentro de t 11X para essas qualidades.
Adicionalmente, encontrou-se diferença de resposta de
•ais de 10X para duas câmaras de mesmo aodelo, o que
deaonstra a importância dos ensaios e calibraçâo dos
instrumentos utilizados em radiologia diagnostica.

e Produtividade), o U M U tem trabalhado em direção
à implementação da calibrado de instrumentos de
medir utilizados em radiodiagnostico[1].

Este trabalho visa discutir a escolha das
qualidades de feixe adequadas bem como os resultados
dos estudos preliminares feitos com várias câmaras
de ionizaçâo.

OOKSIDHtAÇOK SOBRE QUALIDADES DE FEIXE Dl RAIO5-I
B PADMBS DOSDmtlRIGOS

A instrumentação de medida utilizada em
radiodiagnòstico deve ser testada e calibrada nas
mesmas condições de seu uso na prática. Portanto,
é essencial que a» qualidades de feixes da raios-X
utilizadas simulei as dos feixes diagnósticos,
devendo-se levar em conta a diferença de potencial
aplicada ao tubo c a filtraclo adicional.
Entretanto, enquanto a dosimetria em radiotcrapia •
radioproteclo é guiada por nonas internacionais já
estabelecidas, que incluam espectros de referência
bem definidos, a dosimetria ea radiodiagnòstico nio
tem tido o mesmo suporte.

INTRODUÇÍO

Durante vários anos o Laboratório Nacional de
Metrologia das Radiações Ionizantes (LNMRI),
integrante da rede de laboratórios de dosimetria
psdrSo secundário (Secondary Standard Dosimetry
Laboratory - SSDL) da Agência Internacional de
Energia Atômica (AIEA) e da Organização Mundial de
Saúde (OMS), tem se dedicado à metrologia em trí»
áreas: radioterapia, radioproteclo e aplicações de
rsdionuclídeos. A própria AIEA reconhece que "as
medidas dosimétricas de radiologia diagnostica,
radioproteclo e exposições ambientais" embora "não
requeiram a exatidlo das medidas a nível de terapia,
demandam uma relação coerente com o sistema
internacional de metrologia" e que, "sem essa
relação, todas essas medidas sao de valor
duvidoso"[3]. Considerando que cerca de 90 % da
exposição médica da população é devido à radiologia
diagnostica, a quantificação nessa área sa torna cada
vez mais importante. Seguindo uma tendência mundial,
advinda da maior consciência profissional a popular
dos riscos das radiações e da necessidade de
metrologia, e levando em conta a preocupação nacional
com qualidade (ex. Programa Brasileiro da Qualidade
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Somente es 1991, es um seminário europeu sobra
dosimetria am radiodiagnòstico, é que foram
sugeridas qualidades de feixe adequadas para
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calibraçáo ea radiodiagnóstico [5], que são
apresentadas na tabela 1. Elas deve» cobrir uaa
faixa de energia tal que peraitaa as várias
aplicações desde aaaografia (30 a 40 kV ea tubo de
alvo de Mo) a radiografia de pulaào (até 150 kV ea
tubo de alvo de W), por exeaplo.

A tabela 2 faz uaa coaparaçflo das qualidades de
feixes utilizadas ea terapia, proteção e diagnóstico,
na faixa de 80 kV a 150 kV, agrupadas por faixa de
potencial. Observa-se que, para usa aesaa diferença
de potencial aplicada ao tubo, a casada seai-
redutora. e consequentemente a energia aédia do
feixe, para as várias séries de qualidades são bea
diferentes, ea conseqüência da filtração total
utilizada.
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Nota-se que a série que aais se aproxiaa da de
radiodiagnóstico é a de terapia, o que poderia levar
A sua escolha para calibraçâo. Entretanto, do ponto
de vista aetrológico, os padrões devea ser não só
calibrados nas qualidades adequadas aas taabéa devea
ter sido projetados para as condições de uaa dada
aplicação, prlncipalaente ea terão» de coapensaçâo
para dependência energética. Outra consideração que
deve ser feita é que instruaentos devas ser
calibrados coa a utilização de câaaras padrão de,
pelo aenos, voluees «eaelhante», para que a taxa de
exposição utilizada na irradiação dos dois possa ser

elbante.

No caso dos padrões nível terapia, as cflaaras
possuea voluae de cerca de 0,3 cr, bea aenor que o
V O I U M das câaarM de diagnostico a serea calibradas
(de 30 a 200 cr), o que iaplica ea correntes de
ionizaçâo auito diferentes para a aesaa taxa de
exposição. Ea alguns casos, a taxa necessária para
causar uaa corrente aensurável ea ut instruaento já
satura outro.

Dispõe-se, no U M U , de câaaras padrio tanto do
nível terapia quanto do nível proteção, estas últiaas

ea três voluaes diferentes (30, 600, 1000 ca3).
Vetado o uso das casara* nível t : -pia pelo exposto
aciaa, verificou-se que as câaar-a de nível proteção
nflo possuíaa fator de calibraçU- para casadas seai-
redutoras tao baixas quanto necessárias para os
estuios ea radiodiagnóstico, nas faixas adequadas de
potencial.

Optou-se, portanto, pelo início dos estudos
experiaentais coa a utilização do conjunto de
qualidades ISO para radioproteçâo que corresponde A
série de alta taxa de exposição, que é aquela que
utiliza aenor filtraçlo adicional. Para o futuro,
está planejada a calibraçâo de ua padrio ca
laboratório priaário para as qualidades de
radiodiagnóstico e taabéa a utilização de cflaara de
ar livre para deterainaç&o das taxas de exposição
para estas aesaas qualidades. A seguir sto
discutidos os estudos experiaentais realizados «té
o aoaento.

MATOIAIS E «TODOS

As irradiações foraa feitas ea dois tubos de
raios-X: ua de feixe contínuo (Philips MBC323) e
outro de aplicaçflo diagnostica (Sieaens BRS Polyphos
15c), que fornece pulsos de radiação. Para o
priaeiro foraa iaplantadas as qualidades descritas
na tabela 3, enquanto que para o segundo, foraa
utilizadas as qualidades, já fixadas de fábrica,
descritas na tabela 4.
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A câaara padrão secundário N12575/232,
calibrada no National Physical Laboratory,
Inglaterra, foi utilizada para detaralnar a taxa de
exposição dos feixes produzidos pelo tubo H0C323,
que por sua vez foraa utilizados na calibraçâo das
casara» Radcal 10X-180 e 10X-1800 que serviraa de
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padrdes de transferência para os estudos efetuados no
tubo BRS. A câaara padrão secundário não pode ser
diretaaente utilizada para aedidas coa esse tubo
devido ao pequeno intervalo de teapo de radiação,
típico dos tubos diagnósticos, e incoapatível coa o
teapo de resposta do conjunto câaara-eletrõaetro
padrão.

Foraa feitos estudos de dependência energética
de cinco câaaras ea feixe direto, «a caapo de 26 ca
de diâaetro a 350 ca do foco para o tubo MGC323, e de
duas cãaaras ea caapo de 35 X 43 car a 10C ca do foco
do tubo BRS. Adicionalmente, foraa feitos estados
coa o feixe diagnóstico espalhado ea ua fantoaa de
água coa seu centro colocado a 100 ca do foco.
Quatro cãaaras de ionizaçâo e ua contador
proporcional tiveraa sua resposta coaparada após
irradiação a 100 ca do centro do fantoaa, ea direção
perpendicular â de incidência do feixe.

Foi efetuada correção das aediçôes para pressão
e teaperatura quando aplicável.

«SOLTADOS

A dependência energética de cãaaras de voluae
igual a 180, 1000 e 1800 ca1 é apresentada, na foraa
de fatores de calibraçâo, nas figuras 1 e 2.
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Figura 1: Curva de calibraçâo para diferentes
cãaaras no tubo Philip* M0C323.

0> resultados aostraa que sua resposta individual
está dentro de i 11* para feixes de caaada seai-

redutora (CSR) variando de 0,8 a 12 ea Al (40 a
15OkV). Fica evidenciado que as cáaaras utilizadas
na prática diagnostica deve* ser calibradas, já que
no caso de duas cãaaras de aesao aodelo foi
encontrada diferença de resposta de M i s de 1QX.

3.5 4.0 4.5

CSR ( m m Al)
Figura 2: Coaparacão da resposta das -ãaaras no
tubo Sieaens BRS.

A figura 3 aostra a coaparacão da resposta doa
instruaentos irradiados coa feixe espalhado. Coso
não foi deterainado o seu espectro, os resultados
são apresentados ea teraos da diferença de potencial
aplicada ao tubo. Foi utilizada coao base da
coaparacão a casara Radcal 101-1800. As cãaaras de
voluae grande responderaa individuálaente dentro de
i 3% na faixa de 55 a 125 kV. Entretanto, a
resposta relativa A da Radcal 10X-1800 variou dentro
de ± 20%. Este resultado deaonstra a necessidade de
calibraçâo taabéa ea qualidades de feixe espalhado.
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Figura 3: Coaparacflo da resposta das cãaaras e
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Isto já foi previsto na sugestão de qualidades
apresentadas pelo Physikaliscb-Technische Bundestalt
(PTB) [5], laboratório que realiza calibrecoes coa
feixe atenuado por tiltraçio equivalente A espessura
do corpo huaano, variando de 6,5 a 50,0 as Al.
Entretanto, a situação encontrada na prática da
radioproteçáo de unidades diagnósticos, qa* foi o
propósito de nossa siaulacâo coa o fantoaa, ainda
não foi estudada satisfatoriaaente.
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CONCLUSÃO

Os resultados obtidos deaonstraa a importância
dos ensaios e da calibracâo dos instrumentos
estudados, a saber, câmaras de ionizaçSo para «edição
ea feixe direto e monitores de área.

Coao os instrumentos são utilizados coa feixes
que produzea pulsos intensos de radiaçSo é iaportante
que, alia de calibracâo para qualidades adequadas ea
laboratório de aetrologia onde tubos de feixe
continuo sXo aais coauns, os aesaos sejaa testados ea
feixes diagnósticos.

Ua estudo aais aprofundado dos espectros de
radiaçio espalhada ea fantoaa ou transai tida através
de atenuadores é absolutamente necessário para se
caracterizar aelhor a resposta das câaaras de
ionizaçlo e aonitores de área. Neste trabalho, nâo
foraa abordados aedidores de kVp e tiaers, que também
devea ser testados ea laboratório, eabora alguns
resultados preliaínares estejaa disponíveis [2].
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AVAUAÇÕES DENSITOMÉTRICAS COM FILMES RADIOGRÁFICOS,
UTILIZANDO UMA ESCADA DE ALUMÍNIO COMO REFERÊNCIA

Carlos Alberto Pela*, Thomaz Ghilardi Netto*, Mario Jefferson Quiríno Louzada~

•CIDRA-FFCLRP-USP, "POA-UNESP

RESUMO

Note trabalho foi feita uma análise dos dados obtidos em
medidas de densitometria utilizando uma fonte de raios-X
convencional, de amplo espectro e filmei radiografia» de
emalsão. Como referência padrão de densidades, foi ado-
tada ama escada de alumínio de 9 degraus, cada um com
2,0mm de espessura. Os filmes, em número superior a uma
centena, foram obtidas ao longo de um ano, no HCFMRP,
dentro da rotina de serviço, onde o único parâmetro man-
tido sob controle, foi a técnica de exposição de raios-X uti-
lisada para radiografar e acompanhar o desenvolvimento
ósseo em perfurações de antebraço de coelhou1. A con-
sistência das medidas densitométricas, obtidas para um de-
terminado degrau, suposto desconhecido, mostraram que
as indetermmações nas densidades situam-se na faixa de
2,5%, independentemente de qualquer controle sobre as
variáveis do processo, e da ordem de 1,5%, se impuser-
mos um controle para faixa de densidades de trabalho.
Estes resultados levaram-nos a acreditar que, a partir de
certos cuidados, seja possível acompanhar com segurança,
processos de variações de densidade óssea em seres hu-

manos.
INTRODUÇÃO

Embora a medida de densidade óssea utilizando radiografias
não seja uma técnica recente3, não atingiu-se, ainda, um
estágio tal que pudesse justificar a confiabilidade na mesma.
Os diversos fatores que influenciam a exposição e revelação
dos filmes sempre legaram a esta técnica previsões de as-
pectos semi quantitativos, onde, na maioria das vezes, o
olho humano, por comparações, estabelece uma referencia
de densidades.
Entretanto, em muitas situações orgânicas de alteração da
massa óssea, o acompanhamento precose deste processo
exige medidas de densidade óssea com uma precisão difícil
de se obter. 0 aso de padrões de densidades, como uma
«cada com diferentes espessuras convenientemente posi-
donada, é capas de sensibüwar o filme com diferentes níveis
de densidades de forma que possam servir como referenda.
Of níveis das densidades gerados no filme devido a presença
da escada de alumínio foram avaliados neste trabalho com
um tratamento matemático de maneira que permitiu de-
terminar o grau de indeteraúnaçáo existente no momento
em que se calcula uma determinada densidade ou espes-
sura equivalente. Com isto, podemos avaliar a predsio

desta técnica baseando-se nos controles tradicionais para o
processamento de filmes radiografia».

METODOLOGIA

As radiografias utilizadas neste estudo foram obtidas du-
rante o acompanhamento que se fes no período de um
ano, da dcatrisaçâo óssea em perfurações de antebraço de
coelhos. As radiografias foram tiradas e processadas na
rotina do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina
de Ribeirão Preto, onde, na época, não foram tomados
maiores cuidados quanto a padronização e homogeinisação
do produto final que é a radiografia1.
A máquina de raioj-X Urograph-Siemens, sempre teve sen
tubo posicionado a 1,0 metro do alvo e ajustada para um
potencial nominal de 55 kVp e 10 mAs. Ao lado do ante-
braço do coelho foi colocada uma escada de alumínio de 09
degraus, com 2,0mm de espessura cada um, radiografada
conjuntamente.
As densidades ópticas obtidas no filme, devido a presença
da escada de alumínio, foram lidas com um microdensito-
metro Zdss. 05.
A equação abaixo* foi desenvolvida para prever a densidade
óptica (D.O.) gerada pela escada.

onde

C, = Exf(-C • Exp(-Ux • n • (1 - A, • n))),

e permite, através do cálculo de seus parâmetros pelo méto-
do dos mínimos quadrados, ajustá-la aos valores experi-
mentais de densidade em função da espessura dos degraus
(n •*) . Os coeficientes A,B e C se relaàonaxn com parâme-
tros como "fog" e densidade máxima que o filme pode atin-
gir,ban como com a intensidade da radiação. O coeficiente
Aj esta relacionado ao tipo de espectro de radiação e n ao
número do degrau.
Esta equação tem a propriedade de descrever a curva sen-
sitométrica dos filmes radiografia» em função de ma ex-
posição aos raios-X e apresenta grande flesdbinzaçáo de
ajuste de modo * atender as mais diversas condições de
sensibilização. A determinação dos parâmetros de equação
para cada radiografia permite, por sua vez, que se calcule,
em equivalrate de alumínio, * espessura de qualquer objeto
colocado próximo da escada.
A análise e consistência dos dados foi feita com relação ao
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degrau de 4,0mm da escada, sendo esta supostamente a es-
pessura desconhecida e a ser determinada.
0 afastamento relativo (AX/X) entre a espessura medida
e seu valor verdadeiro (X), foi calculada em termos da
variação de densidade óptica (ADO) pela expressão:

ÚLX dX áDO
X ~{d(DO)'x X

onde (dX/d(DO))x representa o coeficiente angular da fun-
ção sensitométiica DO ponto X.

RESULTADOS

A figura 1 mostra a distribuição em freqüência de densidade
óptica gerada no filme pelo degrau da escada correspon-
dente a espessura de 4,0mm. Pode-se observar claramente
uma grande variação nos níveis de densidade, comum de
oconer na ausência de um controle raais rígido nos diversos
parâmetros que controlam a sensibilização e processamento
dos filmes radiográficos.

nmui H mwbcu
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i.

1

1 . . , , . . . 1 . . . 1 . . . 1 . . .

k lliHlMi •1LJ
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Fig.l - Distribuição de freqüência da densidade óptica do
degrau de espessura 4mm

N* figura 2 temos a distribuição dos desvios relativos cor-
respondente* aos afastamentos entre espessura calculada e
teu valor verdadeiro. Neste histograma estão incluídas to-
das as radiografias, sem qualquer controle sobre os parâ-
metros seniítométrícos. Isto nos assegura uma precisão da
ordem de 2,5% (equivalente a 2 vezes o desvio-padrão) em
torno do valor verdadeiro.
Por outro lado, se restringirmos parte dos dados e nos situ-
armos em uma faixa de densidades de 0,7 a 0,9 correspon-
dentes ao degrau de 4,0mm, observaremos uma maior pre-
cisão, em torno de 1,5% (equivalente a 2 vezes o desvio-
padrão) (fig.3).

u / i

Fig.2 - Distribuição de freqüência dos desvios relativos

Fig.3 - Distribuição de freqüência dos desvios relativos,
usando valores entre 0,7 a 0,9 de densidade óptica

CONCLUSÕES

Estes resultados mostram que com uma programação es-
pecifica torna-se perfeitamente possível acompanhar pro-
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cessos de variações da massa óssea em humanos. Acredi-
tamos que a* nossas medidas ainda podem ser melhoradas
com uma escolha, mais adequada da escada em função da
espessura dos degraus, e fazendo com que a espessura equi-
valente a ser determinada esteja no centro da escada e ao
mesmo tempo gerando um nível de densidade que se situe
na região de má rima sensibilidade para o filme utilizado.
Cuidados adicionais devem ser tomados com relação a uni-
formidade da enmlsáo no filme, bem como com a da fonte
de -»>os-X. Melhores resultados serão obtidos quando a es-
cada se mantiver próxima do local onde se deseja determi-
nar a espessura equivalente.
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SENSITOMETRO DE RAIOS-X PARA C O M B I N A Ç Ã O
TELA-FILME U S A D O S EM RADIOLOGIA C O N V E N C I O N A L
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RESUMO

Um seusitôtnetro de raios X é descrito, para ser uti-
lizado aa determinação da curva característica de filmes
radiográficos expostos com telas intensificadoras fluores-
centes. Neate método, a corrente no tubo, quilovoltagem
e intensidade do feixe de raios X são mantidos constantes
e um* série geométrica de exposições no filme é modu-
lada por variações no tempo de exposição. Essas variaçães
de tempo são obtidas quando uma placa circular, apre-
sentando uma serie de abertura*, convenientemente sec-
áonadat é girada, por um motor de passo controlado por
um microcomputador, frente ao filme. A escolha de uma
freqüência de rotação em combinação com kVp e mAs per-
mitem gerar uma série de densidades ópticas no filme. A
latitude de exposições, obtida através das aberturas na
placa, dá uma excelente curva característica para com-
binações tela filme, com boa reprodutibilidade.

INTRODUÇÃO

A sensitometria dos materiais fotográficos de raios X é
um dos aspectos mais importantes das tarefas metrológicas
aplicadas aos raios X, visto que esses materiais determi-
nam não somente a dose de radiação no paciente, como
também a qualidade da imagem. Na medicina, de maneira
geral, o filme é empregado em combinação com tela in-
tensificadora fluorescente. Assim, as características sen-
sitométricas nesta combinação têm um significado muito
importante. Isto não exclui a determinação das carac-
terística* de filmes de raios X independentemente das telas,
ou seja, utilizando-se a sensitometria luminosa com uma
fonte de luz, cvja composição espectral coincide com o es-
pectro de irradiação das telas. Entretanto, a difusão, nos
anos 70 de telas intensificadoras com vários espectros de
luminescência fez voltar a seositometria de raios X ante-
riormente desenvolvida, isto é, a deters .nação direta da
sensibilidade e outras características das telas com o filme
sob a ação da irradiação de raios X. Para tanto, vários
métodos sensitométricos têm sido propostos por diversos
autora (1-4). Com o objetivo de encontrar um método
mais adaptável às condições hospitalares, propomos um sis-
tema que pennite obter uma curva característica completa
com excelente reprodutibilidade, além da rapidez com que
at medida* podem ser efetivadas. Neste sistema proposto,
a corrente no tubo, quilovoltagem e intensidade do feixe de
raios X são mantida* constante e uma série geométrica de

exposições no filme é modulada por variações no tempo de
exposição. Essas variações de tempo são obtidas quando
uma placa apresentando uma série de aberturas, conve-
nientemente seccionadas, é girada por um motor de passo,
frente a um filme. O motor é controlado por um micro-
computador que pennite gerar diferentes velocidade» ao
sistema. Assim, uma combinação das velocidade* com kVp
e mAs permitem obter uma série de densidade» óptica* no
Ume.

MATERIAIS E MÉTODOS

A modulação da exposição no filme é feita peto tempo
com a ajuda de uma placa circular de chumbo e latão apre-
sentando, na parte mais externa, 10 abertura*, figura 1, cu-
jas medidas angulares variam segundo uma série geométrica.
Esta placa é girada, por um motor de passo*, frente a um
chassis contendo tela-fUme. O chassis é blindado por outra
placa fixa, colocada sobre o mesmo, figura 2, que contem
10 aberturas circulara de mesmo rak>, através da* quais o
filme é exposto e sobre a qual gira a placa da figura 1.

Fig. 1 - Corte lateral e frontal da placa giratória do
sensitómetro
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O espaçamento entre as aberturas na placa circular permite
que, numa rotação parcial, cada abertura da placa fixa seja
exposta apenas a uma das aberturas da olaca giratória.
Assim, quando as aberturas das duas placas sobrepõem-se
permitem que regiões do filme sejam irradiadas com difer-
entes exposições. Uma vez que a freqüência de rotação da
placa circular é constante e sendo as dimensões angulares
de suas aberturas bem conhecidas, aa exposições relativas
no filme ficam bem determinada». Na figura 1, outras aber-
turas de placas, mais internas, de meama dimensão, têm a
função de averiguar a homogeneidade do campo de radiação
e a estabilidade do gerador de raios X. A averiguação da
estabilidade do gerador de raios X é feita com o auxilio da
abertura maior, na figura 2, que através de uma das 4 aber-
turas da placa circulai, permite expor o filme durante todo
o intervalo de tempo em que a máquina de raios X per-
manece ligada. O motor é acionado automaticamente por
um microcomputador, através de uma interface que per-
mite transmitir diferentes freqüências de rotação a placa.
A escolha de uma dessas freqüências em combinação com
kVp e mAs permite gerar uma série apropriada de densi-
dades ópticas no filme.
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Fíg.2 - Cortes laterais e frontais da placa fixa do
sensitômetro

A figura 3 apresenta um diagrama de bloco*, que mostra
o interfaceamento do sensitômetro com o microcomputa-
dor.

IBSMMCj*

Basicamente o microcomputador recebe os níveis de ra-
diação através de um sensor de estado sólido, via um con-
versor análogo digital (A/D). 0 sensor, de pequenas di-
mensões, convenientemente posicionado sobre o sensitômetro
fornece a taxa de radiação que incide sobre o filme. Através
de um "software" gerenciador, e baseando-se em valores
pré-estabelecidoe das exposições que os filmes deverão ser
submetidos, imprime-se através do controle de saída, a ve-
locidade necessária ao motor de passo. Como a máquina de
raios X deve permanecer ligada enquanto a placa do sen-
sitômetro gira, e existem limitações superiores na veloci-
dade da placa, o sistema deve ser programado para atuar
em determinada faixa de valores de taxa de exposição. 0
sensor de radiação, portanto, cumpre as funções de mon-
itorar os níveis dt radiação, permitindo iniciar o ciclo de
exposições, acompanhar e medir a razão de exposição e
reposicionar a placa giratória, uma vez terminada a ex-
posição. A velocidade de rotação da placa deve se situar
na faixa de 10 a 100 graus/seg. Durante a exposição a placa
varre ao todo 36 graus, portanto o limite inferior na veloci-
dade da placa se deve ao tempo máximo que a máquina
de raios X pode permanecer ligada, considerado aqui da
ordem de 4 segundos. O limite superior da velocidade de-
pende das propriedades mecânica* do sistema. O motor de
pano (200 passos por volta) imprime a placa incrementos
angulares de ordem de 0,15 graus por passo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A tabela 1, apresenta os valores angulares das aberturas da
placa, tempo de exposição e exposição no filme. Estes doif
últimos são valores relativos e referentes a cada abertura.
A curva característica (H k D) mostrando a relação gráfica
entre densidade ópticas e suas respectivas exposições pode
ser vista na figura 4.
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Fig,3 - Diagrama de blocos do sensitômetro

Fig.4 - Curva H k D obtida com o sensitometfo

Foi utilizado filme Kodak revelador IBF e tela intensífi-
cadora do tipo universal. A exposição X sobre o filme,
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TABELA 1

ANGULO DAS
ABEKTl/IUS(frui*)

0,82
1.19
1,72
2,49
3,82
5.25
7,62
11,05
16,02
23,23

TEMPO DE EXPO-
SIÇÃO RELATIVO

0,0230
0,0333
0,0483
0.0700
0,1015
0,1472
0,2134
0,3094
0,4487
0,6506

EXPOSIÇÃO
RELATIVA

1,20
1,74
2,53
3,67
5,32
7,72
11,20
16,24
23,55
34,15

obtida através de cada abertura, pode ser escrita como:

) , P aran= l,...,1

onde w é a velocidade angular da placa; X é a taxa de
expofiçào e n é a n-ésima abertura.
A curva da figura 4 mostra que uma combinação adequada
ao* valores de w e X é suficiente para cobrir a latitude do
filme. A latitude pode ser duplamente extendida repetindo-
se o ciclo de exposições com uma outra combinação dos
valorei w e X. Para tanto deve-se utilizar o mesmo filme,
bastando girar o sensitômero de 18°, em tomo do eixo da
placa, antes de iniciar o 2° ciclo. Isto nos permite obter 20
níveis de densidade sobre o filme.
O calculo de exposições e confecção das curvas são efetu-
adas pelo microcomputador.
O scnsitômetro desenvolvido permite agilizar os processos
de acompanhamento e controle sensitométrico de filmes e
reveladores.
Para garantir maior reprodutibilidade ao sistema deve-se
mantê-lo no centro do feixe de raios X, assegurar a mesma
posição relativa das aberturas e utilizar uma distância foco
filme de modo a obter um campo de radiação homogêneo
e minimizar as variações produzidas pelo efeito anódico.
A» 4 aberturas mais internas, foram calculadas para se
monitorar a uniformidade de campo de radiação, na região
de exposição correspondente a maior sensibilidade do filme,
no momento que se faz opção para obter a curva em um
único ciclo. Para compos colinuuios, com as dimensões da
placa e distancia foco-filme da ordem de l,5m, observou-se
variaçõjs de até 5% nas densidades geradas através destas
aberturas.
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RESPOSTA SENSITOMÊTRICA DE DIVERSOS
DE PROCESSAMENTO

FILMES SUBMETIDOS A DIFERENTES GRAUS

R.B. Medeiros e F.F.R. Alves

Departamento de Diagnóstico por Imagem EPM/HSP
Coordenadoria de Física e Higiene das Radiações

RESOMO

Realizamos este trabalho a fim de estabele-
cer os parâmetros de diferentes filmes sen-
sibilizados e processados para o intervalo
de temperatura de 86°F ã 92°F e de 94°F à
100°F. Os resultados mostram que a res-osta
dos parâmetros dos filmes avaliados é aepen
dente do grau de processamento, bem como ,
das características dos filmes.

INTRODUÇÃO

A fim de obtermos uma boa qualidade de ima-
gem radiológica é necessário que todos os
fatores que influenciam direta ou indireta-
mente na produção da mesma sejam monitora-
dos e mantidos sob condições adequadas [2].

0 controle de qualidade no processamento
das imagens constitue um dos fatores que
possibilitam verificar e corrigir eventuais
perdas do padrão da imagem radiológica (3).
A falta de um controle de qualidade no pro-
cessamento da imagem pode trazer dificulda-
des ou mesmo gerar artefatos que Irão dene-
grir a imagem com prejuizo do diagnóstico.

Sabemos que a imagem radiológica foi gerada
principalmente pelo efeito da radiação lunu
nosa emitida pelas telas intensificadoras so
bre a emulsão fotográfica, o que permite õ
estudo seníitométrico dos filmes submetidos
a diferentes graus de intensidade de luz.
Em nosso meio,pesquisadores tem se preocupa
do em estudar a respoBta de filmes diverso?
utilizados em radiologia convencional [1].

Um dos fatores fundamentais que influenciam
diretamente o grau de processamento do fil-
me é a temperatura do revelador (2], [5].

A fim de avaliarmos a resposta sensitométri
ca de filmei de diferentes fabricantes, os"
submetemos a variações de temperatura e de-
terminamos alguns parâmetros intrínsecos re
lativos aos filmes que permitirão ao usuá-
rio a escolha de um grau de processamento
adequado.

0BJBTTVO6

Nosso objetivo foi determinar os parâme-
tros de diferentes filmes submetidos a di-

versos graus de processamento. São eles:
Contraste; Base+Fog; Velocidade; Gama e La-
titude.

Analisar uma relação funcional entre estas
e o grau de processamento.

MATBRIAL B MÉTODO

. X - Rite Sensitõmetro

. Densitõmetro Digital - M.R.A.

. Processadora Kodak - modelo M7A

. Termômetro TEL-TRU - Modelo GT-100
(RANGEL: 2S/12SF)

. Revelador Kodak

. Filmes:
- sensíveis a luz azul: IBF (Fi); MICRO-

RAY (F3); KODAK XK-1 <F6).
- sensíveis a luz verde: IBF (F2); MICRO-

RAY (F4); KODAK TMS-1 <F5).

Com ama fonte de luz reprodutivel, obtida a
través do sensitõmetro, expusemos um filme
de cada tipo, na câmara escura, a 21 níveis
de intensidade de luz nos quatro lado* do
mesmo.

Para a temperatura de 86°F processamos os
mesmos introduzindo-os um apôs o outro na
máquina automática Kodak. Ao término deste
procedimento, efetuamos novamente a leitura
da temperatura do revelador, a fim de veri-
ficarmos se a mesma manteve-se estável du-
rante o processo.

Este procedimento foi repetido elevando a
temperatura a cada 2°F até o limite de 100°F.

Determinamos os valores médios das densida-
des ópticas dos 21 degraus para cada filme
« para cada temperatura, com os quais efe-
tuamos 48 (quatrenta e oito) curvas sensito
métricas que nos permitiram extrair os par?
metros desejados e submetê-los a análises*
estatísticas [6], [7].

0 nível de significãncia para todas as compa
rações entre filmes ou entre temperaturas
foi fixado em 0,05 ou 5%.

RB8OLTADOS

De acordo com os resultados estatísticos
obtidos da análise co-variãncia (distribui-
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cão F) aplicada aos parâmetros gradiente ba
se+fog, velocidade e gana, obtivemos dife-
renças significantes para os seis filmes a-
valiados. Quanto ao parâmetro latitude não
obtivemos diferenças significantes. Isto in
dica que os filmes apresentaram diferenças
nos seguintes itens: intervalo de densidade
óptica útil ao diagnóstico (contraste ou
gradiente), sensitividade a exposição (velo
cidade) e valor de densidade residual devi-
do a base dos filmes e "fog" químico (ba-
se+fog). Entretanto não apresentaram dife-
renças significantes em relação ao tamanho
do intervalo de exposição (latitude) defini
do pelos pontos relativos a parte retillneã
da curva sensitométrica (gama).

Os resultados da análise estatística (teste
t Student) aplicada na ccmparacão dos coef icien-
tes angulares (b), para os intervalos de temperatura
de 86°F à 92°F e de 94°F â 100°F (entre os
filmes do mesmo tipo), encontram-se na tabe
Ia 1.

Na tabela 2 apresentamos os resultados da
análise estatística (teste t Student) apli
cada na comparação, dois a dois (entre fil-
mes do mesmo tipo, porém de fabricantes dife
rentes), para os valores dos coeficientes
angulares (b) obtidos nos intervalos de tem
peratura de 86°F â 92°F e de 94°F ã 100°F
nos parâmetros estudados.

DISCUSSÃO B CONCLUSÃO

Os resultados confirmam que a resposta
dos parâmetros dos filmes e dependente das
características de fabricação do mesmo e
das características de processamento [1],
(31.

Sabemos que os filmes de um mesmo tipo res-
pondem da mesma forma somente diante de con
dições idênticas de processamento (4]. Pode
•nos associar um filme a uma condição de pro
cessamento para o qual tenhamos maior con-
traste intrínseco proporcionando uma melho-
ria na definição e contraste final da ima-
gem radiológica.

Os resultados das análises estatísticas ob-
tidos demonstram que variações de temperatu-
ra produzem alterações dos seguintes parâme
tros: contraste, base+fog e velocidade ã
exemplo do que relata alguns pesquisadores
[2]. 0 conhecimento destas variações em fun
cão do grau de processamento, nos permite
extrair do filme a resposta adequada às ne-
cessidades técnicas do usuário para obten-
ção da imagem, como por exemplo, alto con-
traste.

0 tamanho da amostra não nos permitiu detec
tar diferenças significantes entre os coefí
cientes angulares de alguns filmes para al-
guns dos parâmetros avaliados, apesar do va
lor t calculado sugerir tal diferença. ~

Para nossa análise estabelecemos 92°F como

Pub
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valor de temperatura de referência, que cor
responde a temperatura média do revelador
no processamento automático dos filmes na
máquina M7A-KODAK.

A análise das curvas sensitométricas dos fil
mes e a monitoração do processo de revelação
permitem determinar as condições técnicas
com as quais podemos obter melhor qualidade
de imagem.
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Tab. 1 - Resultados da análise estatística (teste t Student) utilixada para comparar os
coeficientes angulares das retas de regressão (b) calculada para o* vários parâmetros pa
ra filmes de mesmo tipo.
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b - coeficiente angular da reta que define o
da temperatura.
Filmes sensíveis a luz azul:
- IBF (Fi)f
- MICRORXY (F3);
- KODAK XK-1 (Fç).

comportamento do parâmetro em funçio

Filmes sensíveis a luz verdes
- IBF (F2>;
- MXCRORAY <F4);
- KODAK THS-1 (F5).

Obst Todos os tipos de filmes referidos acima são utilizados em Radiologia Conven-
cional. Os filmes sensíveis a luz verde apresentam vantagem em relaçio aos
sensíveis a luz azul devido a sua maior sencitividade, possibilitando menos
exposição ao paciente.
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Tab. 2 - Resultados d* análise estatística (teste t Student) utilizada para comparar
diferentes filmes em relação aos coeficientes angulares (b).
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PROGRAMA DE GARANTIA DE QUALIDADE EM RADIOLOGIA DIAGNOSTICA:
RESULTADOS PRELIMINARES

COSTA.P.R.; FURNARI.L.; FURQUIM.T.A.C.
Serviço Técnico de Eletrônica Ho«pilalar iEE/USP

Centro de Vigilância Sanitina/SESSP
Instituto de Física/USP

RESUMO
O IEE-USP, juntamente com a SESSP, vem desen-

volvendo programas e projetos na área de Garantia
de Qualidade em radiodiagnóstico. Estas atividades
comportam o desenvolvimento de protocolos de con-
trole de qualidade, ensaios de caracterização e testes
de aceitação que possam verificar quão aceitáveis são
os sistemas e acessórios radiológicos operantes em ins-
tituições médicas. Estes procedimentos visam, entre
outros, redução de doses e custos, através do con-
trole da qualidade operacional, bem como fornecer
subsídios laboratoriais a fabricantes e consumidores
para a caracterização dos produtos existentes no
mercado Park deste programa consiste em elabo-
rar textos-base normativos #> incentivar o desenvolvi-
mento de experiências-piloto para especificação de
novos produtos.

I - I N T R O D U Ç Ã O
O desenvolvimento de metodologias para a garan-

tia de altos níveis de qualidade em serviços ra-
diológicos vêm recebendo destacada atenção nas duas
últimas décadas [1]. Nestas atividades, identifi-
cadas genericamente pelo termo Garantia de Qua-
lidade (GQ), estão compreendidos, entre outras,
procedimentos de controle da qualidade (CQ) [2],
manutenção preventi/a e corretiva, calibração de
equipamentos, testes de aceitação, projeto de salas
radiológicas e ensaio; de caracterização de produtos
e acessórios.

O investimento necessário em pessoal técn<co qua-
lificado e equipamentos de medida é suficiente para
impedir que o setor de saúde pública e instituições
médicas de pequeno e médio porte possam destinar
recursos para a implementação de programas de GQ.

A inexistência de padrões e desatualização de nor-

mas técnicas nacionais são outros fatores que inibem
a formação de grupos especializados em GQ em ra-
diodiagnóstico. Essas normas são importniili-s para
a orientação dos procedimentos a serem adotados c
definição dos limites aceitáveis. Adiciona-se a essas
dificuldades, a necessidade de recursos laboratoriais
para ensaios de caracterização.

Este trabalho apresenta a metodologia adotada
pelo Instituto de Eletrotécnica e Energia da USP
(IEE-USP), juntamente com a Secretaria de Estado
da Saúde de São Paulo (SESSP) (Apêndice 1), para
a garantia da qualidade dos serviços radiológicos de
instituições públicas estaduais.

II . METODOLOGIAS
O programa de garantia de qualidade cm radiodi-

agnóstico (PGQ) que está sendo desenvolvido pode
ser subdividido em cinco grupos principais de ativi-
dades:
-Controle da qualidade;
-Testes de aceitação;
-Ensaios de caracterização de produtos e acessórios;
-Calibração de sistemas de medida; e
-Manutenção preventiva e corretiva.

II . l - Controle da Qualidade
A principal atividade do PGQ é a implementação

de métodos de controle da qualidade. Estes métodos
visam atingir três objetivos [3]:
i. Melhoria na qualidade das imagens;
ii. Redução das doses absorvidas por pacientes; e
üi. Minimização doa custos operacionais .

O IEE-USP, seguindo as indicações de re-
comendações internacionais [4,5], vem elaborando
protocolos de controle da qualidade. Nestes proto-
colos estão descritos os métodos a serem aplicados
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em instituições públicas do Estado de São Paulo. A
tabela 1 apresenta os itens deste programa [3].

Tabela 1 - Testes de Controle da Qualidade

1. Linearidade do sistema radiológico
2.Reprodutibilidade da tensão aplicada (kVp)
3.Qualidade do contacto tela-filme
4.Simetria do colimador e alinhamento vertical
5.Teste básico em tomograüa convencional
6.Medida da camada semi-redutora
7.Consistência do rendimento e da taxa

de exposição
8.Exatidão e reprodutibilidade do tempo

de exposição
9.Resolução espacial em alto contraste em

fluoroecopia e mamografia
10.Resolução espacial em baixo contraste em

fluoroscopia e mamografia

Estão sendo desenvolvidos, simultaneamente, pro-
cedimentos de análise de repetição de exames e
métodos de avaliação da qualidade do processamento
fotográfico. Para auxiliar a aquisição dos dados deste
programa estão sendo projetados e confeccionados
simuladores ("phantoms") para os diferentes testes.

A implementação desta metodologia será em um
grupo de cerca de 400 equipamentos radiológicos de
instituições públicas do Estado. Dentre estes equipa-
mento», encontram-se sistemas convencionais, fluo-
roscópios, mamógrafos e tomógrafos convencionais
(planígrafos).

Atualmente, está sendo negociada uma proposta de
convênio entre a USP e SESSP para viabilizar a im-
plementação deste programa. Este convênio prevê
a formação de uma equipe técnica, bem como a
aquisição de equipamentos para a aplicação dos pro-
cedimentos apresentados na Tabela 1,

II.2 - Testes de Aceitação

Testes de aceitação devem ser realizados sempre
que um equipamento radiológico, acessório ou com-
ponente de um sistema maior, é adquirido por uma
instituição médica [6]. O objetivo principal desta
avaliação consiste em garantir que um sistema especi-
ficado, encomendado e adquirido por um serviço ra-

diológico, seja realmente aquele instalado [7]. Deve
também avaliar se as características dos equipamen-
tos respeitam as recomendações nacionais e interna-
cionais de proteção radiológica.

Se esta categoria de testes fizer parte do pro.
cesso pós-instalação de uma sala radiológica, pode-
se definir uma faixa de limites aceitáveis para os
parâmetros de desempenho dos equipamentos ra-
diológicos instalados [7]. Estes limites serio utiliza-
dos como linhas de base para a classificação dos resul-
tados de futuros procedimentos de controle da quali-
dade [8].

Os principais itens a serem avaliados pelo programa
de testes de aceitação em desenvolvimento no IEE-
USP estão apresentados na Tabela 2.

Tabela 2 - Grupos de Testes de Aceitação

1.Geradores
2Tubos e Cúpulas
3.Colimadores
4. Mesas de exame
5. Sistemas

fluoroscópicos

6.Sis temas
mamográficos

7-Sis temas
tomográficos

8. Proteção de salas
9.Qualidade das

imagens

II.3 Ensaios de Caracterização de Produtos
e Acessórios

As normas técnicas nacionais referentes a equipv
mentos e produtos ligados à área radiológica
encontram-se desatualizadas. Por este motivo, fa-
bricantes e consumidores ficam desprovidos de pro-
cedimentos padronizados que permitam a caracte-
rização dos produtos colocados no mercado. Outra
deficiência é a inexistência de laboratórios nacionais
credenciados para a especificação e a certificação de
produtos ligados à radiologia diagnostica.

Na tentativa de suprir estas deficiências, o IEE-
USP formou uma equipe para a elaboração de textos-
base normativos para radiologia diagnostica. O
mesmo projeto prevê a elaboração de procedimentos
experimentaia (experiéncias-piloto) para a aplicação
dos testes previstos nestes textos-base. A tabela 3
apresenta as experiências-piloto em fase de desen-
volvimento.
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II.4 • Calibração de Sistemas de Medida
Um» atividade complementar que vem sendo im-

plementada no 1EE-USP é a calibrarão de equipa-
mentos de medida utilizados em controle da quali-
dade. Dentre estes equipamentos encontram-se me-
didores de kVp, de tempo de exposição e de mAs.

Tabela 3 - Ensaios de caracterização

1.Dimensões do ponto focai
2.Campo máximo de radiação simétrico
3.Filtraçáo inerente de Tubos de Raios-X
4.Caracterização de barreiras protetoras
5.Caracterixação de grades anti-espalhamento
6.Caracterização de acessórios para prot. radiológica
7.Avaliação de plugs, cabos e recepticuloa

II.5 • Manutenção Preventiva e Corretiva

A prestação de serviços de manutenção corretiva
em sistemas radiológicos é uma atividade tradicional
do IEE-USP. Atualmente, vem sendo desenvolvido
e implementado, a nível experimental, metodolo-
gias de manutenção preventiva [6). Esses métodos
visam a redução do número de falhas nos sistemas
radiológicos pela substituição preventiva de compo-
nentes eletrônicos e mecânicos.

III • RESULTADOS
Alguns dos ensaios de caracterização, apresentados

na tabela 3, foram implementado* nos laboratórios do
IEE-USP. Testes de aceitação de proteção de salas
radiológicas também foram aplicados. As atividades
realisadas até o presente momento estão relacionadas
na tabela 4. Os demais tópicos do PGQ deverão ter
início dentro dos próximos meses. Os procedimentos
experimentais utilizados para a caracterização de tu-
bos de raioe-X, citados na tabela 4, baseiam-se em
normas internacionais (IEC, BSI, DIN, etc.). O teste
de aceitação de barreiras protetoras foi desenvolvido
a partir dos procedimentos descritos por Busbong [9j.
Consiste em medidas de atenuação da radiação pro-
duzida por um tubo de raios-X nas paredes, portas,
vidros plumbíferos e biombos instalados em salas ra-
diológicas. Os dados de atenuação são comparados
com os valores recomendados, seguindo a metodolo-
gia desenvolvida por Arcber ti ai [10].

Os ensaios de caracterização de massas baritadas e
de vidros plumbíferos consistem na realização de me-
didas de atenuação [11] em amostras desses materiais.
A partir dessas medidas são calculadas as espessuras
equivalentes em chumbo dos materiais protetores.

Por fim, procedimentos de calibração de medi-
dores de kVp foram implementados em 4 unidades
(Victoreen modelo 07473). O método segue as re-
comendações sugeridas pelo fabricante. Estão sendo
desenvolvidos procedimentos para outros modelos de
medidores de kVp (RMI modelo'230), de tempo de
exposição, de mAs, etc.

Tabela 4 - Ensaios e Testes Realizados

Ensaio qtd

-Dimensões do ponto focai de Tubos de Raios-X 3
-Campo máximo de radiação simétrico 3
•Filtração inerente de Tubos de Raios-X 3
•Caracterização de barreiras protetoras 5
-Caracterização de aventais plumbíferos 1
-Caracterização de protetores de tireóide 1
-Caracterização de vidros plumbíferos 1
-Caracterização de massas baritadas 1
-Avaliação de plugs, cabos e receptáculoe 1
-Calibração de medidores de tensão (kVp) 4

rv • DISCUSSÃO
O IEE-USP tem procurado, com este programa,

cobrir duas de suas principais funções: o desenvolvi-
mento e a implementação de procedimentos labora-
toriais e de controle da qualidade e a colaboração no
aprimoramento de normas técnicas coerentes com o
atual nível de desenvolvimento dos equipamentos ra-
diológicos encontrados no mercado (nacionais e im-
portados).

A SESSP tem interesse nessas atividade* do IEE-
USP, uma vez que vêm colaborar para o aprimora-
mento da qualidade dos produtos e serviços ra-
diológicos. O convênio que está em negociação permi-
tirá a implementação dos testes de controle da qua-
lidade (Tabela 1). Outro item deste programa, os
testes de aceitação, procura dar subsídio* aos con-
sumidores desses «istema» no processo pós-instalação.
Esse* testes estão e n fase de elaboração e deverão ser
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implementados nos próximo* meses.
Deve-se ressaltar a necessidade da elaboração de

normas técnicas nacionais que definam métodos de
ensaio e valores aceitáveis aos parâmetros carac-
terúLicoe doa equipamentos radiológicos e acessórios.
A equipe que está sendo formada contribuirá para a
introdução das primeiras experiências-piloto (Tabela
3) previstas nos textos-base normativos a serem ela-
borados. Antecipando as atividades desta equipe,
o IEE-USP vem implementando ensaios de caracte-
rização baseados em normas internacionais (Tabela 4)
[12], [15], [14], [15]. Os textos-base normativos serão
encaminhados, oportunamente, às entidades norma-
tivas oficiais.

Apêndice 1
Um dos aspectos pelos quais a SESSP, por in-

termédio do Centro de Vigilância Sanitária tem res-
ponsabilidade é o controle do uso da radiação ioni-
zante e da redução de seus múltiplos efeitos sobre
a saúde da população. A forma pela qual ela tem
atuado nesse campo é através de fiscalizações feitas
por físicos e profissionais de outras áreas em estabe-
lecimentos médicos, de radiodiagnóstico, de medicina
nuclear ou radioterapia. Pelo aprimoramento do uso
dessas radiações é possível controlar sua produção.
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RESULTADOS DA APLICAÇÃO DE UM PROGRAMA DE CONTROLE DE QUALIDADE
DE IMAGENS RADIOGRAFXCAS
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2Departamento de Física da FFCLRP - USP
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RESUMO

Este trabalho mostra de maneira suscinta
as principais fases da implantação de um
Programa de Controle de Qualidade de
Imagens Radiográficas, de acordo con o
procedimento adotado pela Area de Física
Médica no Hospital das Clinicas da Uni-
versidade de Campinas. Porém, o objetivo
principal está na apresentação dos re-
sultados obtidos com a implantação deste
Programa, que apesar de apresentar un
conteúdo de baixa sofisticação tecnoló-
gica, levou o índice médio de rejeição de
radiografias de 30,6% para 8,6* ao raés.

INTRODUÇÃO

A Área de Física Médica/CEB - UNICAMP, vem
desenvolvendo un Programa de Controle de
Qualidade de Imagens Radiográficas (PCQ),
desde meados de 1986, no Serviço de Radio-
logia (SR) do Hospital das Clínicas desta
Universidade.

Numprimeiro estudo feito neste Serviço de
Radiologia, encontrou-se que 40% das radio-
grafias realizadas apresentavam uma quali-
dade insuficiente para o diagnóstico médico.
E, deste total, um percentual importante era
devido a falhas no sistema de processamento
das radiografias. Estes resultados confir-
maram a necessidade da implantação do Pro-
grama de controle de Qualidade constituindo
um meio de diminuir este índice a níveis
aceitos internacionalmente (aproximadamente
10%), reduzindo conseqüentemente a dose de
radiação recebida pelos pacientes e os
custos operacionais do Serviço.

Um dos pré-requisitos do Programa a ser im-
plantado é que deveria ser composto por
testes simples, com boa precisão e rreprodu-
tibilidade. Além disto, estas testes deve-
riam ser passíveis de serem realizados com
equipamentos de baixa sofisticação tecnoló-
gica, para que fosse condizente com a reali-
dade da maioria dos hospitais do pais.

METODOLOGIA

A metodologia foi dividida em três fases. Na
primeira, foram implementados os testes para
monitoração tanto das processadoras automá-
ticas de filmes como dos equipamentos de
raios-X. Nas processadoras são monitorados
os parâmetros de processamento (temperatura
e tempo) e de resposta dos filmes (densidade
de base+fog, velocidade relativa e índices
de contraste). Estes testes são realizados
utilizando-se um sensitõmetro de três pas-
sos, um densitómetro, um cronometro e um
termômetro de haste de metal. Nos equipamen-
tos de raios-X são monitorados os parâmetros
de exposição (tensão, corrente elétrica e
tempo) e geométricos (coincidência de campos
luminoso e de raios-X, perpendicularidade do
eixo central do feixe, resolução e contras-
te) . Para estes testes são necessários os
seguintes equipamentos: chassis para teste
radiográfico, cronômetro de raios-X, medidor
de mAs, sistema para verificação de ali-
nhamento de feixe e tamanho de ponto focai,
sistema para avaliação de alto e eixo cpn-
traste e sistema para análise de resolução
en fluoroscopia. A metodologia de teste foi
baseada inicialmente nas referências 1, 2 e
5 e desenvolvida em trabalho anterior [3].

A segunda fase iniciou-se com a associação
do trabalho da equipe de Física Médica na
detecção dos problemas e o trabalho de
equipes técnicas, tanto na correção destes
como no exercício de um trabalho preventivo.
Na última fase da implantação do PCQ, cri-
ou-se una equipe de gerenciamento, visando
nedidas administrativas, tanto de controle
do trabalho exercido pelos técnicos opera-
dores de equipamentos de raios-X, assim como
identificação dos mesmos nas radiografias,
análise de produção e qualidade, como de
orientação e capacitação destes profissio-
nais. Nesta última fase, iniciou-se também
um trabalho rotineiro de estudo das causas
de perdas de radiografias [4] e uma análise
de custos. Para o estudo de causas de perdas
são analisadas mensalmente todas as radio-
grafias rejeitadas no SR. Este número, em
média 1.500, varia com o total de pelícuJ »s
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radiogràficas utilizadas e cora o p^-centuai
de perdas. Para a análise de custos conside-
ra-se todos os gastos diretos e indiretos
envolvidos em um SR [3].

RESULTADOS

Os resultados de um PCQ se refletem
diretamente na taxa de radiografias
rejeitadas no SR, como pode ser visto na
tabela 1. Na primeira fase, que foi até
final de 1988, o principal fator de queda e
estabilização do Índice de rejeição foi o
controle do sistema de processamento dos
filmes. Na segunda fase, até meados de 1991,
o trabalho conjunto com equipes de manuten-
ção propiciou a estabilização dos equipamen-
tos de raios-X, levando a uma diminuição de
aproximadamente 10% no índice de rejeiçSo e,
a partir dal, a implantação das medidas
gerenciais do Programa foi responsável por
levar este Índice a níveis inferiores a 10».
A tabela 2 apresenta os resultados de 6
estudos efetuados sobre as causas de rejei-
ção. Os dados apresentados nesta tabela são
percentuais do total de radiografias rejei-
tadas em cada mês, respectivamente.

De acordo com a análise de custos de radio-
grafias, padronizada no PCQ [3], em junho/92
o m2 de radiografia pronta custava para o
HC/UNICAMP aproximadamente US$183.00. Com
base neste valor, pode-se afirmar que, com
o nível de rejeição de radiografias obtido
no primeiro semestre de 1992 (8,60%), foi
possível até o presente, uma economia de
aproximadamente US$430 mil em relação ao
primeiro ano do PCQ (rejeição média de
30,601) e, US$140 mil em relação ao mesmo
período do ano de 1991 (rejeição média de
15,20%).

CONCLUSÃO

Neste trabalho foram descritas as etapas
básicas que constituíram a implantação de um
Programa de Controle de Imagens Radiográ-
ficas no Serviço de Radiologia do Hospital
das Clinicas da Universidade Estadual de
Campinas - UNICAMP. Os resultados obtidos
mostraram que os testes propostos neste
Programa são eficientes na detecção de
falhas, tanto em equipamentos de raios-X
como em processadoras automáticas de filmes.
Porém, constatou-se também que deve haver
uma integração entre as atividades da equipe
de física de radiodiagnóstíco, na detecção
de possíveis falhas dos equipamentos e as
atividades das equipes de manutenções, tanto
em corrigir as falhas detectadas, como no
exercício de um trabalho preventivo.
Mostrou-se cambem que um dos fatores de
maior importância dentro de um SR é o tra-
balho dos técnicos operadores de equipamen-
tos de raios-X, que se não executado com
perfeição compromete os resultados do PCQ,
mantendo altos níveis de rejeição de radio-
grafias, a despeito dos esforços empreen-

didos pela equipe de física de radiodiagnôs-
tico. Assim, foi evidenciada a necessidade
de se incluir no PCQ métodos efetivos de
conscientização, orientação e capacitação do
pessoal envolvido no Serviço de Radiologia.

Pela análise das taxas de rejeição de radio-
grafias, pode-se observar que a implantação
de um PCQ reduz significativamente estes
índices, gerando como conseqüência uma
redução importante tanto na dose de radiação
recebida pelos pacientes como nos custos
operacionais do serviço. A economia de
recurso decorrente deste processo de redução
nas taxas de rejeição de radiografias, pode
ser revertida, por exemplo, na melhoria das
condições de atendimento medico da popula-
ção. Portanto, a implantação dos PCQ deve
contar com a conscientização dos responsá-
veis pelos Serviços de Radiologia bem como
dos diretores dos hospitais do país, quanto
a importância não apenas técnica e/ou econô-
mica, mas principalmente a importância so-
cial desses Programas.

TABELA 1: TAXAS MÉDIAS ANUAIS DE REJEIÇÃO DE
RADIOGRAFIAS (TMR), MOSTRANDO O RESULTADO DA
APLICAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE
QUALIDADE.

ANO TMR [%]

1986 30,6
1987 22,7
1988 18,5
1989 18,2
1990 16,4
1991 14,8
1992 8,6

TABELA 2 - ESTUDO DAS CAUSAS DE PERDAS DE
RADIOGRAFIAS

CAUSAS

NAO REVELADOS
TOTAL/ VELADOS
R.*/EXPOSIÇÃO
MOV. PACIENTE
MAU POSICIONAMENTO
APROVEITÁVEIS
RESIDENTES
ERROS MEDICOS
CAHARA ESCURA
PROCESSADORA
EOVZPAHEMTO *X
OUTROS
TESTES
PALHA EXPOSIÇÃO

4
2
5
3
6
1

3
0
10
2
5
52

JAU

.50

.••

.44

.40

.54

.87

.48

.25

.45

.8»

.61

.«9

rev

Í.06
1.33
'.00
L.4B
1.65
L.24
1.97
1.59
1.02
).00
(.14
9.7*
1.71

57.03

1992

MAR

5.62
2.81
5.34
0.98
3.02
2.81
4.07
3.30
2.25
0.70
5.41
1.76
9.70
52.21

ASR

11.
1.
5.
1.
3.
2.
5.

1.
0.
10.
2.
8.
4».

24
67
64
56
23
22
27

50
21
05
11
«0
SO

MAI

4.46
1.26
8.52
2.26
4.53
1.93
0.86

2.93
1.20
6.39
6.32
7.19
52.13

JUN

.14
L.15
.10
1.20
1.58
. B9
1.50
5.25
1.8»
0.66
1,80 '
1.77
1.70

57.3»
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RADIOLOGIA ORAL - REIiUÇHO DE EXPOSIÇÕES E CONTROLE HE QUALIDADE

JUSSARA LOUREIRO LIMO HE ARRUDA BOTELHO

•JICILANCIA SANITARIA - SUDS-R-37-SECRET. EST. DA SAODE

RESUMO

Este trabalho foi levantado
em 54 equipamentos de Radiologia Oral
vistoriados pela Ui-jilància San it Arid
«Io Escritório Regional do SUDS-R-37
da Secretaria de Estado da Saúde-S3o
Paulo.

Através de métodos empíri-
cos, pela ausência de equipamentos a-
propriados, conseguiu-se diminuir a-
centuadamente as exposições utiliza-
das pelos profissionais e melhorar a
qualidade das imagens radiogrâficas.

Caixa reveladora. oaoos sobre as proteções
e um questionário com informaçOes adicio-
nais (ex:utilizaç3o de avental plumblfero,
utilizaçSo de posicionadores de filmes,
etc... ).

PROCEDIMEHTO

Para verificação do tamanho do
feixe útil foram dispostos sobre uma placa
de madeira de que a Vigilância SanitAria
dispunha nas dimensões de ll.5xll.5cm por
1,0cm de altura na qual *3o encaixados 4
filmes dispostos um a um ao redor de um
quadrado central de 2.5 de lado (conforme
figura I)

INTRODUÇÃO

Como nas historias para fins de
expediçSo de êlvari de funcionamento dos
equipamentos de Radiologia Oral foram veri
ficados que «s especificações fornecidas
pelus fabricantes de equipamentos s3o insu
ficientes; que os fabricantes de filmes,de
material de revel#ç3o e de caixa revelado-
ra nSo fornece* inf ormaco>«; prAticas padro
nizadas aos seus usuários dentro dos críté
rios da RadioproteçSoe, para ter que desem
penhar um trabalho de fiscalização obede-
cendo as /'*9ulametantaç8es do Dec,Estadual
nr.12.660 de 10.11.78 (Código Sanitário Es
tadudl) onde solicita entre outros arti-
gos que abrange» a Kadioproteçlo, diâmetro
máximo de 7c» do feixe útil (Para?, Único
do art.7) e colocando ei* prática a norma
CNEN.NE.3.01.-Díretri*s Básicas da ftadio-
proteç3o-ite» 4.2.-Principio da 0timiz«v3o
em que cita que as «r-xposiçBes sejam tío r#
duzidas quanto razoavelmente exequl"eiSfle
>>ando-s<- em consid#raç3o fatores sociais e
econômicos: » partir dal fiz um leuantamt-n
to cadastral dos profissionais com dados
nominais sobre os equipamentos <KV,MA,fil-
tro), nr. de exposições semanais, filmes *
material de rewelaçSo utilizados, tipo de

Tig. I - Placa Encaixe dos Filmes

As Radiografias s3o marcadas pró
ximas ao quadrsdo central com números met A
licos cujo teste verificara além do tama-
nho do foco a possibilidade de uma in<ina-
ç3o do mesmo. Com os equipamentos de cone
longo estes s3o encostados diretamente na
Placa *, com os equipamentos de cone curto
estes s3o afastados Sem do centro da placa

Os testes s3o realizado* *m Z *-
tapas:

Etapa I - Nesta, è utilizado o tempo de ex
positSo, procedimentos «> tempo» de revela-
ç3o e fixaçlo que o profissional em ques-
t3q utiliza em sua rotina de trabalho cu-
jos dados s3o anotados em seu cadastro.

Etapa II - Nesta, * repetido o teste com
apenas um filme encaixado na placa que con
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serva a mesma posiç3o sob o foco cujo tem-
po de exposição ê diminuído para O.ls para
os filmes speed E * 0.2s para os filmas
speed D. (os filmas da dassi f icaç3o D s3o
••ais lentos que da classificação E) . Nesta
«tapa, para a revelaçSo. a caixa revielado-
ra ê toda recoberta corn uma toalha. Se o
material d* reuelaç3o fo i trocado recente-
mente, com • pouco uso, o fi lme é revela
do seguindo a r*gra prática abaixo levanta
da empiricamente:

Técn.

t rev.

t f i x .

TÍmb >3Õ*E

25s

20'(

lavagem

50s j

lavagem f i n a l

30s

C rt.b<23E

40s

intermedi Aria

óOs

*«i Água >

80s

rorrente

TAB. I

Observe-se na tabela acima que
os tempos de fixaçlo slo sempre o dobro do
tempo de revelação. Isto para que n3o seja
necessário retornar o filme ao liquido fi-
xador após a lavagem final como procedem a
Maioria dos profissionais por insegurança
de seu método adotado.

Se, o filme revelado n3o apresen
tar boa resoluçlo (nitidez), o teste é re-
petido aumentando-se de mais O.ls o tempo
de exposição. Est* ajuste foi atribuído,
mesmo que muito pouco utilizado. Misto que
hi falha nos dados das especificaçfies dos
equipamentos,para os quais sabe-se que nJo
%Io coincidentes nem con os de mesmo mode-
lo de fabrlcaçlo,

RESULTADOS

Nos Testes realizados com os
tempos de exposiçlo utilizados rotineiramen
te pelos profissionais (etapa I) foi verifi
cado o resultado abaixo:

t e x p ( s )

f r e q . ( */t.

1 0 . 2 0 . 3 1 0 . 4 1 0 . 5 1 0 . 6

[Í.8 Í78|í78r575ll2.9

0 . 1 | 0 . 2

0

t e x p < s ) I o . 7 1 0 . 8 I 0.9 I 1.0 I I . 1 1 1 . 2

fr^q"7~r7#^7~rié77rÊ272r"377 |~2272|"Õ~JT7B"

t e x p < s > I 1 . 3 I 1 . 4 I 1 . 5

fréq7"f .̂ .'if 178 | Ó~ T7.4~
Tab.II

OBSERVAÇÕES

1) NSo foi possível levantar ne-
nhum resultado positiuo consistente em que
houuesse alguma relaçSo direta dos tempos
de <~xpo&iv3o, reuelaçSo e fixação realiza-
dos pelos profissionais uisto que cada um
executa seu método aleatoriamente e em to-
dos os casos v>erifiçados uiiliza a uisuali
zaç3o do filme através da tampa transparen
te da ca?.xa reveladora.Para elucidar mais,
Foram verificados em alguns consultórios a
adaptação de uma luz branca sobre a caixa
reveladora para facilitar a ujsualiiaçlo
da Riesmo.

2) Na tabela II pode se verifi-
car ainda que a escolha da utilização das
exposiçBes pelos profissionais dentistas
seguem a distribuição abaixo:

texp < s) escolha

0 . 8
1 .0
0 . 7
0 . 6
1 . 3

22
22
16
12
7 .

. 2

. 2

. 7

. 9
4

&

x.

. / . dos casos

3) A Tabela I foi utilizada nos
testes com equipamentos d* valores nomi-
nais de 50 e 00 KU e 10 mA e fittTD de
2nn*Al. < Modelo d* fabricaçSo nacional
FUNK e OABI ATLANTE).

4) foi observada que nos modelos
de cone curto n8o hé o aparecimento de pe-
numbra como nos modelos mais novos que a-
presentam internamente ao cone um cilindro
interno de menores dimensBes que provocam
o espalhamento verificado nas imagens /•*-
diogrAficas maiores nos modelos FUNK do
que nos modelos DABI ATLANTC. Devemos sali
entar qu* com o teste da etapa II essa pe-
numbra diminui de intensidade oferecendo
melhor qualidade da imagem.

5) 0 ̂ scurecimento da caixa revê
ladora com toalha na etapa II oferece taro
bem melhor poder de resoluçlo a imagem ra-
diogrAfica.

CONCLUSÕES

1) Com a proposta d* reduçío das
exposições e estabelecendo-se critérios pa
r» revelaçlo os resultados apresentam boa
qualidade de contraste dos filmes motivo
pelo qual seja necessArlo providencie» ur-
gentes no sentido de que se tornem obriga-
toriedade através de decretos-lei a dimi-
nuição das sobrexposiçOes •.. que o paciente
*stA continuamente suj>.ito mesmo que as fa
bricantes de filmes v«m otimizando a sua
qualidade oferecendo melhor sensibilidade.

2) Sobre o equipamento Radiolégi
co dexe haver uma ampla discusSo neste mo-
mento por parte das entidades cientifica».-
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industriais * governamentaisa fjm de que
este produto tenha um controle de qualicls-
de regulamentado com um retorno positivo
ao seu fabricante e confiabilidade ao s*u
usuír io.

3) Deu* ser discutido o i«centiuo
a um pr09rima do Ministério de EducaçSo pa
r* a formação de- técnico de nível médio em
escolas profissionalizantes regionais nss
Secretarias dos Estados que dê habilitação
credenciada para que estes possam atender
às irregularidades dos equipamentos radio-
lógicos tanto da parte elétrica quanto de
controle de qualidade do aluo.

4 ) Estabelecer ainda por parte do
Ministério de EducaçSo um programa de for-
mação curricular na area de Radiologia Oral
nas Escolas de 0raduaç3o de Odontologia.

"5) iSarantir mais investientos em
recursos humanos (profissionais físicos) e
financeiros (equipamentos) as Vigilâncias
Sanitárias dos Estados a fim de que possam
controlar è Saúd* Pública dos riscos ad—-
vindos n3o só da Radiologia Oraitnas da uti
Iizaç3o das radiaçOes ionizantes por toda a
irea odontologica, médica * industrial cujo
uso diagnóstico uem se difundindo 9 avolu-
mando cada uez mai» pela demonstraçSo de mo
dernidade destes serviiçes que por desconhe-
cimento esperam adquirir um lucro liquido
que sabemos que nSo corresponde ao benefí-
cio esperado em face destes riscos que se
acumulam com o abandono e descaso dos or-
g3os governamentais.
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CONFECÇÃO DE APARATOS DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA

G.L.G. Staevle e D.X. Barbieri

IPCT- Engenharia Bionpdica-
Física Medica - PUCRS:

Atualmente, uma das maiores preocupações
existentes no campo das radiações ioni -
zantes e o estudo dos seus efeitos bioló_
glcos e o estabelecimento de normas de
proteção.
0 princípio que hoje governa o planeja -
mento e a operação de instalações e de
fontes de radiações é a otimização, onde
deve-se garantir que as exposições sejam
tão reduzidas quanto possível. Como con-
seqüência, observa-se uma crescente evo-
lução nas atividades de desenho e confe£
ção de aparatos de proteção radiológica,
que são os Instrumentos de resguardo in-
dividual e coletivo.

OBJETIVOS

0 presente trabalho pretende demonstarque
o de.er.ho e a confecção de aparatos de
proteção radiológica podem ser realizados
dentro da3 próprias instituições e que mui
tas vezes dependera das peculiaridades es-
pecificas de cada instalação radiativa.
Um técnico ou físico especializado, con-
tando com pequena infra-estrutura e recur
sos humanos, pode desenvolver aparatos ra
diológicos de acordo com o plano de segu-
rança e controle de qualidade.

METODOLOGIA

A difícil situação econômica que vive a
área da saúde aliada as- características
das instalações do Hospital São Lucas da
PUCRS, levaram o Setor de FÍsica Médica da
da Divisão de Engenharia Biomédlca a bus-
car alternativas para o cumprimente dopla
no Geral de Proteção Radiológica. ~
Tomando por bani» a Norma CNEF - N£ -3.01,

Diretrizes Básicas de radioproteção, o Se
tor de Física Médica levantou as necessi-
dades dos aparatos de proteção para os d^
versos serviços do Hospital São Lucas da
PUC que operam com radiações ionizantes.
De acordo com esse levantamento o Hospital
deveria dispor de:

- 58 aventais de chumbo
- 58 protetores de tireóide adulto
- 15 protetores de tireóide ped.
- 46 pares de luvas de chumbo

8 biombos
6 saias de chumbo

- 15 óculos de chumbo
Desses aparatos, constatou-se que a insti^
tuição tinha a capacidade de produzir qua
se todos, excetuando-se somente os óculos
plumbíferos.
Além desse material existem detalhes espe
cíficos de instalação e rotinas operacio-
nais que exigem o desenvolvimento de apa-
ratos que fogem aos padrões convencionais.
Por outro lado, deve-se considerar que tais
aparatos de proteção sofrem grande desgas_
te devido ao seu uso diário, sendo sua re
posição um acréscimo considerável nos eus
tos operacionais da empresa.
Observa-se, ainda, que a necessidade de
manutenção dos aparatos em detrimento de
sua.pura e simples substituição, leva ao
domínio da tecnologia de confecção dos mes
mos. Como conseqüência resulta a efetiva-
ção de uma estrutura própria apta a con
feeção rotineira de equipamentos de prote
ção radiológica.

1) Aventais de Chumbo
0 preço do avental médio de chum -
bo (espessura de 0,5 mm) no três de Junno
de 1992, estava em torno de US$ 141.42,
pesquisado no mercado local de P. Alegre.
Para a confecção de um avental de chumbo,
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necessita-se de O,fW de borracha plumbi-
fera na espessura de 0,5mm; l,4m! de napa
impermeável e l,8m de cadarço.
Através do contato direto com os fornece-
dores das matérias-primas obteve-se os in
sumos para a confecção dos aventais. 0 Se
tor de Costura do Hospital, orientado pe-
lo Setor de Física Medica, poderia confec
cionar as unidades requeridas.
0 custo final, computadas a matéria-prima
e a mão-de-obra, ficaria em US$ 59.00 por
avental.

2) Protetores de Tireóide(adulto e pediá-
trico)
Os protetores de tireóide são confecciona
dos dentro da mesma metodologia dos aven-
tais. A vantagem é de que se pode empre-
gar retalhos de borracha e napa na fabri-
cação dos protetores de tireóides.
Em junho de 1992 cada protetor de tireói-
de custava cerca de US$ 46.00 no mercado
local, sendo que o confeccionado interna-
mente no Hospital tem custado praticamen-
te zero pois é fruto dos restos da maté-
ria-prima proveniente da fabricação e ma-
nutenção de aparatos maiores.

3) Luvas Plurnbíferas (protetor de mãos)
As luvas plumbífeiic existentes no merca-
do nacional são na sua maioria, bastante
e pouco confortáveis. Tiram a sensibilida
de do médico tornando-o praticamente invi_
ável em rotinas de manuseio delicado.
0 Setor de Física desenhou uma luva esp£
ciai que se resume numa cfipa plumbífera
sobre a mão, com uma abertura para o po-
legar, a qual protege os dedos e o dorso
superior da mão contra a radiação proveni^
ente de tubos fixados sobre o paciente.
0 preço de um par de luvas plumbíferas,le
vantado em Junho do corrente ano estava
em US$ 74.00. 0 custo do protetor de mãos,
desenhado pelo Setor de Física é menor que
US$ 1,00.

4) Biombo de Chumbo
Normalmente, os biombos de chumbo encontra
do no mercado sáo difíceis da manobrar e
apresentam uma certa instabilidade. Em de-
terminados procedimentos f iiicroscópicos,
como na angiografia cerebral, o médico po
de ficar melhor protegido com um biombo
individual, sem prejudicar a rotina do pro
cedimento.
Se o médico está inserindo o cateter atra
vés da femural ele encontra-se a 50cm

de distância do eixo Intensificador de Ima
gem - Tubo de Raios -X, focados sobre o ce
rebro do paciente.
Dispondo de um biombo individual, estável,
de 180 cm X 60 cm, facilmente movimentado
com os pés sem perigo de tombar, o médico
fica muito mais protegido e confortável se
usasse somente o avental plumbífero.
Esse tipo de biombo foi confeccionado no
Hospital ao custo de US$ 161.00, enquanto
que o preço de um similar, no mercado, os-
cilava ao redor de US$ 760.00.

5) Saia de Chumbo para Seriógrafo e Mesa
Angiográfica.
Trata-se de uma saia plumbífera usada para
barrar a radiação que possa atingir o abdo
mem e gônodas de operador. No caso de me-
sa angiográfica que opera com estativa ti-
po "C", onde o tubo fica sob o paciente, a
saia é montada em um suporte móvel preso a
lateral da mesa. Dependendo da angulação
da estativa, o usuário pode colocar a saia
na posição onde a proteção seja mais efi-
caz. No mercado local, o preço de uma sala
desse tipo situa-se ao redor de US 98.70,
enquanto que a confeccionada no próprio
Hospital não ultrapassa os ÜS$ 10.00.

CONCLUSÃO

0 interesse pela manutenção dos aparatos
de proteção radiológica leva ao connecimen
to da sua técnica de fabricação.
Por se tratarem de dispositivos de intenso
uso pessoal e factíveis do natural desgas-
te, requerem uma atenção continua quanto
ao seu estado de conservação.
Aspectos concernentes a sua aparência, fun
clonabilidade e efetiva capacidade de pro-
teção devem ser periodicamente vistoriados
e, quando necessário, corrigidos.
Essa ação, quando realizada em tempo hábil,
prolonga a vida útil do material e traz a-
preciável economia a instituição.
A experiência vivida no Hospital São Lucas
da PUC demonstra que anualmente cerca de
40% dos aparatos de proteção são revisados
e reparados.

Aqueles que não apresentam mais condições
técnicas e econômicas para sua recuperação,
são substituídos por novos, confeccionados
na própria instituição.
De acordo cora os dados levantados, conclui
se que os custos de fabricação própria dos
dispositivos de proteção estão ao redor de
30% dos preços praticados pelos fornecedo-
res, respeitadas normaü técnicas vigentes.
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Ou seja. -iicança-se 70% de economia na con
fecção própria áos aparatos com a vantagem
adicional ie se poder adaptá-los as carate
rísticas '»cnicas e operacionais das insta
laçoes radioativas da instituição.
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LEVANTAMENTO RADIOMÉTRICO EFETUADO EM ESTUDOS
HEMODINAMIOOS NO EQUIPAMENTO 'SIEMENS ANGIOSKOP D'

R. B. Medeiros e K. A. C. D*ros

Departamento de Diagnóstico por Imagem EPM/HSP
Coordenadoria de Física e Higiene das Radiações

RESUMO

Realizamos um levantamento radiométrico
com uma c&mara de ionização em diversos
pontos de uma sala de estudos hemo-
din&micos, a fim de determinarmos qual é
a condição operacional do equipamento
que oferece a maior taxa de exposição a
radiação X secundária, e quais são os
profissionais que estão mais expostos a
este tipo de radiacSo, jm suas devidas
posições na sala de exame. Com isto,
pudemos observar que o medico executor
do exame, é o profissional que mais se
expBe a radiacSo X espalhada e portanto
deve utilizar todos os dispositivos de
proteção possíveis.

INTRODOCTO

t na radiologia cardiovascular, especi-
almente em estudos hemodinâmicos cen-
trais, que os especialistas e pro-
fissionais auxiliares estão expostos a
altas doses de radiação X. Isto pode ser
explicado parcialmente pelos dados
estatísticos que revelam que a duração
média dos exames fluoroscópicos é de
aproximadamente 14 minutos, intervalo de
tempo considerado prolongado e pelo qual
se atribui a razão principal das doses,
algumas vezes, acima dos limites acei-
táveis [1] [3].

A utilização da técnica de filmagem
associada a exploração fluoroscópica
contribui de forma relevante para a ele-
vação das doses de exposição pelos
motivos demonstrados em trabalhos pré-
vios [5].

Equipamentos tem sido desenvolvidos
visando a melhoria da qualidade da
imagem através da obtenção de projeções
oblíquas, laterais e angu1ações sagitais
reprodutíveis sem que haja movimen-
tação do paciente.

SSo reconhecidas as vantagens técnicas
operacionais fornecidas pelos equi-
pamentos em arco na forma de U (in-
tent if icador de imagem e tubos de Raio X

móveis em torno de dois eixos), porém
poucas informações relativas aos níveis
de exposição a radiação secundária são
de domínio dos profissionais da área.

A exemplo de outros pesquisadores [2]
[4] realizamos um levantamento radio-
métrico (em condiçSes similares), que
simulam um estudo hemodinâmico a fim de
avaliarmos as doses de radiação se-
cundária a que est?o expostos médicos e
auxiliares e determinarmos proce-
dimentos que se adotados podem contri-
buir significativamente para redução das
mesmas.

Consideramos que o atendimento a estes
procedimentos e a constante observação
as regras de proteção radiológica são
fatores essenciais pera a minimização
das doses e consequentemente dos riscos
associados a exposição ocupacional.

OBJETIVOS

Determinarmos as taxas de exposição a
radiação X submetidas aos médicos e
auxiliares durante o estudo hemodinâmico
no Setor de Hemodin&mica da Disciplina
de Cardiologia da Escola Paulista de
Medicina / Hospital SSo Paulo.

MATERIAL E MtTODO

Para realização das mediçOes utilizamos:
1- EletrOmetro digital, modelo 660,
Victoreen Inc.;
2- Câmara de ionização, modelo 680-5
tipo: circular, câmara com pratos
paralelos: com comunicação atmosférica
precisa, Victoreen Inc.
3- Phanton Patient, modelo 243, Kodak ;
4- Equipamento Siemens Angioskop D,
gerador Polydoros 80 trifásico com alta
tensão, intensificadores de 27 e 17 cm
de diâmetro, ganho de 166 cd.c/m3 .m ,
calibrado na salda do feixe de Raio X
com: camera de ionização DALI, filtro de
0,6 mmCu, a 90 cm de distancia foco-tín-
tensificador e campo aberto para 17 ca
de diâmetro para os valores de 20 pB/s
(na fluoroscopia) e 10 >iR/quadro» (na
filmagem, tempo de exposição por quadro
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é - 5 ms)

Avaliamos a taxa de exposição em cinco
pontos da sala de exame estrategicamente
selecionados, durante as explorações
fluoroscópicas e filmagem.

Efetuamos as medidas à 1,30 m do piso
(altura da regi3o do tórax de uma pessoa
de estatura média), e posicionamos o
Phanton e o intensificador de imagem de
forma a simular as condições reais de
exame. Determinamos as taxas de ex-
posição para os dois campos do in-
tensif icador de imagem (17 e 27 cm de
diâmetro) oferecidos pelo equipamento.
Escolhemos seis angulaçOes do arco
consideradas as mais utilizadas durante
os estudos angiográficos. SSo elas:
1- Feixe perpendicular ao Phanton (0* );
2- Projeção oblíqua anterior esquerda
30* (+30°);
3- Projeção oblíqua anterior esquerda
45* (•45*);
4- Projeção oblíqua anterior direita 30*
(-30*);
5- ProjeçSo oblíqua anterior direita 45
< -45* ) e
6-ProjeçSo caudo-cranial.

Efetuamos um total de 100 medições e
entre estas selecionamos e avaliamos
para cada campo do intensificador de
imagem, duas condições operacionais que
oferecem maicr taxa de exposicZo.

RESULTADOS

A Tabela 1 apresenta os valores de taxa
de exposiçSo para radiaçSo X securdária
obtidos nas diversas condições opera-
cionais, nos vários pontos de medidas
citados.

Pestes resultados podemos concluir:
1- As condições operacionais que ofe-
recem maior taxa de radiaçSo X secun-
dária foram:

INTENSIFICADOR
Dl = 17 cm
D2 = 27 cm

ANGULAÇSO PONTO
•45* B

0' B

2- Para a projeção 0*, as razees por-
centuais médias entre as taxas de
radiaçSo X secundária para os dois
diâmetros do intensificador de imagem
(D2/D1) foram:

FLüOBOSCOPIA. 4t,4%
FILMAGEM: 38,4%

3- Para os dois diâmetros do in-
tensif icador de imagem, a taxa média de
doses de radiaçSo X secundária nos cinco
pontos da sala avaliados, durante a
filmagem, foi 23 vezes superior a taxa
medida durante a exploração fluoros-
cópica.

4- Quando comparamos a distribuição da
radiaçSo X secundária na sala, durante o
uso dos dois diftmetros do irtonsificador
de imagem, verificamos que sSo equiva-
lentes para todos os pontos conforme
está representado na Figura 1 e cujos
valores «>stâo indicados na Tabela 2.

5- A figura 2 mostra as taxas de
exposição da radiaçSo X secundária nas
condições de filmagem e fluoroscopia,
para os campos Dl e D2 do intensificador
de imagem, nos cinco pcntos da sala,
para as condições operacionais citadas
no resultado 1. Podemos verificar que há
concordância nos valores obtidos, COB a
lei do inverso do quadrado da distancia.

DISCOSSK) K OOMCLDS»

Dos resultados obtidos, verificamos que
o médico (operador do equipamento exe-
cutor do exame), é o profissional que
está exposto a maior taxa de dose, em
qualquer que seja a condiçSo técnica
operacional. Considerando que permanecem
todo o tempo do estudo hemodinftmico, na
mesma posição o o mais próximo do
paciente ( meio espalhador ), devem fa-
zer uso de todos os dispositivos de
proteçSo individual, tais como: aventais
e protetores de tiróide de 0,5 mmPb,
luvas de latex plumb if era de 0,1 mmPb,
óculos de proteçSo e outros acessórios
que possam oferecer proteçSo sem risco
de contaminação do campo estéril [6].
Sugestões de dispositivos removiveis
esmo proteoSo adicional foram feita por
Stacey tm 1974 e Brateman em 1979 [3]

Devem ser adotadas medidas como reduçSo
do tempo e escolha da técnica e projeçSo
que permita a minimizaçSo da radiaçSo
espalhada, sem prejuízo da acuidade do
diagnóstico. Projeções nKo úteis ao diag
nõstico ou que aumentem significa-
tivamente a radiação espalhada devem ser
evitadas [4].
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Tabela 1. TAXA DE EXPOSIÇÃO DE RADIAÇÃO SECUNDARIA (

angul.!

pontos !
-30 -45 +30 +45

Dl=17cm

A

o
D

D

F

D2=27em
*
A

n
D

c

1\
V

V
p

s! 25,51

c! 675,62

s! 16,54

c! 339,23

s! 10,63

c! 214,66

s! 11,12
i

c! 203,83

s! 1,40
i

c! 29,36

s! 6,39

cl 129,71

si 25,83

c! 809,60

s! 15,37

c! 484,62

s! 2,71

ei 53,02

s! 0,97

ei 23,58

35,92

892,27

42,47

974,94

16,44

4x0,50

17,68

427,61

2,71

73,26

5,42

110,04

46,39

735,48

8,10

109,47

2,34

43,90

0,91

23,20

51,03

1083,27

59,29

1091,82

9,89

205,25

2,05

45,90

3,2.2

173,32

5,02

87,23

13,28

307,88

3,08

55,30

2,17

39,91

**

10,23

83,81

1422,50

296,47

***

100, 06

2058,21

24,15

387,70

16,16

347,79

6,16

161,06

22,32

284,50

5,70

112,03

2,56

51,60

**

22.15

40,

1225,

222.

1 
C

D
 

O
1 

T
 

C
D

92

*«*

46,

1257,

7,

208,

3,

110,

16,

393,

86,

2052,

20.

584,

4,

112.

1,

34,

75

16

58

96

46

32

90

40

95

51

35

43

39

03

20

49

*

*

182,44

***

50,17

1000,60

13,09

262,55

3,13

61.57

*

*

56,17

1165,94

16,82

39,67

3,56

102.62

1,00

29,36

cc = caudo-cranial
Dl e D2 = dianetros do intensificador de imagens
s - fluoroscopia
c = filmagem
* medida nâo realizada devido a rectrincSo da posição.
•* valor de medida inferior a sensibilidade mínima da câmara
de ionizaçSo.
*** valor de medida que supera a capacidade de leitura da câ-
mara de ionizacSo (9,99 R/h).
1 uCAg.h = 3,88 mR/h
Obs.: Estes valores foram corrigidos para temperatura
ambiental de 21,5 *C e pressão atmosférica de 695,9 mmHg, do
dia do levantamento radiométrico.
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Tabela 2 VALORES RELATIVOS DAS INTENSIDADES DE RADIAÇSO
ESPALHADA NOS VrfRIOS PONTOS DA SALA DE EXAME.

pontos da
sala de
de exame

A
B
C
D
E

profissionais

enfermagem
medico

médico auxiliar
enfermagem
enfermagem

X centro do feixe R-X

distância em
relação ao

ponto X (cm)

100
60
90
188
340
0

porcentual médio
de radiacSo
espalhada

25X
100X
30X
6%
4X

Figura 1: 'lay-out' da sala de
hemodin&micos da Disciplina de
logia da EPM/HSP.

100

estudos
Cardio-
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GERÊNCIA DOS REJEITOS RADIOATIVOS NA UFRJ

Soares, J.C.A.H.; Anjos, H.J.; Mattos, J.A.; Souza. H.V.; Castro, C.R.F.

Sarquls, A.C.R.; Pad13ha, F*. L.G.; Borges, J.C.

Universidade Federal do Rio de Janeiro/UFRJ

RESUMO

O Serviço de Controle Radiológico /
SECRAD da UFRJ, vem desenvolvendo, desde
sua criação, em 1987, um programa de ra
dloproteção abrangendo todas as Instala -
ções e servidores envolvidos em atividades
com radiações ionizantes. Recentemente, a
bordou-se de forma aais sistemática os pro
blemas doa rejeitos radioativos, incluin-
do: tipo de rejeitos produzidos, ativida-
des mensal/anual Manipuladas, capacidade
e forma_de estoe agem e procedimentos de
liberarão gara o selo ambiente. Embora a
situação nao esteja longe do cumprimento
das rornas a respeito, alguma3 situações
são críticas e foram objeto de correções
emergenciais. Um plano de gerenciamento
dos rejeitos foi elaborado para execução
a curto e nédio prazos.

INTRODUÇÃO

0 crescimento desordenado, nos ú l t i -
mos anos,das atividades COM fontes radioa
tlvas no âmbito da UFRJ, tea causado gran
de preocupação nos pesquisadores envolvi-
dos, no tocante as liberação e estocagera
dos rejeitos radioativos decorrentes.

Neste trabalho, o Serviço de Contro-
le Nadlológlco SECRAD/UFRJ, apresenta um
levantamento e uma análise da situação,vi
sando: ~

a) estimar a quantidade de rejeitos
(sólidos, líquidos e gasosos) gerados em
todas as instalações da UFRJ;

b) avaliar em que condições esses re
jeitos estão sendo estocados e ou elimina
dos;

c) apresentar uma metodologia de ge-
renciamento desses rejeitos,_dentro do
que dispõe a norma da Comissão Nacional
de Energia Nuclear/CNEN | 1 | .

PANORAMA DA SITUAÇÃO

Na UFRJ, existem t r ê s CENTROS ( d i v i -
sões acadêmico-adminlstratlvas) que produ-
zem rejeitos radioativos:

a) Centro de Ciências da Saúde/CCS,
b) Centro de Tecnologla/CT,
c) Centro de Ciências Matemáticas e da Na-

ture za/CCMN.

No tocante a rejeitos, na verdade,CT
e CCHN ocupam um mesmo espaço f ísico, en
quanto o CCS pode ser dividido em dua ; par
tes: Hospital Universitário - HU e um con-
junto de outros laboratórios, em espaços
físicos diferentes.

Para efetuar-se o levantamento dos
rejeitos, inicialmente foram identificadas
e visitadas todas as instalações que traba
lham com fontes radioativas. Através de
questionários, colheu-se informações sobre:

a) o volume de rejeitos produzido»;
b) a atividade máxima utilizada nos

trabalhos, que poderia gerar rejeitos;
c) as condições de armazenamento e/ou

eliminação dos mesmos,

A produção de rejeitos é, em sua maior
parte, devido à utilização de fontes l í -
quidas em processos de marcação, ao final
dos quais, uma,parcela da "fonte-mãe" _ en
contra-se diluída, principalmente, ém águC
tolueno ou benzeno. Os rejeitos sólidos
produzidos, sobretudo em decorrência __ do
contato com fontes líquidas, são papéis,
plásticos (seringas, ponteiras de plpetas,
vasilhames, etc.) luvas de borracha e pias
ticas, metais (papel alumínio, agulhas, lã
tas), vidraria (beckers, aapolas,lâminas)7
fi ltros de papel e de fibras, excreta* e
cobaias (pequnos animals e insetos).

Nenhum dos laboratórios visitados pos
suía qualquer registro ou inventário dos
rejeitos radioativos produzidos, estocados
e/ou liberados. Verificou-se que, em ai
guns casos, os rejeitos eram armazenados
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Inadequadamente, sea segregação e/ou indi-
cação que permitisse seu controle; em ou
tros casos, na falta de local adequado pa
ra sua estoeage», rejeitos sólidos
eram liberados corno lixo comia para os sis
tesa de coleta urbana, enquanto os líqui -
doa eras vazados diretamente na rede de es
goto sanitário (sobretudo aqueles de mela-
vlda longa).

A tabela - I mostra, resumidamente,os
dados obtidos no levantamento efetuado,re-
lacionando:

a) as atividades máximas manipuladas anual
mente;

b) a produção média mensal de rejeitos es-
tocados, sólidos e líquidos.

TABELA I - Estimativa da quantldade(ativi-
dade) máxima de radionuclídeos
que poderiam gerar rejeitos,por
Centro, e volume dos rejeitos
estocados.

CENTRO

COM

CT

CCS

TOtAL

ATIVIIMDE MÁXIMA
(G Bq/ano)

0 , 2

133

1387

1520

WL.REJEnOS
Sólido

(lO^/mês) 0

13

5

607

625

ESTOC.
Líquido

-

-

47

47

Os valores do Item a correspondem, na
verdade, não às atividades dos rejeitos pro-
duzidos, nem tão pouco dos estocados, e
sim a uma estimativa das maiores quantida-
des de material radioativo que poderia» ser
utilizados gerando rejeitos.

Os principais radloanuclídeos na uni-
versidade são: Tc-99m, P-32. H-3, C-14,
Ca-45, S-35, Sr-90, 1-125 e 1-131 que Jun-
tos, representam quase_o total anual da
atividade das fontes não seladas, capazes
de gerar rejeitos.

IDENTIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E
ATIVIDADES MAIS SENSÍVEIS

Estima-se que o complexo UFRJ(campus
cidade universitária) produza, anualmente,
rejeitos da ordem (hlper-estimada) de
1,5 TBq,(40 Cl), doa quais 90% são devidos
ao tecnéclo - 99m, utilizados no HU. En
tretanto, devido a curta mela vida efetiva
do tecnécío e, por serem os pacientes libe
rados logo apôs o exame, acuba sendo des -
prezlvel sua atividade liberada no esgoto

sanitário da UFRJ.

O Laboratório de Traçadores do CT é
também um grande produtor de rejeitos, li-
berados em medidas hldrodlnâmlcas, sobretu
do em rios. Todas essas liberações,previa
mente autorizadas pela CNEN, ocorrem fora
do campus da UFRJ.

Uma estimativa mais realista ( ainda
super-estimada) da atividade anual dos re
Jeitos seria 100 C Bq (2,7 Cl), 80* dos
quais devidos a fontes líquidas, prlncl -
pclmente fósforo-32 (T /» « 14 dias), uti-
lizadas no Instituto de Ciências Blomédl -
cas do CCS. Os rejeitos provenientes da
utilização dessas fontes são estocados em
local provisório,_para posterior recolhi
mento ou eliminação. ~

No tocante à estocagem de rejeitos ,
não existem locais específicos para tal fim,
embora alguns tenham sido "adaptados*1 em
função de necessidades prementes. Quando
0 volume do material estocado se torna pro
blemátlco, a solução tem sido enviá-lo ao
Instituto de Engenharia Ifuclear/CNEN, sî
tuado no campus da Cidade Universitária ,
que segrega e compacta o material que lhe
e encaminhado.

Embora o total de_rejeitos liberados
anualmente pela UFRJ não supero o estipula
do na norma da_CNEH NE-6.05 |2| (1,0 Ci/ano),
existem operações especificas criticas, co
mo a liberação de filtros com atividade t&
20 vezes superior ao limite de rejeitos só
lidos (2,0 nCi/g). Da mesma forma, eventu-
almente em determinados dias, a liberação
de rejeitos,líquidos acumulados por longo
tempo, também pode ter ultrapassado o estl
pulado por essa norma.

Quanto ao armazenamento de rejeitos ,
estima-se 0,6 a /mês de sólidos e SO litros/
mês de líquidos, quantidades bastante redu
zidas quando comparadas com o que é libera
do mensalmente. ~

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

,Da análise da situação. Julga-se ne
cessárlo: ~

1 - cada instalação conter lixeiras para
segregarem os radionuclídeos de mela -
vida curta dos de longa;

2 - etiquetas de sinalização nos reclentes
de rejeitos;

3 - recolhimento dos rejeitos estocados em
laboratórios que não tem local adequa-
do para tal;

4 - minimização do volume de rejeitos sóli
dos de maior atividade, separando-os~
daqueles de menor atividade;

5 - utlllzação_de pias próprias para d e s -
contamlnação de materiais reaproveltá-
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vels;

6 - estocagem provisória de todos os j ^
tos líquidos, para liberação posterior
com acompanhamento do SECRAD;

7 - segregação dos rejeitos_líquidos, pelo
menos no tocante a: orgânicos, inorgâ-
nicos, inflamávels e tóxicos;

8 - registro e inventário de todos os re -
jeltot» radioativos, nem que seja por
valores estimados;

9 - treinamento do pessoal envolvido;

IO- elaboração de um manual de procedimen-
tOB e cuidados para se lidar C M rejel_
tos radioativos (que contorne as con
plexidades do texto e das tabelas da
norma CHEN) abrangendo as situações es
pecíflcas da UFRJ.
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ABSTRACT

Since 1987, when the radiological Con
trol Service of UFRJ was created, a radio-
protection program has been developed, in
eluding a l l the Installations and employees
Involved with ionizing radi-tiow* act lvl -
t i e s . Recently, a more sys matic dtytxxrtt
for radioactive wastes produced, «ensal/
anual manipulated a c t i v i t i e s , procedure-did
capacity of storage, and forms of release
to the environment. Actual situation i s
not distant from that required by the
norms about, but there are some c r l t l c a l s
situations that deserved emergenclal cor-
rections. A plan for waste management Is
being prepared to be executed in the aiort
and middle terms~
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PROCEDIMENTOS MÉDICOS E DE RADIOPROTEÇAO
AS RADIAÇÕES IONIZANTES

Carlos Alberto Rodrigues dos Santos

Comissão Nacional de Energia Nuclear-CNEN

RESUMO

0 sucesso no controle de acidentes
com radiação depende do planejamento e
da utilização de equipamentos eficazes,
bem como do conhecimento,treinamento e
organização do pessoal envolviio,direta
e indiretamente,no trabalho ou em aci-
dentes con materiais radiativos.

Os sintomas das manifestações clíni-
cas determinarão o tratamento adequado,
conforme a dose de radiação recebida, a
necessidade de rápido atendimento e a
medicação apropriada.

INTRODUÇÃO
0 uso, de radiação ionizante e radio-

nuclídeos tem-se mostrado cada vez maior.
A exposição acidental,com irradiação ex-
terna OJ interna pode ocorrer com utili-
zação de fontes seladas (indústria,medi-
cina e pesquisa) e só externamente, com
equipamentos que produzem radiação ioni-
zante (indústria, medicina e pesquisa).

A importância do tratamento e dia-
gnóstico do acidentado consiste em sua-
vizar o dano radiológico efetivo e po-
tencial e a« complicações resultantes.

A irradiação externa poderá variar
de intensidade e afetar várias regiões
do corpo. A informação dosimétrica é
eficaz, permitindo avaliar e decidir
qual o tratamento e procedimento mais a-
propriado. O julgamento clinico terá
prioridade sobre a informação dosimétri-
ca, caso as informações do acidente se-
jam incorretas. A contaminação interna
é rara, contudo causa de imediato,sinais
e sintomas clinicamente reconhecidos. Os
efeitos biológicos, estocásticos ou de-

terminísticos, podem ocorrer posterior-
mente. Por outro lado, o tratamento de*'e
ser iniciado imediatamente após ocorrên-
cia da contaminação.

O procedimento quanto ao trat-wento
apropriado depende, inicialmente, da de-
terminação do radionuclídeo e, posterior-
mente, da sua atividade e forma fisica/-
quimica.

INSTRUÇÕES GERAIS
Exposição Externa

Pode afetar o corpo, parte do corpo ou
pode ser localizada.

As fases típicas da Síndrome da Radia-
ção Aguda consistem em:

a)Fase inicial- de poucas horas até vá-
rios dias;

b)Período latente- de uma a três se-
manas ;

c)Fase critica- da fase hematopoética ,
normalmente começando entre 18 a 21 dias.
Quanto mais precoce, o prognóstico torna-
se mais grave.

Dependendo da dose de corpo inteiro ,
quatro formas de Síndrome de Radiação
Aguda podem ser observadas:

a)a hematopoética, resultando de dose
de 1 - lOGy;

b)gastrointestinal, com dose de 10 -
20Gy;

c)cardiovascular ou toxêmica com dose
de 20 - 50Gy;

d)síndrome do sistema nervoso, quando
acima de 50Gy;

A gravidade das manifestações clíni-
cas, da síndrome hematopoética,conseqüen-
te da irradiação, pode ser classificada
da seguinte forma:

- de 0 até 0,25 Gy - aberrações cro
mossomiais podem ser detetadas le
vemente nos linfócitos. ~

de 0,25 até 1 Gy - nas testes se-
rá relevada a linfocitopenia ,
acompanhada em alguns casos, de
trombocitopenia.

- de 1 até 2 Gy - nauseas e vômitos
em algumas pessoas. Neutropenis e
e trombocitopenia, após 4 a 6 se-
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manas.
- de 2 até 4 Gy - SlNDROME DERMATO-

LÓGICA EM GRAU MODERADO - vômitos
aparecem após uma ou duas horas ,
neutropenia e trombocitopenia se
darão em geral 3 ou 4 semanas
após, e são acompanhados de febre
e sangramento. Normalmente todos
os pacientes se recuperam.

- de 4 a 6 Gy - SlNDROME GRAVE - vô
mitos, febre, eritema da pele e
das mucosas aparecem de 5 minutos
a 1 hora, após a irradiação. Ta-
xas de neutrofilos e trombócitos
de 2 a 3 semanas são baixas. Sem
tratamento, a maioria dos pacien-
tes n?c resiste às infecções e
conseqüências do sangramento.

- de 6 até 10 Gy - SlNDROME HEMATO-
POÉTICA EXTREMAMENTE GRAVE - vend
tos surgem em menos de 30 minutos
diarréia de 1 a 2 horas; citope-
nia máxima aparece entre 10 a 14
dias; estomatite após 6 a 8 dias.
O índice de mortalidade pode al-
cançar 100%, em virtude de uma se
vera dificuldade de uma função he
matopoétíca c dos danos da radia-
ção em outros órgãos (faringe,esõ
fago e intestino) e nos tecidos
pulmonares.

Quanto menores forem os
intervalos entre a exposição e o começo
das nauseas e vômitos, mais severo serão
os sintomas, e, quanto mais longa a sua
continuidade, mais sérios serão os pro-
gnósticos.

Sintomas Clínicos - A sensação inicial
de calor, o inicio do sofrimento e da
parestesia , com sensibilidade anormal
ao calor e tátil, são sintomas clíni-
cos comumente relatados.

Sinais Clínicos - Dependendo da magnitu
de da dose:

- eritema - entre 3 a 10 Gy;
- epiderme seca - entre 10 e 15 Gy;
- epiderme exudativa - entre 15 e 25

Gy;
- necrose - acima de 25 Gy.

INVESTIGAÇÕES BIOLÓGICAS

Amostras de sangue - hematológico ,
bioquímico e cromossmial;
Amoítra de urina - volume diário,re
colhido com horário marcado;

fermografia, Cintilografia vascular.

O mais importante para
um tratamento é coletar dados ou amostras
necessários para a dosimetria.

CONTAMINAÇÃO RADIATIVA
A incorporação de radionu-

clídeos pode resultar em efeitos estocás-
ticos e determinísticcs.

As conseqüências biológicas
da contaminação depende de diversos fato-
res: local da entrada, órgãos de deposição,
radionuclídeo e a natureza física e quími-
ca do radionuclídeo.

FATORES BIOLÓGICOS

A contaminação interna com
preende três etapas:

a) ingestão - as formas possíveis de
ingerir ou inalar;

b) capitação - obsorção dos materi-
ais radiativos nos fluidos extra
celulares, como sangue ou linfos;

c) deposição - incorporação de mate
rial radiativo nos tecidos e ór-
gãos ;

d) eliminação - a remoção de materi
ai radiativo dos tecidos, órgãos
e de todo corpo.

PRINCÍPIOS DO TRATAMENTO

Os procedimentos recomenda
dos para o tratamento de pessoas com radio
nuclideos internamente depositados de for
ma aguda, têm por objetivo reduzir a dose
de radiação absorvida e, a partir daí,evi
tar o risco de possíveis efeitos biológi-
cos futuros. Estes propósitos podem ser
realizados pelo uso de processos gerais:

1) redução da absorção e da distri-
buição interna;

2) eliminação acentuada ou excreção
de nuclideos absorvidos.

Ambos são eficazes quando iniciados logo
após a contaminação.

Outros métodos para redu-
ção de absorção: agentes bloqueadores,di
luentes deslocadores, agentes mobilizan-
tes, agentes quelantes, lavagam pulmonar,
aumento da eliminação através de técnicas
de tratamento extracorporais.

ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E TREINAMENTO

A assistência tanto radio-
lógica como médica, pode ser considerada
em vários niveis , dependendo da serieda-
de do acidente.

No caso de contaminação ex
terna, a retirada das roupas, a desconta-
minação através de banhos, acompanhados
de uma monitoração a anotação das doses,
tornam-se importantes no tratamento clírvi
co. Esses dados serão avaliados juntamen
te com o tratamento do paciente.
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Quando a contaminação for
interna, o treinamento também é útil e
as informações e dados serão colhidos no
local e, até mesmo, fornecidos pelos pró
prios pacientes, caso estejam conscien
tes. Os sintomas apresentados, com in-
formações pessoais da vítima, estão na
folha de Unidade Radiológica Avançado
(U.R.A.) que acompanhará os pacientes
até o serviço médico.

0 serviço médico ou hospi
tal deverá ter uma organização médica ,
com recursos necessários para o isola-
mento, dfs*ontaminação, rápida medica-
ção para descontaminacao interna e ex-
terna das vítimas e profissionais que
tenham conhecimento de proteção radioló
gica, de modo a realizar o controle ra-
diológico das áreas, pessoal médico ,
assistentes, descontaminacao e monitora
çâo dos pacientes, equipamentos labora-
toriais, para que possam informar dados
dos exames df maneira eficiente e rápi-
da. Todos os dados que acompanharão o
desenvolvimento e tratamento da vítima
estarão detalhados na Ficha de Unidade
Radiológica no Centro Médico (U.R.C.M.)
a ser preenchido por alguém treinado,
que servirá para estudos posteriores.

0 treinamento torna-se es
sencial no tratamento das vitimas, atra
vês de aulas práticas simuladas e teórl
cas, tornando-se rotina para o pessoal.
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CALCULO DE BLINDAGEM K CONTROLE DE QUALIDADE EM
RADIODIAGNÓSTICO PARTS I

S. L. Rocha e M. A. C. Brochi

Serviço de Fisica Médica HCFMRP-USP.

RESUMO

Eate trabalho sugere aoa profissionais que
prestam serviços na a,^ d e Proteção
Radiologies, VUD modelo de relatório
técnico visando a normalização dos proce-
dimentos adotados no calculo de blindagem.
Ele reúne as informações solicitadas pela
Secretaria da Saúde para obtenção ou
renovação da licença operacional de
instalações médicas usuárias de radiação
ionizante, assim como, dados necessários
para o cálculo de blindagem de acordo com
o NCRF 49. Sugere também que se considere
as paredes já existentes, um fator que
pode significar uma redução nos custos.

INTRODUÇÃO

O Conselho Nacional de Saúde, no uso de
suas atribuições legais, aprovou as
Normas Técnicas Gerais de Radioproteção
(Resolução número 6, de 21 de dezembro de
1988) estabelecendo como responsáveis pela
observância destas Normas as Secretarias
de Saúde dos Betados. O procedimento para
obtenção ou renovação desta licença requer
o preenchimento de formulários técnicos
específicos. Com o objetivo de reunir
estas informações de forma a tornar mais
fácil o preenchimento destes formulários
apresentamos, como sugestão, a confecção
de um relatório. Nesta primeira parte
reunimos as informações referentes a
identificação da Instituição e dados
relacionados ao cálculo de blindagem. O
procedimento sugerido para o cálculo de
blindagem se baseia no descrito na
publicação de número 49 do National
Council on Radiation Protection and
Measurements (NCRP) de 16/07/76. Esta
comunicação contém recomendacfies e
informações técnicas bem como uma
discussão sobre vários fatores que devem

ser considerados na seleção apropriada do
material utilizado e no cálculo da
espessura da blindagem. Salientamos
também, a necessidade de se considerar as
paredes Já existentes, um fator que pode
significar uma redução considerável nos
custos.

PROCEDIMENTO

O Relatório procura, sempre que possível,
manter a ordem das informações solicitadas
nos formulários específicos da Secretaria
da Saúde de São Paulo.

A - CADASTRO DA INSTITUIÇÃO

Razão Social:

Endereço:

Telefone:

Bairro:

Município:

Médico responsável:
CRM:

Médico substituto:
CRM:

Quantidade de Equipamentos

Radiodiagnostico: fixo:

portátil:

Abreugrafia:

Classificação da Razão Social

Natureza:

Caracterização:

Técnicos Habilitados

Nome: Especif.:

Nome: Bspecif.:
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Contrato de Doaiaetria Pessoal

Nos* da Firma:

Nusero de do8i B e t r 0 8 :

B LOCALIZAÇÃO E VIZINHANÇA

(anexar esboço da localizaçSo na quadra)

Rua 1:

Rua 2:

Rua 3:

Rua 4:

Vizinho A:

Vizinho B:

Vizinho C:

C - ESPECIFICAÇÕES DO APARELHO

Marca:

Modelo:

Tipo:

kVp

Teapo aax.:

Capacidade Térnica: anodo:
"housing":

Raâiac&o de vazaaento: kVp:

Filtro inerente nominal:

Filtro adicional peraanente:

Ponto focai: fino:

grosso:

Colijoaç&o:

Altura do cabeçote:

D PLANTA DA INSTALAÇÃO

(anexar planta da instalação)

E PLANTA DA SALA DE RAIOS X

(anexar planta da sala de RX)

F CALCULO DA BLINDAGEM

kVp considerada:

Carga de trabalho: (•A.sln./

EBpecificaçSo dos fatores utilizados no
calculo:

PAREDE

A

B

C

D

E

rsro
PISO

P/S U T P(R/sem) dp(«)

Tab. I) Dados requeridos para o caiculo
dae espessuras das blindagens.

onde:

U - Fator de uso

T - Fator de OcupaçSc

P - Exposição PemiBBlvel

dp - Distância considerada para a radiação
prinaria

d8 - Distancia considerada para a radlac&o
secundária
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P/S Paredes:

Apresentação das espessuras calculadas
para as blindagens considerando concreto
ou chuabo:

Par.

A

B

C

D

B

TRD

PISO

Espessuras
calculadas

••Pb/ca con

coa parede
1/2 tijolo

••Pb/ca con

coa parede
1 tijolo

••Pb/ca con.

Tab II) Espessuras requeridas
(con=concreto; 1/2 tijolo = lOca, 1 tijolo
= 20ca).

NOTA: Para efeito de radioproteca©t
consideraaos laSv = 0,1 R. A exposição
seaanal peraisslvel para indivíduos do
público e trabalhadores, respectivaaente,
é dada por: P = 0,002(R/sea.) e P =
0,l(R/sea.)

A
natureza:
espessura:

reforço de chuabo: altura:
espessui
extensão-

B
natureza:
espessura:

reforço de chuabo: altura:
espessura:
extensão:

C
natureza:
espessura:

reforço de chuabo: altura:
espessura:
extensão:

D
natureza:
espessura:

reforço de chuabo: altura:
espessura:
extensão:

5 - Portas:

AC/WC: diaeneao:
espessura de chuabo:

G - SSPBCIFICAÇaO DA SAIA IS RAIOS-X

1 - Coapriaento:

2 - Largura:

3 - Altura:

Bntrada:

a - disensao:
espessura de chuabo:

b - diaensao:

espessura de chuabo:

6 - Janelas:

diaensab:
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reforço de chuabo:

7 - Divisões internas:

natureza:

reforço de chvmbo: espessura:
extensão:
altura:

8 - Proteção do operador:

localização do coaando:

para cosando interno: tipo:
natureza:
disensSes:
espessura:
reforço de chuabo:

visor fixo (equivalente em chuabo):

9 - Piso:

natureza:
espessura:
reforço de chuabo:
revestisento:

10 - Teto:

atureza:
espessura:
reforço de chunbo:
revest isento:

11 - Acessórios de Proteção:

avental:
luva:
óculos:

procedimento de caicuio a ser adotado para
uaa sala de Raio-X diagnóstico. Bate
trabalho apresenta ua aodelo visando
iniciar usa discussão para que se
estabeleça uaa padronização dos cálculos
de blindages que atenda às exigências da
CNSM e facilite a atuação doa inspetores
da Secretaria da Saúde, na aedida que
concentra todas as inforaacoee solicitadas
por este órgão es ua docusento único
assinado por ua profissional legalsente
autorizado.
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DISCUSSÃO

Eabora a Nona CNEM NE 3.01 "Diretrizes
Básicas Para Radioproteção" estabeleça que
os slstesas de radioproteção deves ser
otisizados, ela não especifica qual o

/ Fórum Nacional de Ciência e Tecnologia em Saúde "92 - 553



CALCULO DE BLINDAGEM K CONTROLE DE QUALIDADE EM
RAOIODIAGNOSTICO PARTS II

S. L. Rocha e M A. C. Brochi

Serviço de Fiaica Médica HCFMRP USP

RESUMO

Dando continuidade à primeira parte deate
trabalho, apreaentanos una seguenc^a ,je
testes de Controle de Qualidade (CQ) para
camarae-eacuras, processadoras automáticas
e equipamentos emissores de raios-X
convencionais, que deverão ser aplicados
regulamente COB O objetivo de obter
radiografias de boa qualidade com alniaoe
custo e exposição ao paciente.

INTRODUÇÃO

A Organização Mundial da Saúde (OMS)
patrocinou um "Training Workshop on
Quality Control and Assurance in
Diagnostic Radiology" ea Nuremberg (1982)
con o objetivo de divulgar una série de
testes nSo invasivos que possibilitam UB
Controle de Qualidade ea todos os
processos envolvidos na obtencfio de
imagens radiograficas. A implantação deste
prograaa permite que se obtenhas imagens
radiograficas convencionais de boa
qualidade com custo e exposição ao
paciente mínimos. Ressaltamos que este
artigo, além de apresentar os testes e
seus intervalos de aceitação, mostra uma
forma conveniente de visualizar os
resultados através de tabelas, que deverão
ser preenchidas por quem estiver
analisando o sistema.

PROCEDIMENTOS

Para um melhor entendimento,
dividimos os testes em dois blocos:

A CQ DO PROCESSAMENTO FOTOGRÁFICO

B CQ DO EQUIPAMENTO EMISSOR DE RX.

Salientamos que cada testa deve ser
acompanhado das recomendações pertinentes.

CQ DO PROCESSAMENTO FOTOGRÁFICO:

1 - Avaliacao câaara-escura

O objetivo deste teste é garantir que a
luz de segurança e outras fontes de luz
indesejadas nflo interfiram na densidade
óptica dos filmes manuseados na cAaara.

Teapo de expos.
0 ain.
1 ain.
2 ain.

D.O. Variação aceitável

A variação consiste na subtração das
densidades ópticas doa filmes expostos por
1 e 2 minutos com relac&b ao filme não
exposto (0 min.). A variação aceitável é
de 0.05 D.O. para exposição de 1

2 - Controle
automática de filaes

da processadora

A estabilidade e reprodutibilidade de uaa
processadora de filmes dentro de ua setor
de radiologia é de extreaa importância
para se garantir uma boa
radiografica.

Parâmetros

aenaib.
contraste
base + fog
T revelador
tempo

Resultados Variação aceitável

B - CQ DO EQUIPAMEHTO EMISSOR DE RX:

Os testes de controle de qualidade são
aplicados aos equipamentos de raios-X para
se comprovar as especificações técnicas
fornecidas pelo fabricante, verificando se
estão dentro dos padrões
internacionalmente aceitos, tanto no
momento de sua instalação como no decorrer
do tempo.

1 - Alinhamento do feixe de raios-X

Para se obter uaa boa imagem radiograf ica,
é necessário, dentre outras coisas, que o
feixe de raios-X incida perpendicularmente
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ao plano do receptor de imugem. De acordo
com eapecificaçOee do Bureau of
Radiological Health (BRH). a
perpendicularidade do feixe de raios-X nao
deve ter um desvio maior do que 2 graus nu
plano da mesa, para usa distancia-foco-
mesa (DFM) de 1 metro.

Técnica empregada:

kVp: mA:
DFM:

Técnica
kVp:
DFM:

•As:

di8tancia(CC-CF) variação(X) aceitável

Desvio: acei tavel:

2 - Co1inação do feixe de raios-X

A coincidência entre o campo luminoso e o
canpo de raioe-X é um fator importante
para uma correta localização da região do
paciente a aer radiografada. Um possível
deaallnhamento pode causar, álea de uma
radiação desnecessária ao paciente, a
perda de detalhes importantes e
consequentemente, a necessidade de uma
nova radiografia. O mnnimn desalinbamento
admitido pelo BRH é de 2X da distancia
entre o foco e a mesa de radiografia. 8
importante ressaltar que um bom
alinhamento a uma determinada distancia
não implica que o feixe esteja alinhado
para qualquer distância. Sendo assim,
também é necessário realizar o teste para
as distancias mais utilizadas.

4 - Verificação do tempo de exposição

O tempo de exposição selecionado para um
determinado exame, em conjunto com a mA e
a kVp do tubo, é um fator importante na
obtenção de uma boa 1mngnm radiografica.
Se o tempo selecionado no comando do
aparelho de raios-X for diferente do
real de exposição, certamente não
uma radiografia adequada, necessitando
entSo, de uma nova exposição. Bate teste
consiste em verificar se o tempo nominal e
o real são iguais. Segundo o BRH, o desvio
máximo aceitável entre esses valores é de
10 X.

Técnica empregada:
kVp: mA:
DFM:

Técnica empregada:
kVp:

t nominal t real

DFM:

t real mA aceitável

t: •As: 5 - Consistência
reprodutibilidade de salda

DFM(cm) variação(cm)
maior menor

variaçSo(XDFM)
maior •snor

aceit.
das

3 - Alinhamento do
receptor de

de R-X com o

Além do alinhamento do campo luminoso coa
o de raíos-X, o BRH também especifica que
o centro do campo (CC) de raios-X deve
estar dentro de 2% da distancia-foco-mesa
do centro do filme (CF).

Para se garantir a uniformidade
radiografias provenientes de
técnica, é necessário que a salda da
unidade de raios-X seja reprodutivel, ou
seja, que o coeficiente de variação (CV)
seja menor ou igual a 5%. Além disso, a
exposição (mR/mAs) para diferentes
estações de mA deve
essencialmente constante para
kVp. Uma diferença de 20% em aR/aAs (o que
eqüivale a 10% de variação no coeficiente
de linearidade, CL) entre duas estações
adjacentes de mA é aceitável. Se uma
diferença maior é encontrada, convém
verificar a kVp para oada estação de mA.
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Técnica empregada:
kVp: DFF:

Estação 1
•A
t=
mfíB

XI-

Estagio 2
mk
t-
mAa-

X2=

Estação 3
aA=
t-
mAs-

X3-
CL(1,2)^ Ace
CL(2.3)- Ace
CL(3,4)= Ace
CV( )- Ace

Estaçao 4
•A

mAs-

X4=
itâvel
itável
itável
itavel

a 70 kVp e 2.5 • de aluainio acima de 70
kVp. 0 conhecimento da espessura de
alumínio necessária para reduzir um feixe
de raios-X è metade de seu valor inicial
(CSR) nos permite determinar a filtraclo
total permanente do aparelho emissor. Orna
vez determinada a filtraçao total do
sistema, utilizando o grafico publicado na
"The Physics of Radiodiagnoeia" pela
-Hospital Physicist Association (HPA)~. ft
F salvei estimar a exposição (ea aR/aAa)
<_ie um tubo ea perfeitas condições de
funcionamento deve fornecer. Se o valor
medido a 75 ca de distancia-fonte-detetor
(DFD) diferir em 30% do valor estimado
(padrão), o aparelho pode estar
apresentando erro de calibracao do aA,
excessiva filtraçBo total permanente ou,
principalmente, desgaste do tubo.

6 - Determinação da kVp real

Cada exame radiografico deve ser feito ea
uaa região bem determinada de
quilovoltagem do tubo (kVp). Uma kVp
nominal incorreta reeultaré ea uma langna
de na qualidade, obrigando,
consequentemente, A realização de uma nova
radiografia. De acordo coa o BRH, a
variação maxima admissível 6 de +/- 4 kVp.

Técnica
kVp real:
DFD:

t:

kV noa. BAB d(ca) kVp real aceitável

aa Al Xl(mR) X2(aR) X(aR)

CSR: aaAl Aceitável:
Filtro total: amAl Aceitável:
X estimada: aR/aAe
Variação: X Aceitável:

7 - Determinação
redutora (CSR)

da camada-seal-

No Brasil, a legislação deteraina que os
aparelhos emissoreB de radiação para fins
diagnósticos tenham uaa filtraçao
permanente de, no ainiao, 2 am de aluainio

8 - Verificação do ponto focai

0 tamanho do ponto focai de ua tubo de
raios-X é de importância crucial
resolução de detalhes da
radiografica. Os tubos de raios-X devea,
por lei, indicar o tamanho do ponto focai
para foco "grosso" e "fino". 0 teste de

na
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ponto focai possibilita verificar esses
valores para que se possa ter uma idéia da
qualidade da definição da imagem, além de
detectar una possível deterioração do
ponto focai antes da imagem clinica aer
afetada. A NBMA (National Electrical
Manufacturer~B Association) estabelece a
tolerância aceitável entre o valor nominal
e o real. Através deste teste podeaos
tnahfa verificar se ha erro no indicador
de distancia (DFF) do aparelho. A variação
aceitável é de 2X da DFF, segundo o BRH.

Técnica empregada:
chassis sea ecran
kVp: aA:
DTF:

t: •As:

lado
menor
maior

Foco fino
noa.

DFB real:

real aceit.
Foco grosso

noa. real aceit.

Variação (XDFF):

DISCUSSAQ

Bete trabalho apresenta, como sugestão, um
relatório técnico que fornece dados
suficientes para se garantir o boa
funcionamento de equipamentos de raios-X
convencionais, em ternos de qualidade de
imagem e dose de radiação. Os testes
descritos devem ser realizados após a
instalação do equipamento para verificai
se atende às especificações técnicas do
fabricante, bea coao às exigências legais.
Seria conveniente que fossea realizados na
época de renovação da licença para
operação ou após a execução de reparos que
possaa alterar algum parâmetro importante.
Mão nos preocupamos com a descrição
detalhada dos testes e equipamentos
utilizados, uaa vez que os mesmos Já se
encontras divulgados ea publicações
especificas.
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PROGRAMA DE RADIOPROTEÇAO OCUPACIONAL DO IEN -
RESULTADOS OBTIDOS EM 1991

Patricia Hieland Fajardo; Valéria F. s. Pastura; M. Luiza Soares; Cid L.
leRoy; H. Virgínia Teixeira; Ilka H. T. Santos; Sebastião V. Pujol F.

Serviço de Proteção Radiolõgica
Instituto de Engenharia Nuclear/CNEM
CP 68550, CEP 21945 - Rio de Janeiro

«MOMO

Este trabalho apresenta os
resultados do programa de radioproteção
ocupacional do Instituto de Engenharia
Nuclear em 1991. Compreende a
monitoração individual, a monitoração
rotineira das áreas restritas, a
monitoração operacional durante a
operação e Manutenção do ciclotron
CV-28, processamento de radiois6topos e
operação do Reator Argonauta, o controle
de equipamentos de radioproteçfio e o
controle de fontes de radiação.

Os procedimentos adotados estão de
acordo com os exigidos em normas da
Comissão Nacional de Energia Nuclear
(CNEN) [1,2] e nas recomendações da
International Commission on Radiological
Protection (ICRP) [5]. O programa de
r&dioproteçáo ocupacional aplicado nas
áreas restritas do IEN [3] é revisto
anualmente e modificado de acordo com a
evolução das atividades desenvolvidas no
IEN.

DBSCRIÇAO D M ARIAS RESTRITA*

ImTRODUÇAO

No instituto de Engenharia Nuclear
(IEN), as áreas que oferecem risco de
exposição è radiação ionizante em maior
ou menor grau, são o Reator Argonauta,
os laboratórios do ciclotron e de
processamento de radiois6topos,
laboratórios de urânio, laboratório
alfa, laboratório de ensaios de
equipamentos de radioproteçáo, e
laboratório e depósito de rejeitos
radioativos.

Estas áreas restritas do IEN são
monitoradas rotineiramente de modo a
prevenir ou minimizar os riscos de
exposição á radiação. A monitoração
individual dos trabalhadores assume
caráter confirmatório e é feita de
acordo com o tipo de fontes radioativas
presentes. O objetivo deste trabalho á
apresentar os resultados do programa de
radioproteção ocupacional obtidos em
1991.

O Reator Argonauta opera
normalmente ate uma potência de 170
Watts para trabalhos de pesquisa e de
treinamento e para experimentos
específicos como irradiações de amostras
e deteçáo de imagens por neutrongrafia,
no canal de irradiação J-9 da coluna
térmica externa com feixe de neutrons
colimados [6].

O ciclotron CV-28 opera para a
produção de radioisótopos utilizados em
medicina e pesquisa (principalmente I
e Ga ), estudos de produção de
neutrons, estudos de danos por
irradiação em materiais e outras
pesquisas de interesse. Várias reaçóes
nucleares são conduzidas e com isso
vários radionuclideos são formados. Com
o manuseio de materiais irradiados e o
processamento de alvos, esses
radionuclideos formados podem contaminar
as áreas de trabalho.

No laboratório de ensaios e
calibração de equipamentos do Serviço de
Proteção Radiolõgica (SPR) são
realizados os teste de tipo e de
aceitação em equipamentos de
radioproteçáo desenvolvidos no IEN.
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A gerência de rejeitos radioativos
tea coao objetivo a segregação e
tratamento para redução de VOIUM.
acondicionamento e armazenamento
teaporário. A instalação para manuseio
de rejeito* do SPR/IEN cuida não soaente
dos rejeitos gerados no Instituto mas
taabéa, ea sua aaior parte, daqueles
procedentes de várias entidades externas
como indústrias, hospitais e
instituições de pesquisa de vário»
estados do Brasil. Mo laboratório alfa,
ea 1991, foi realitadaa desmontage» de
numerosos para-raios contendo fitas de
Aa1".

O IEN possui, ainda, vários
laboratórios de quiaica, onde sSo
manipulados compostos de urânio.

U a Dl KADIOPKOnÇAO OCOnciOUU.

Monitoração Pessoal

O programa de radioproteção
ocupacional objetiva controlar os níveis
de radiação de acordo coa as nonas da
CHEN [1,2] e o sistema de limitação de
dose do ICRP [5].

A monitoração pessoal externa é
feita através de filaes dosiaétricos,
anéis TLD, dosiaetros de neutrons de
albedo e doslaetro de leitura direta
para gama e X tipo caneta. Coa excessáo
do último, a freqüência de troca dos
dosiaetros é aensal, ou no caso de
suspeita de acidente, a leitura é feita
iaediataaente.

A monitoraçáo pessoal interna é
feita ea contador de corpo inteiro com
freqüência anual, ou iaediataaente na
suspeita de incorporação de
radionuclldeo.

o controle de contaminação externa
é feito através do controle de acesso As
áreas sujeitas á contaainaçáo. Nestas
áreas são usadas vestimentas de proteção
e na saída aonitora-se a pele e a roupa.

Monitoração de Area

A monitoração de irea rotineira é
feita por levantaaento radioaétrico coa
freqüência variável de acordo coa o
risco potencial de cada laboratório e
tipo de trabalho realizado; Teste de
esfregaço seaanal e amostragem de ar ea
filtro de fibra de vidro são taabéa
realizados nos laboratórios sujeitos á
contaainaçáo.

A monitoraçáo de área operacional é
feita durante as operações do Reator
Argonauta e do ciclotron para o controle
dos níveis de radiação gama e neutrons.
Durante o processamento de radloisótopos
e a manutenção do ciclotron, são medidas
as taxas de dose nos trabalhadores e são
feitas análises do ar.

Controle de Bguipaaeatos

O controle de equipamentos de
radioproteção inclui a verificação
periódica de funcionamento e a
calibração dos 100 medidores de radiação
do IEN. Ea 1991, foi implantado um
banco de dados em DBASE IV para o
controle mais efetivo dos equipamentos
de radioproteção existentes no IEN.

Controle de Fontes Radioativas

Ea 1991 as 208 fontes radioativas
existentes no IEN foraa recadastradas e
iniciou-se a elaboração de ua banco de
dados ea DBASE IV para armazenar as
informações pertinentes, tais como,
nuclldeo, atividade noainal, data da
atividade noainal, aspecto físico,
localização e responsável pela guarda da
fonte. Isto possibilita uma aaior
agilidade durante inspeções nas áreas
restritas. Está prograaado para 1992 a
realização do inventário físico pelo SPR
para verificações quanto a vazaaentos
de fontes seladas, contaainaçáo de
suportes, otimização de blindagens e
transferência de fontes fora de uso para
laboratório de rejeitos.

RESULTADOS OBTIDOS BI X»tX

A dose equivalente coletiva efetiva
do IEN ea 1991 foi 8,4 mSv.pessoa para
ua total de 165 trabalhadores
monitorados. os resultados da
monitoração individual interna acuaaraa
pecnienas quantidades de Ga , Co* e
Na que correspondes a doses
equivalentes coaproaetidas que não
ultrapassas 2,2 vSv e portanto não são
significativas para o cálculo da dose
coletiva.

A figura l mostra ea diagraaa de
barras a dose equivalente recebida pelos
trabalhadores do IEN ca 1991 e a figura
2 mostra a distribuição de dose colet.va
por área de atividade.
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Em 1991, foi finalizada a
calibração do doslmetro de neutrons de
albedo no campo de neutrons do ciclotron
do IEN. Foi estabelecido um procedimento
de calibração utilizando a técnica da
ronoesfera de albedo. Detalhes deste
trabalho podem ser encontrados na
bibliografia [4].

DOSE EQUIVALENTE
IEN -1991

03 Q4 QS 07 12
dOM «qmvMnti (rnSv)

1.9

Figura 1 - Dos* equivalent* recebida
paios trabalhadoras do IBM
em 1991.

DISTRIBUIÇÃO DE DOSE COLETIVA
IEN • 1901

TESTE EQUP (30%)
QER. REJEITOS (104%)

OCIJOTHON (104%)

•LAB, QUMCA (RO*)

•AflGONAUTAfiQ.4%)

RAOOSOT. (567%)

Figura 2 - Distribuição d* dosa eolativa.

Os levantamentos radiométricos
rotineiros indicaram que os locais com
nlvexj de radiação mais altos são o
laboratório alfa: 14,9 t 14,2uSv/h;
caverna do ciclotron: 13,2 ± 9,ouSv/h; e
o depósito de rejeitos radioativos: 7,0
t 3,8*iSv/h . A monitoração de
contaminaçfio de superfícies no

laboratório de processamento de
radioisõtopos indicou maicr freqüência
de contaminação nas pias, bancadas e
borda da capela (cerca de 30% das
análises). o principal nuclldeo
encontrado foi o Ga em concentração de
contaminação da ordem de 10 Bq/m . No
laboratório de manutenção do ciclotron,
o local mais freqüentemente contaminado
foi a mesa de comando hidráulico do
cíclstron (cerca de 20% das análises).
0 nuclldeo encontrado foi o Zn com
concentração da ordem de 10 Bq/m . No
laboratório alfftfi detetou-se
contaminação com Am na bancada e
junções das caixas de luvas, da ordem de
10*Bq/m . Não foi detectada
contaminação no ar nas áreas restritas
durante a monitoração rotineira.

Os resultados dos levantamentos
radiométricos operacionais no Reator
Argonauta durate operações a 170 W estão
apresentados na tabela 1. Foram
realizadas vinte amostragens de ar com
filtro de carvão ativado, durante
operação do Reator a 170 W, para
detectar isótopos de iodo no ar. £m
apenas uma operação foi detectado I
con concentração de 0,04Bq/m . Os
resultadcs da monitoração operacional
io ciclotron indicaram que na sala de
controle a taxa de dose gama e de
neutrons não foram maiores do que a
radiação natural de fundo. Entretanto,
durante irradiações na salda de feixe
número 6, que é a usada para produção de
radioisótopos, detetou-se na área
experimental os níveis de radiação
apresentados na tabela 2. Os resultados
dos levantamentos radiométricos
operacionais e das análises de
contaminação do ar durante os
processamentos de radioisfttopos estão
apresentados na tabela 3.

Tabela i - Levantamento oparaeional do
Reator Argonauta a 170 w,
oaaal J-t aberto, 2 blinda-
gens no topo.

local

entrada do
salão

sala de
controle

tanque de
água

canal J-9
(1 metro)

taxa de dose (tiSv/h)

neutrons

2,9 ± 1,5

1,0 t 1,7

2,7 t 1,5

7,3 ± 4,4

gama

2,8 ± 1,3

0,3 ± 0,8

63,4 1 27,0

11,2 1 5,9

lf__» I J- S*!



Tab»la 2 - Levantamento radiometrico
operacional na ar«a
experimental do cíclotron

irradiação

zn*7(p,n)Ga'r

Ti^íp.an)! 1"

Aèof(o,2n)lA"
Nb20(a,2n)Mg"

pè°'(a,2n,lA11

taxa de dos* (nSv/nA.h)

neutron

45,2 í 25,0

18,3 ± 15,3

18,2 í 29,3

gama

25,4 t 13,6

20,5 i 14,3

2,8 t 3,1

Tabela 3 - Monitoração durante processa-
mento de radioisótopos.

nuclideo

gálio-67

iodo-123

secura Zn

•epar.Ga/Zn

taxa dose
(MSv/h)

5,0 í 3,6

4,3 t 2,7

1,6 t 2,0

0,5 t 0,4

concentração
no ar (Bg/m )

1.7

1,1

nada detetado

nada detetado

l.Comissfto Nacional de Energia Nuclear,
"Diretrizes Básicas de Radioproteção",
CNEN-NE-3.01, Jul., 1988.

2.Comissão Nacional de Energia Nuclear,
"Serviços de Radioproteção",
CNEN-NE-3.02, Jul., 1989.

3.FAJARDO, P.W. t PASTURA, V.F.S.,
"Programa e Procedimentos de
Radioproteção nas Áreas Restritas do
IEN", IEN/SPR 1991.

4.FAJARDO, P.W. £ MAURÍCIO, CL.P.,
"Calibration of an Albedo Dosemeter at
the Cyclotror". Anais do 7th Symposium
on Neutron Dosimetry, Berlim, 1991 e
Rad. Prot. Dpsim. To be published.

5.International Commission on
Radiological Protection,
"Recommendations of the International
Commission on Radiological
Protection", I£R£ Publication £$_, Jan.,
1977.

6.Relatório de Análise de Segurança do
Reator Argonauta-vol II, 1990.

7. Relatórios de Monitorações
Radiologicas do SPR/IEN, 1991.

COMCLOSÕM

o programa de radioproteção
ocupacional em instalações radiativas
com alto risco de irradiação externa e
contaminação, é tão eficaz guanto mais
rigorosa for a aplicação dos
procedimentos estabelecidos, uma vez gue
a infr&estrutura em termos de
equipamentos de radioproteção não é a
ideal.

Os os obtido- em 1991 foram
bastantt atórios, considerando-se
o limite ..rio de dose equivalente
para trabalhadores (59 mSv).
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RAOIOPROTEÇÃO NAS UNIVERSIDADES BRASILEIRAS

C a b a l l e r o , K.C. ; Borges , J . C .

EE/COPPE/Universidade Federal do Rio de J a n e i r o

RESUMO

0 objetivo do trabalho foi conhe-
nher as condições em que são_ realizadas
as atividades de radioproteção nas uni-
versidades brasileiras. Para tanto, fo-
ram consultadas, via correio, 91 insti-
tuições (universidades e escolas isola-
das) de naturezas_pública e privada, ob-
tendo-se informações para cerca de 2/3
delas. NoMquestionário enviado,abordou-
se tenas técnicos, administrativos e até
mesmo Jurídicos.

Os resultados obtidos permitem con
clulr que existe uma grande discrepância
entre as instituições consultadas, que
vai da condição de nenhuma radioproteção,
até uma radioproteção planejada e execu-
tada adequadamente. Os pontos críticos
e as deficiências mais comuns detectadas
permitem a elaboração de um plano padrão
de radioproteção, próprio para essas ins
tltulções.

INTRODUÇXO

A Universidade Federal do Rio de Ja
nelro - UFRJ, começou, em 1984, um progra
ma de radioproteção, visando atacar um
problema comum às universidades brasilei-
ras, ou seja, a falta de controle - e as
vezes ate mesmo de conhecimento - das atl
vldades relacionadas com a utilização dê
radiações lonlzantes. Os principais Itens
visados foram:

1 -^natureza e atividade das fontes
de radiações lonlzantes utilizadas;

2 - condições dos locais de utiliza
ção e estoeagem dessas fontes; ~

3 - níveis doslmétrlcos ambientais
e níveis aos quais se submetem os profis-
sionais envolvidos em atividades com ra-
diação;

das;
4 - riscos das atividades executa-

5 - sontroles medico e doslmetrlco

do pessoal;

6 - treinamento dos manlpuladores das
fontes para suas atividades específicas;

7 - concessão dos benefícios traba-
lhistas previstos na legislação.

METODOLOGIA

A experiência acumulada pela UFRJ,
desde 1984, sobretudo a partir de 1987,quan
do foi criado o seu Serviço de Controle Ra-
dlológlco - SECRAD, serviu ds base para a
preparação de um questionário, que foi envi
ado, por correio, a 91 instituições (univer
sldades e faculdades isoladas) públicas ê"
privadas, das quais 56 responderam.

0 questionário abrange oito temas:

1 - Identificação e classificação das
instalações radiativas;

2 - existência e estrutura de um ser-
viço de radioproteção;

3 - existência de planos de radiopro-
teção;

4 - concessão dos direitos trabalhis-
ta8:

5 - descrição rias instalações e fon-
tes de radiação;

6 - gerência dos rejeitos radioativo»;
7 - monitorações Individual e ambien-

tal; m „
8 - capacitação técnica do^pessoal en

volvido e procedimentos de emergência.

ANÁLISE DOS DADOS OBTIDOS

1 - Em geral, não se conhece bem o
conteúdo das normas nacionais de radloprote
ção;

2 - Dificuldades,Institucionais impe-
dem o engajamento de técnicos especializa -
dos em radioproteção, sendo geralmente as
tarefas que lhes seriam inerentes, executa-
das por pessoal não capacitado nem creden-
ciado;

3 - Quase não existem planos de emer-
gência para orientar ações em caso de um
acidente com radiações;
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4 - As Instituições das regiões sul e
sudeste do país, bem coso seu pessoal.estão
melhor capacltados;_

5 - A utilização_de radiações é sobre-
tudo devida a aplicações médicas;

6 - Mesmo nos ra.roa casos onde existe
u« serviço centralizado de radioproteção ,
serviços setoriais atual de forma independer»
te; • fraca hierarquia da administração uni
versltária não favorece uma otimização dos
esforços e recursos por ventura Ja existen-
tes;

7 - A CNEN não se preocupa muito com
os problemas de radioproteção nas institui-
ções acadêmicas e desconhece boa parte_ dos
locais e pessoal envolvidos com radlações(aui
tos não respondem às solicitações de in-
formações feitas pela CNEN);

8 - Os serviços de monitoração pessoal
são executados por empresas privadas(a maio
ria), por laboratórios especializados de aT
gumas universidades ou pelo Instituto de Rã
dloproteção e Dosimetrla - IRD, da_CNEN. ~
Multas Instituições, entretanto, não têm a
cesso a qualquer foraa de monitoração.

9 - Existem Incoerências como institui
ções que afirmam não terem qualquer serviço
de controle radlológlco, mas que mantêm to-
das as suas Instalações e fontes bem sinaM
tadas e protegidas, ou que^possuem uma^ cõ
missão apenas para concessão dos benefícios
trabalhistas, sem executarem qualquer con-
trole das ativldadeB com radiações.

Os principals problemas encontrados pa
ra a implantação de um programa padrão de
radioproteção para essas universidades de
correm: ~

1 - da sua diversidade, sobretudo tama
nho;

2 - das contradições da legislação tra
balhlsta que, nos últimos anos vem mudando
freqüentemente e, infelizmente, não coeren-
temente ;

3 - da não adequação das normas CNEN
(que se precupaa e visam sobretudo instala -
çoes do ciclo do combustível nuclear) às a
tlvldades inerentes às universidades. ~

Não obstante, algumas recomendações ge
rals podem ser feitas:

1 - Formação de uma_comlssão (em cada
instituição onde ainda não exista) de_pesso
ai envolvido em atividades com radiações,pã
ra encaminhamento dos seus probleaas à CNÊU
ou a outras_unlyersldades com serviços de
radioproteção já estruturados;

2 - Contato com_a CNEN, para obtenção
de normas e informações, alem de cadastra
aento de suas Instalações e do pessoal en-
volvido coa radiações;

3 - Treinamento de pessoal em centros
mais avança.'os£

4 - Criação, quando possível e Justifi
cavei, de um laboratório,de radioproteção ?
dosimetrla, tendo como núcleo algum departa

mento/laboratório que já trabalhe com radia
ções ionizantes.
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1_- CNEN, Diretrizes Básicas de Radio-
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2 - Borges, J.C. Análise das At1vida -
des coa Radiações na UFRJ, Anais do 3* Con-
gresso Geral de Energia Nuclear, ABEN - Rio
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ABSTRACT

(The_ purpose of this work was to obtain
a broad knowledge of the clrcunstances un-
der which activities Involving ionizing ra-
diations are held at brazilIan academic Ins
titutions.-l

£Around 90 Institutions ( universities
and isolated schools of both public and pri
vate sectors) were Invited, by mail, to
answer an enquiry with questions from tech-
nical to legal aspects of their activities
with radiations^

''(Information received from 2/3 of lnstl
tutuins contacted, permlted conclusions asT

.*$ ̂there is a wide Ignorance about ra-
dioprotection procedures and legislation ,
although few universities maintain some
efficient radioprotection ataffjj(mainly—tn
tne^soutb and southeast regions);

2Í'there is a need for the establi-
shment of a standard radioprotection text
(perhaps «-Norm edited by OHBK) dedicated
to those specific activities of the
sector.
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MONITORAÇÃO INDIVIDUAL EM TRABALHADORES DO NORTE E NORDESTE
DO BRASIL,OCUPACIONALMENTE EXPOSTOS ÀS RADIAÇÕES IONIZANTES

JOÃO ANTONIO FILHO; FERDINAND DE JESUS LOPES FILHO;
WALDECIRO COLAÇO; SUÊLDO VITA DA SILVEIRA

DEPARTAMENTO DE ENERGIA NUCLEAR DA UFPE
LABORATÓRIO DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL

RESUMO

X monitoração individual dos trabalhador»» ocupa-
eionalmenta axpostoa àa radiaç6«a ionltantee, aa
instltuiçoaa do Horta a Hordaata do Braail, foi
avaliada a partir doa ragiatro» da doaa existentes
noa arquivo» do laboratório d* Monitoração Indi-
vidual do Departamento da Energia Huelaar da Uni-
varaidad» Federal da Pernambuco. Oa dado* fora*
selecionados por aatoraa eonaidarando 6 áraaa d*
atuação. A aaior Doae »<juival»nt» aí ativa média
anual (DSEHA-B.,). toi ragiatrada no setor da Radio-
diagnóstico (7,8 aSv, 1980). Da ua ando garal a»
DUMA foraa coneideralvemente reduzidas, a partir da
1987, davido ao controla qua incluiu notiíicaçôaa a
orientações enviadas a» inatituiçSa», por parta do
laboratório da Monitoração a da Comiaafo nacional da
•nargia nuclear (CHEN), aobra datacçio da dosa*
meneaie euperiorea ao nival da investigação (1.2
•IV).

IMTROPOÇAO

lata trabalho tam por objativo avaliar, atravé»
da monitoração individual menaal da» expoeiçoee, aa
doaa» á» quaia aatio »ubmetida» a» peaaoa» (uauá-
rio») qua trabalhai am hoapitaia, clinicas, indúe-
triaa, laboratório» a cantroa da paaquiaa, onda sa
utilizam radiaçoea ioniianta». Fará cumprir oa pre-
caito» básico» da radioproteção a aaguir a» recomen-
dações do sisteaa da limitação da do»» daf inido pala
Comlaaão intarnacional da Proteção Radiológiea -
ICR»1", viaando otiaisar a ralação cuato-banafleio
naa atividadaa qua anvolvem o uao da anargia nuclaar
para fina paelfieoa, fora» desenvolvido» Frogramaa
da Monitoração. Dantr» aataa, daataea-aa a monltora-
çlo individual dos trabalhadoras oeupacionalaanta
expostos, a qual poda sar raalizada através da
doslmetroe fotográficos, tarmoluainascantaa, ou
outros.

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

oa dados aqui aprcaaritadoa íoraa coletado» a
pesquisados nos arquivos do Laboratório da Honitora-
çio individual do DEN/OTPB, rafarantas a monitora-
ção individual raallxada aa difarantea institui-
ções, no parlodo da 1971 a 1991, utilizando a.
técnica da dosiaatria fotográfica. A fia da •» obtar
rasultados eonsistantas a conclusivos, assea dados
foraa salaelonadoa por satores eonaidarando ( áraas
da atuaçioi Radioterapia, Medicina Muclaar, Radio-
diagnóatieo, Pasquiaa, Indústria, a Cineangioeorona-
riografia. Ma soma da» doaas equivalente» aansais,
foraa considerada» apenas a» dotes aaiores ou igual
a 0,20 Mtv, despresando-sa aa menores qua o nível da
regictro (< 0,20 aSv) a a» do»'j§ desconhecidas,
devido ai leitura iaposslval, fi*ne» nio devolvidos
a dosas provaniantas d* exposições acidentais a/ou
intencionais.

A dose equivalente efetive sadia anual (H,(1), foi
obtida para toda a população nt independente desta
haver recebido doaa ou nlo, sendo dad.-, pori

Ni

onda H,. 4 a doae «quivalenta afetiva anual, obtida
a partir da B O M daa doees equivalente* efetiva
•anaaia k 0,20 asv.

Para diferentea aetorea avaliado» foraa estima-
daa, atravéa da determinação daa aédias aóveia da
ordaa 5 (i.e., cinco atoa), aa tandenciaa da dose
equivalente efetiva nédia anual, para o período
considerado (1971.1991).

unnauM • DIKOMIO

O núaaro de instituições e o numero de pessoas
aonitoradaa, no parlodo de 1971-1991, nos diferentea
setores consideradoa, estão lndieadoa na Tabela 1.
Baaes dois parâmetros apreaentaraa tendtacia de
aumento, ao longo dos anos. Considerando os primei-
ro» 10 anos de serviço do Laboratório de Monitoração
Individual, observa-se que o número de inetituigoes,
A excesato do aetor de Radiodiagnóstieo, permaneceu
praticamente constante. laaa numero foi aumentado em
cada aetor, nos últiaoe ano» (mala especificamente
no» cinco último» anos da monitoração), particular-
mente nos setores de Radiodiagnóatico a de indús-
tria. De modo geral, o número de peaaoaa monitoradas
acompanhou eaaaa 'tendência» observadas para o número
de instituições.

Comparando o comportamento doa dados obtidos noa
dois períodos considerados (1971-1980 e 1981-1990)
VMrifica-se, para oa diferentes setores de modo
geral, que o número de instituições monitoradas na
segunda década foi 2-5 veias superior ao monitorado
na primeira. Além disso, o número de pessoas msnito-
rada» na segunda década representou aumentos da
ordem de CO, 7C, 82, 94, 5i e 50%, em relação •
primeira, respectivamente nos setores de, Radiotera-
pia, Medicina Nuclear, Radiodiagnóatico, Indústria,
reequiea e Cineangiecoronariografia. Bssae tendên-
cia» obaervadas podem ser melhor entendidas através
da figura 1, na qual está apresentada a evolução do
número total, anual, de instituições e pessoas
monitoradas, em escala semi-logarítmica, para e
período de 1971-1991. Os resultados indicam que o
número tc'-.l de instituições e o número total da
pessoas (usuários) monitoradas, nos primeiros 10
anos de serviço do Laboratório de Monitoração
Individual, apresentaram-se aproximadamente constan-
tes, com médias respectivamente Iguais a 13 e 88.
Observa-se ainda que, tanto o número de instituições
como o número de usuários monitorados, aumentou a
partir de 1981. Os aumentos verificados nos últimos
10 anos, aconteceram a taxas constantes d* 13% • 19%
ao ano, respectivamente, para o número de institui-
ções e para o número de usuários monitorados. Tais
crescimentos, após 1981, provavelmente ocorreram em
correspondência è fase de regulamentação e licencia-
mento dos laboratórios ds monitoração pessoal, pela
Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN. Aléa do
aals, s maior exigência ou obrigatoriamente de uso
dos doslmetros pessoais em setores como, partieu-
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lamente. Medicina Nuclear, Radi-:erapia • Indústria
(Radiografia Industrial), ao lado de fatoa cono a
implantação do acordo nuclear Brasil-Alemanha, o

T M E L A 1 - NÚMERO DC INSTITUIÇÕES E PESSOAS MO-

NITORADAS NO PERÍODO DE 1*71 A 1661.

A-RADIOTERAPIAi • - MED. NUCLEAR; C-RADIO-

DIA«NÓSTICO| D-INOÚSTRIA{ E-PCSOUISAt F-CI-

NEAN«IOCORONARIO«RAFIA| NI - N* INSTITUIÇÕES i

NP - N* PESSOAS.

71

r*
7S

74

rs
rs
77
7»
7t
M
•1
•t
•1
•4

66
•s
•7
•S

••
•0
ti

A
NI

1

i

1
1

1

1
i

i

10
10

11
10
10
10

10

10

NP
94
S4
SI

se
14

IS
4

t
t
SO
27

s»
•0
7t
•7

ss
to
10S

111
10S
1Í4

•
NI

1
-

-
-

1
2
2

2

3
2
2
3
3
4

3
4
•

e
7
7
10

NP
14
—

-
-

4
S
8
lt

18
1«
IS
29
21
22

21
ze
4t
42

47
S«

•7

C
NI
2

1

'

<

!
1

1

l

7

7
•
)1
H

1»
1*
21
28

30
36
67

NP

•
34

26

2«
41
14

10
34

38
Bt
8*
78
111
187

163
226
263
320

376
481
880

D
NI

L
l
1
2
2

2
2

3
6
6
8

8
6
10
18

16
14
17

NP
4
4

8

6
6
6
6
10

11
13

16
116
121
133

164
168
218
316

388
326
326

E
NI
-
1

2

2
2
3

3
1
3
2
2
4
3
3

3
4
4
4

4
4

6

NP
-
4

11
6

10
11

10
4

13
6

8
16
14
16

14
24
27

26
31

26
73

F

NI
1
1

1

1
1
1
1
1

2
3
2
2

!
!

!
!

1
»

4

4

NP
6
10

10
14
14
14

6
10

14
24
27
16
21
17

20
22
26
64

62
46
63

controla d* qualidade doa Laboratório» de Monitora-
çio individual • a repercuasio da acidenta* nuclea-
r«* (Chernobyl - Goiânia), despertando una aaior
conscientização por parte do* usuário* e responsá-
veis pelo* respectivo* aerviços para o perigo, da*
radiações, deves ter contribuído para ease* in-
crementos.

0 comportamento da OEEKA nos diferentes setores
avaliados, para o período ea estudo, é informado na
figura 2 • Através doa dados apraaentadoa como médias
«ovais com passos de S anos, observa-ea que as DEEHA
aumentaram no decorrer do tempo, a partir do inicio
do Serviço de Monitoração Individual atingindo
valores máximos por volta de 1981 a 1987), • decrea-
cendo, a partir dai, na maior parta dos casos, a
valore* infariorea as iniciais neste registrados, ou
seja, (valores médios de 0,68 mSv, em 1991). 0*
dado* indicam, ao longo do* ano* da monitoração, qua
houve uma reduçío das DEEMA, de modo geral, a qual
apresentou-** particularmente acentuada noa ultimo*
5 anos. Ao lado dessas tendência* d* diminuição
observada*, a* DEEM» mostraram-se mais «levada* noa
primeiro* 10 anos, para o* sstores de Radiodiagnoa-
tico e de Radioterapia e, no* último* 10 ano*, para
o setor de Medicina Huclear. Oa resultado* obtido*
refletem, mais uma vez, a influência doa aspectos
citados como, maior conscientização dos usuários •
aplicabilidade de normas e resoluções da CMEN'-1 " ,
sobra atividades envolvendo radiações ionizantes,
além do controle de qualidade dos Laboratório* de
Monitoraçlo.

10000

1000

71 76 81 86 91

USUÁRIOS
INSTITUIÇÕES

FIGURA 1 - EVOLUÇÃO DO HOMERO DE ÜWTITDIÇDES E

DE PESSOAS MONITORADIS NO PERTODO DE 1 9 7 1 - 1 9 9 1 .

- nwwowowosnco - * - MM-NUCU/W -m-pacumn
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FIGURA 2 - COMPORTAMENTO DAS DOSES EQUIVALENTES EFE-
TIVAS MÍDIAS ANUAIS, AO LONGO DO PSRTODO MONITORADO.
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1 - International Coaaision on Radiological Protec-
tion, Recomendationa of the IRCP Publication, 26,
Pergamon Prosa, New York (1977).
2 - Diretrizes baalcaa de radioprotecio, Nona CMBN-
MB-3.01, comissão Racional de Energia Nuclear, 1988
3 - Autorização para funcionamento doa laboratórios
do serviço de monitoração individual, Mona (CHSH-
HB-3.04, pg. 7,1981.
4 - Licenciamento de instalações d* radiografia
industrial, Horaa (CNEH-HB-6.04) Reviaio 1, 1986.
5 - Requisitos de radioprotecio • segurança para
serviços de nadicina nuclear, Norma, (CNEN-MS-3.05),
1989 •
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FIGURA 3 - DOSE EQUIVALENTE EFETIVA MÉDIA ANUAL,

POR SETOR, NO PERÍODO MONITORADO.

Na figura 3 , estio apreaentadaa as doses equiva-
lentes efetivas médias anuais por setores para o
período monitorado (1971-91). Nota-ae que a maior e
menor 'DEEHA* registradas ocorreu nos setores de
Radioterapia e Indústria, as quais foraa 2,5 e 0,47
mSv, reapectivãmente.

De uma maneira geral, os valorea registrados
foram inferiores ao especificado através da norma
CNEN-NE-3.04, isto é - "o valor médio da doae
equivalente efetiva anual doa trabalhadores da
instalação nio deve exceder a 5 mSv", considerando
0 limite primário anual de dose equivalente (50 mSv)
ocupacional, em exposição de rotina.

CONCLUSÕES

Através dos dados apresentados, podemos concluir
quei
1 - > i atividades desenvolvidas pelos trabalhadores,
nas instituições monitoradas, estio adequadas, sob
o ponto de viata da radioprotecio (Sistema de
Limitação de Dose);

2 - A dose equivalente efetiva média anual dos
trabalhadores dessas instituições foi reduzida a
partir de 1985 em virtude do controle mais efetivo
da monitoração por parte dos responsáveis dos servi-
ços.
3 - As doses equivalentes efetivas médias anuais
estio abaixo do limita de 5 mSv estabelecido para os
trabalhadoraa da instalação (instituições);
4 - 0 aumento no numero de usuários e instituiçSes
monitoradas, nos últimos 5 anos, deva-se, a uma
maior conscientizaçio por part* desses trabalhado-
res.
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DOGE EQUIVALENTE MADIA ANUAL DOS TRABALHADORES DA AREA DE
SAÚDE

T.F.L. Daltro L . L . C»(HOüi

Serviço d* Calibraçao e Dotimitrn
IPEN-CNEN/SP

RESUm

0* dados d» monitoração individual do
período intri 1985 e 1991 dos funcionário*
que atuam na arma de saúda foram resgatados
• tratados d* modo a •• obter uma vitto
geral da variaçXo do valor da dos»
equivalente média anual.Silo dados dois
enfoques diferentes: a analisa da dosa
equivalent* média anual nos diferentes
setores dentro de um mesmo Hospital e a
comparação dessas doses nos mesmos setores
em diferentes Hospitais.

INTRODUÇÃO

O monitoração individual dos trabalhadores
expostos A radiação externa é feita pelo
IPEN desde 1961, com a utilização de um
dosímetro fotográfico de fabricaçlo
nacional.

A norma CNEN-NE-3.01 [1] estabelece que para
propósitos de monitoracuo individual os
monitores sejam calibrados em termos de
exposiçío; contudo, as exposições
profissionais devem ser avaliadas pela
grandeza física de dose equivalente.

Assim, para o controle das exposiç&es
profissionais, é estabelecido o fator de
conversko iR«0,01 Sv entre estas duas
grandezas.

A resposta de um filme, em termos da
dansidade óptica, apresenta forte
dependfncia com a energia das radiaçfies X e
gama incidentes, Esta dependfncia
energética é corrigida pela utilizaçto de
filtros absorvedores no porta-flimes.

A monitoraçlo individual é realizada
mensalmente, sendo que a troca dos porta-
dosímetros é efetuada no primeiro dia útil
de cada mis.

LIMITES DE DOSE

Os limites de dose equivalente s>o fixados

Dela CCOTISSftO NACIONAL DE ENER6IA NUCLEAR-
CNEN na publicação CNEN-3.01 Cl} a estilo
baseados nas recomendações internacionais
da AGÊNCIA INTERNACIONAL DE ENERGIA
ATÔMICA-IAEA, orgao oficial da ONU. A
publicação CNEN-NE-3.01 Cl] estabelece os
limites anuais de dose para trabalhadores
profissionalmente expostos, que sfto i
SO mSv/ano para o corpo inteiro,
130 mSv/ano para o cristalino e SOO mSv/ano
para pele e extremidades.

Doses equivalentes mensais de corpo inteiro
superiores a 4,O mSv/mffs silo consideradas
pela CNEN como níveis de investigação e,
quando detectadas, sfto imediatamente
comunicadas * CNEN/DIN (no Rio de Janeiro),
que solicitara a Instalaçlo que informe os
motivos que levaram Aquela dose. Desde 1988
foi adotado pela CNEN o valor de
0,20 mSv/mls (ri) como o limite mínimo de
detecçko a também como nível de Registro
ainda que a norma Cl] determine qu* »eja
adotado o valor de 0,40 mSv/mfs.

MATERIAL E MÉTODO

A avaliaçüo das exposiçdes de corpo inteiro
é efetuada pelo IPEN, para trabalhadores
submetido* a campos de radiação X e Gama.
0 filme utilizado atualmente no IPEN é o
modelo Personal Monitoring 2/10 fabricado
pela Agfa-Gevaert que possui duas emuls&es
com sensibilidades diferentes. A emulsko
mais sensível é capaz de detectar
5,2x10-* C/Kg (20 mR) de radiação gama do
Co-AO, e menos de 5,2xl0-T C/Kg (2.0 mR) de
Ralos X de baixa energia. A outra emulsao
cobre uma faixa de expesiçfco
suficientemente grande para abringer a
maioria das irradiações acidentais C2J,
sendo o limite superior de detecção
aproximadamente 7,B 10"» C/Kg (300 R).

0 porta-dosímetro contém trfs filtres
metálicos (Pb, Cu * Cd) localizados na face
anterior entre a parede plAstica e o filme.
Na parede anterior existe também um
orifício d* S mm de diâmetro, o que
possibilita a leitura da densidade óptica
no filme em funçfto da atenuaçfto da parede
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d» plástico do porta-dosímetro. alem das
leituras obtidas em função da atenuação dos
filtros metálicos.

Após a avaliação da exposiçfco sSc emitidos
os relatórios de dose. Anualmente ê
calculada a dose acumulada, que e dada pela
so,,ia das doses equivalentes referentes aos
doze meses do ano. Os dados obtidos desde o
inicio da monitoração em 1985 ate 1991 foram
resgatados e tratados de modo a se obter uma
visko geral da variaçào do valor da dose
equivalente media anual dos trabalhadores da
AVea de Saúde separados por Departamentos ou
Setores de Atividades e alguns casos
individuais.
Para o processamento estatístico dos dados,
confecção das figuras e edição do texto foi
utilizado um microcomputador PC-AT 386. A
analise da distribuição das doses
equivalentes anuais como um todo e dos
departamentos foi feita por amostragem
representativa (50%) do número de
trabalhadores em cada ano.
Neste trabalho s3lo analisados os dados do
Hospital das Clínicas da Faculdade de
Medicina da USP (H.C), Instituto de
Assistência Médica do Servidor Público
Estadual (IAMSPE), Hospital do Servidor
Público Municipal (HM) e Universidade
Estadual Paulista Júlio Mesquita Filho
(UNESP), num total de 3OO pessoas
monitoradas anualmente nesses setores.

RESULTADOS

O cálculo da média anual foi efetuado
considerando 507. do número de servidores
monitorados. Nesse calculo nto foram
excluídas as doses mensais superiores a
4 mSv.

Nas figuras 1 e 2 podem ser observadas doses
equivalentes médias anuais das diferentes
instituiçOes analisadas.

Os resultados foram separados segundo os
principais setores de atividade ou seja:
radiologia, radioterapia e radioisótopos.

Analisando os setores de radiologia, nos
últimos dois anos, a UNESP e o IAMSPE (F •
G) apresentam uma tendfncia de aumento na
dose média anual, enquanto que a situaçfo do
Hospital Municipal (E) é inversa, isto é,
houve uma reduçXo significativa na dose
média anual, se observarmos os valores de
1965.

Na radioterapia, o IAMSPE (D) e a UNESP (H)
apresentam doses mínimas enquanto que no HC
(A) essas doses sJo superiores. No setor d*
radioisótopos tanto o IAMSPE (B) como o HC
(C) apresentam, nos últimos dois anos
resultados semelhantes.

Lèí\
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A i HC - Radioterapia
B : IAMSPE - Radioisótopos
C : HC - Radioisótopos
D i IAMSPE - Radioterapia

Fig.l: Doses equivalentes «Adias anuaii
de diferentes instituições.

E : H.Municipal - Radioterapia
F : UNESP - Radiologia
6 i IAMSPE - Radiologia
H i UNESP - Radioterapia

Fig.2i Doses equivalentes «édias anuais
d* diferente* instituiçOes.

Como pode ser observado, com excessfto dos
setores de radioisótopos, os níveis d» dose
equivalente média anual suo bastante
diversificados. Neste trabalho n*o estão
sendo analisadas as técnicas ou instalaçbes
utilizadas em cada setor, bem como o número
e o tipo de exames realizados. Todos esses
fatores influenciam na dose média anual.
Em todos os casos, a dose equivalente média
anual nto ultrapassa 5 mSv/ano, que as
normas nacionais determinam como limite
superior para a dose média em instalações
de grande porte com muitos trabalhadores
Cl].
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Na tabela 1 »stko rm\acionado* por ano, por
atividade e par hospital, as dotn miaims,
bem como todas as doses médias anuais.

Tab»la I t Dosas Haxiaas Anuais.
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Como pode ser observado, em varias ocasiBes
o limite mensal de 4 mSv é ultrapassado
principalmente nos setores Oe radiologia e
radioisótoposi na radioterapia em geral as
doses mensais sao baixas, com excessfeo das
doses máximas do HC nos anos de 1990 e 1991.
Neste caso também, nfco foram consideradas as
rondiçbes em que essas situações ocorreram.

CONCLUSÕES

Dentro da rede hospitalar de 51o Paulo por
nos atendida, gut perfaz um total de 800
servidores monitorados, nlo se verificou, em
nenhum setor, casos em que o limite de
3 mSv/ano da dose equivalente media anual
para instalações, fosse ultrapassado. Esse
resultado demonstra o cuidado que tem sido
dispensado em relação a segurança do
trabalhador, bem como a eficácia da açto de
Proteçko Radiolôgica.

/ Fórum Nacional de Ciência e Tecnologia em Saúde "92 - 569



30SES ABSORVIDAS POR UM TFXNICO, COM E SEM (SIMULANDO) UTILIZAÇÃO
DE DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO. EM EXAME DE CINTILOCRAFIA ÕSSEA

Ferdinand de Jesus Leões F'1li" * ; Jo»o Antonio Filho ; ,
»nt dos Santos Rodrigues : W»ld«ciro Colado ; Suêldo Vita da Silveira

2 Departamento de Energia Nuclear - UF
Instituto de Endocrinologia e Medicina Nuclear do Recife

RFSUHC

A dose ae corpo inteiro, avaliada através de
•oniCorações individuais, só é significativa, quan-
do o dosíoetro e/ou monitor individual, é utiliza-
do, no corpo, em una posição representativa da dis-
tribuição da intensidade de radiação. Neste traba-
lho, a relação entre a dose de corpo inteiro e a
dose localizada em partes do corpo (gônadas, cris-
talino, tireóide, tórax e nãos) de ua técnico tra-
balhando em nedicina nuclear, foi investigada, por
meio de filmes dosioétricos e dosímetros termolumi-
nescentes (DTL ou TU». A investigação foi feita
com dispositivos de proteção apropriados e, também,
simulando a não utilização dos mesuo. Os resultados
são discutidos sob o ponto de vista de proteção
radiológica.

INTRODUÇÃO

As atividades relacionadas com o manuseio de
materiais radioativos, devem ser justificadas atra-
vés da relação custo-benefício. No caso das aplica-
ções nucleares, seja na indústria, agricultura,
pesquisa, ou medicina, os riscos estio intima-
mente associados, nos indivíduos que trabalham
com esses materiais, ao aparecimento de danos bio-
lógicos., os quais, sao proporcionais às doses rece-
bidas u \

Dentre as aplicações mencionadas, a medicina,
especificamente a medicina nuclear, utiliza a téc-
nica de traçadores radioativos com fins de diagnose
e tratamento de determinadas doenças, onde outras
técnicas, comumente conhecidas, sao pouco eficien-
tes, levando-se em consideração a relação custo-
benefício. Os traçadores comumente utilizados,
nesses aspectos, são os radionuclídeos 1-131,
Tl-201, Ca-67 e Tc-99 , destacando-se este úl-
timo, como ua dos nais utilizados, nos exames de
cintilografia óssea do Instituto de Endocrinologia
e Medicina Nuclear do Recife. Por outro lado,
nas diferentes aplicações das radiações ionizantes
na medicina nuclear deve-se observar que a relação
dose/trabalhador é de prand* relevância, «eis pela
interação trabalhador-fonte de radiação, ou pela
interação trabalhador-paciente, uma vez que as téc-
nicas utilizadas exigem um contato direto do traba-
lhador com o material radioativo (fonte não selada)
e com o paciente (fonte extra).

Este trabalho tem como objetivo determinar a
dose superficial recebida por técnicos de medicina
nuclear envolvidos em exames de cintilografia ós-
sea (corpo inteiro), desde o momento do preparo do

radiofãrtnaco (laboratório quente) ate
do mesmo no paciente.

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

a aplicação

As doses superficiais localizadas e, a de cor-
po inteiro, foram determinadas com doslmetros ter-
moluminescentes de fluoreto de lltio - "LiF:Mg;Ti"
(DTL-100), sendo, a última, comparada com a dose
determinada com filme dosi«ítricô. As situações in-
vestigadas compreenderam: utilização de dispositi-
vos de proteção radiológica (dosímetros localizados
depois desses dispositivos) e não utilização de
dispositivos O proteção radiológica (simulação,
com dosímetros localizados antes dos dispositivos).
Os dogíaetros foram irradiados com raios gama de
Tc-99 durante 18 aplicações (18 pacientes submeti-
dos a exame de diagnóstico de cintilografia óssea

- corpo inteiro), cada uma delas com atividade mé-
dia de 28 mCi.

Foram utilizados 8 conjuntos de DTL-100, com
4 dosímetros cada. Os dosímetros foram posiciona-
dos, conforme indicado na figura 1, nas seguintes
partes do corpo: Cristalino (fixados em uma das
lentes dos óculos plumbí feria, equivalente a 0,5 mm
de Pb: 2 DTL na face anterior, 2 DTL na posterior -
Ponto "A"); Tiraóide (fixados no protetor de tire-
óide, equivalente a 5 mm de Pb: 2 DTL na faee ante-
rior, 2 na posterior - Ponto "B"); Tórax (fixados
na altura da mama, no avental plumblfero equivalen-
te a 5 am de Pb: 2 DTL na face anterior, 2 na pos-
terior - Ponto "C"); Cônadas (fixados no avental
plumbífero, equivalente a 5 mm de Pb: 2 DTL na face
anterior, 2 na posterior - Ponto "D"); Mios (fixa-
dos 2 DTL cm porta dosúaetros tipo anel, na mão di-
reita do técnico, atraváa da qual transportava, pa-
ra aplicação no paciente, o porta-seringa contendo
o radiofármaco preparado no laboratório "quente"

- Ponto "E").
Foram utilizados, ainda, conjuntos de DTL fi-

xados em outros dispositivos de proteção radioló-
gica: Biombo (30 ms de Pb; 2 DTL na parta interna
- Ponto "T" e 2 na parte externa - Ponto "C") -
Figura l.a; Porta- seringa (10 sn d* Pb; fixados 2
DTL na parta interna. - Ponto "H" e 2 DTL na parte
externa - Ponto "I") - Figura 2. Tais conjuntos ob-
jetivaram determinar at doses, coo e sen esses dis-
positivos de proteção , respectivamente durante
preparo e transporte do radiofármaco.

Cano padrão, para medir radiação de fundo na-
tural, foram usados 4 dosímetros DTL e 1 dosímetro
fotográfico.

Os dosímetros DTL sofreram tratamentos térmi-

1
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co pre e pós-irradiação de 400 C durante 1 hora e
100 c durante 15 segundos, respectiyamrnte, sendo
este último tratado nc próprio DTL . 0 leitor de
DTL usado foi o Victoreen, modelo 2800. A dose ab-
sorvida registrada neste trabalho foi obtida a
partir da média aritmética de dois dosínetros DTL,
em cada ponto.

Figura 2. Detalhes do porta-seringa indicando a lo-
calização dos dosínetros DTL.
Pontos: H (parte interna); I (parte ex-
terna) .

b)

Figura 1. Preparo (a) e aplicação (b) do radíofár-
IMCO em exame de Cincilografia Óssea.
Pontos: A (cristalino); B (tireóide); C
(tórax); D (gônadas); E (mãos); F (biom-
bo parte interna); C (biombo parte ex-
terna).

RESULTADOS

0 resultado da monitoração pessoal realizada
por 6 dias em um técnico de medicina nuclear, de-
senvolvendo trabalho de rotina, em exames de cintí-
lografia óssea, desde a preparação do radiofármaco
até sua aplicação, está apresentado na figura 3.

A dose absorvida nos dosímetros DTL, fixados
na face externa (anterior) dos dispositivos de pro-
teção, foi bastante expressiva, em relação a úo*
dosímetros fixados na face interna (posterior).
Comparando os resultados, apresentados na figura
3.a e 3.b, podemos verificar que ms dose recebidas
no cristalino (Ponto "A"), tireóide (Ponto "B"),
tórax (Ponto "C"), gÕnadas (Ponto "D"), mios (Pon-
to "E") foram respectivamente 1,97, 0,35, 0,87,
0,61 e 0,46 mCy, no caso da utilização dos dispo-
sitivos de proteção, e, de 3,78, 5,06, 1,44,
1,61 e 316,3 nCy na situação de não utilização
dos mesmos. A dose de corpo inteiro registrada
pelos dosímetros pessoais DTL (Ponto "K") e filme
dosímétricos (Ponto "L") usados sob OB dispositivos
de proteção foram de 0,87 e 0,70 raGy. a dose de
corpo inteiro foram também avaliadas a partir da
soma das doses localizadas (cristalino, tireóide,
gônadas, tórax e nãos), correspondente a 4,26 mGy
(Ponto "J") quando se utilizou os dispositivos de
proteção e a 328,19 raGy na situação de não utiliza-
ção desses dispositivos.

De forma a obter resultados consistentes e
conclusivos, foram feitas algumas considerações en-
tre os resultados obtidos e os limites máximos de
doses equivalentes estabelecidos pela Nona da
Comissão Racional de Energia Nuclear CHF.N - BE -
3.01 , Assim, considerando uma carga d« trabalho
normal (20 dias/mês) e o periodo de monitoração
avaliado, observou-se que a dose equivalente efeti-
va mensal (tendo em conta os fatores de ponderação
para tecido ou órgão - Tabela 1), obtida "sem" a
utilização dos dispositivos de proteção e computa-
do a partir da soma das doses localizadas, foi de
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66,59 nSv, isto é, 16,65 vezes maior que o valor
admissível. Por outro lado na utilização, desses
dispositivos, a dose de corpo inteiro foi de 1,46
nSv (2,73 vezes menor que o limite máximo admissí-
vel) . A dose efetiva no cristalino foi 6,57 mSv
quando foram usados os óculos plumbifero, isto e,
1,81 veies menor que o limite pernissível, e de,
12,6 mSv considerando o mesmo trabalho sem a u t i l i -
zação dos óculos plunbífero, ou seja, 1,05 vezes
maior que o valor admissível. A dose na não foi de
1,50 mSv quando se utilizou o dispositivo de prote-
ção (porta-seringa), ou seja, 26,67 vezes menor que
o limite admissível e de 316,31 mSv, sem a uti l iza-
ção dos dispositivos de proteção, portanto 1.054,36
vezes o valor máximo permissível, na extremidade do
corpo.

B ' C ' D E J
PARTE DO CORPO IRAAQMDA

b)

B C D ' £ J K
PARTE DO (XRPO IRRADIADA

Figura 3. Partes do corpo irradiadas, sem disposi-
tivos de proteção radiológica (a), com
dispositivos de proteção radiológica (b).
Pontos: A (cristalino); B ̂ tireõide); C
(tórax); D (gÔnadas); E (mãos); J (soma
das doses); K (corpo inteiro dosímetro
DTL), L (corpo inteiro dosímetro fotográ-
fico).

Os resultados obtidos na avaliarão de dose
equivalente efetiva de corpo inteiro foraa max* e-
levados (2,09 vezes maior) que o resultado obtido
com um único dosímetro fotográfico, utilizado na
rotina do controle de dose avaliado nos laborató-
rios de monitoração pessoal.

Tabela 1. Fatores de Ponderação(v^) para Tecido Ou
Órgão1 .

0 R G A 0

GÔnadas 0,25

Mana 0.15

Medula óssea eritropoética 0,12

Pulmão 0,12

Tireóide 0,03

Osso (superfície) 0,03

Restante do corpo(<>/5rgão) 0,06

CONCLUSÃO

edicina nu-
para corpo

1 - A dose recebida pelos técnicos de
clear avaliada por um único dosímetro
i n t e i r o não é representat iva.
2 - Os técnicos de medicina nuclear devem ser moni-
torados com pelo menos 3 dosímetros, de forma a se
obter uma dose representativa de corpo i n t e i r o .
3 - 0 uso dos d i spos i t i vos de proteção (avental ,
óculos plumbífero, protetor de t i r e õ i d e , biombo* e
porta-seringft) em laboratórios de medicina nuclear
são indispensáveis para segurança dos trabalhado-
r e s , haja v i s t a que órgãos como c r i s t a l i n o e gôna-
das es tão diretamente expostos a radiação.
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DESENVOLVIMENTO DE MÉTODOS DE MBDIDA DB RADÔNIO
EM AMBIENTES FECHADOS

L.T. Yagiaama, CJL. Pela, EJV N u » • A.J.P. GUaidi

DGFM - CIDRA - FFCLRT - Universidade de São Paulo

RESUMO MATERIAIS E MÉTODOS

Método* de medida do gás radõaio em <
tem sido desenvolvido» no» E.U.A. e em alguns peitei da
Earopa e Asia. No Brasil, alguns grupo» de puaaisa de
dosünetria ambiental tem desenvolvido projeto* e reansado
medidas em águas minerai» e em unbiente» fechado», uti-
lisaado as mais diferentes técakss. 0 objetivo deste tra-
balho é mostrar o desenvolvimento de alguns métodos de

i rrniTmrirmait riumrtr irHrr rnn» latimatiT» ri» rrw
ceatração de ladôaio no at, priac

INTRODUÇÃO

0 radônio, ou eapeaBcamente 1BRa i nm gás radioativo
que ocorre naturalmente e apresenta una mõa-vid» de 3,8
dia*, formado a partir da deántegraçio do ^Ra, produto
iniermadiáno da cadeia de decaimento do wâaio natural
(MU), encontrado aa croeta terratre. Seado « a gáa nobre,
0 " R a é capas de dttandir-te atr«*éa da teria atingindo
a raperfide tcrmtre. Aadun, o gáa raddsio que emana do
•ok> aicança o interior de ambiente* fechado* pelai paredes
e pela» tabulate» de água e ««goto [1]. Alem do talo, as
fontes que contribuem para a presença de ™Ra em am-
biente» fechados tão a água destinada ao ato doméstico e
mauriai» de construção. A presença de alta concentração
de " R a no ai, principalmente em ambiente» fechado», aprs»
senta om grande risco àsaode da popvlaçio. Ess» ri*co nio
1 atribuído somente ao radonio, mas também ao» sens pro-
duto» d* meia-vida corta ("'Po, "«Pb, M4K • W4Po). Ao
contrario do '"Rn, essas prodnto* aprewatam uma fadn-
dane de se ftxarem em partículas de poeira preseste» no ar e
GosjssQttentemettic no eíiteina respíral̂ rio qvafldo instados
[1,3,8]. Assim, a medida da concentração de radonio no ar
^deimporUaciafandamental na determiaaçao da dose ab-
aonrída pelo pahnio.

Um do» ma» simple» e mais antigos métodos para determi-
aar a coaceatnção de rad&nio foi daseavohido por Laças cm
1957 q^co»Mm*.» conhecida-eéliia de L « « - [Sj. Esta

de am eüssjusjm (Pjrm) de 135 ml de capaci-
Saa panda lateral iatena é revestida com ama fin*
. de sattrto de saco athrado com prata, ZnS(Ag).

SdbsUacU«»Uo^e, além de aprvaeatar a propriedade de
cantir «toa* da h» «iaM e ahra «ioleU qaaado exporta à
partJcalas » é iaeeaslvel a omtro» típo» de radiação (7,10].
Neste método foi mtwaado a n sistema de bombeamsato de
at (Fig I). Umnltrodearfciacopladoaeete*i*teiaa.anm
de reter as partfcalMdefoeira. Uma armadilha de sflkfrfd
ioi colocada em A com a finalidade de redmir aamidadede

Um
col

atar.

coletor detento a eegaii contendo carrio ativado tá
cado abaixo dssU armadilha e «posto ao ar bombeado

doraate M hora». PiaalitaaW a exposição, a tampa foi re-
tirada e o coletor toned ado ao sistema de aqnecúncnto e
Uaneftrenda do gás (Fig. 2). O condutor A, desta «gora
U evacuado e o coletor aqneddo a uma temperatnra de
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350 °C durante 10 aúaultm. Eft* aquecimento é necessário
para que o carvão ativado libere o gás radônio adaorvido du-
rante a exposição. Apó» o tempo de aquecimento • bomba
de vácuo foi isolada e o ai contendo radônio foi transferido
para & célula previamente evacuada. Apó* fechar a torneira
r3 a célula foi d «conectada do tistema e juitapoata ao fo-
to multiplicador

CÉLULA 0E LUCAS

Figirc 2: Sktem» d« aquóiMato c Uaasfatéaáa do sfa.

O conjunto, célula, fotomultiplicador e pré-amplificador, foi
colocado em uma caixa de alumínio que serve paia a blin-
dagem óptica e eletromagnética. Os fótons detectados pelo
fotomultiplicadot e convertidos em sinais elétricos foram
diachminados por um analisador monocanal da OR-
TEC • 455 (Fig. 3). A contagem foi iniciada 3 boras após a
transferência do gás, permitindo que o equilíbrio radioativo
entre o radônio e aeuf filhos fosse estabelecido. As contagens
foram tomadas a cada 5 minutas, em seqüência, durante um
período de três horas. Estas medidas foram waüsariaa di-
ariamente durante uma semana. FtprvS: Sistema dt deteeçio • cottagem

A&áUae termolumineacente

A termoluminescéncía é uma das técnicas dosimétricas em-
pregada para a determinação da concentração de radônio
no ar [4,9,11]. Eata técnica é bastante útil, DOM torna-se
possível obter valores de concentração de radônio integra-
dos durante um longo período. Dosünetros LiF (TLD -100)
foram colocados sobre a camada de carvão ativado dos cole-
tores da Fig. 4, separados da mesma por uma tela de tecido
esticada por um aro metálico. Foram colocados 10 gnrpos
de doafmetroe em cada um dos coletores. Cada grupo era
composto de 4 ou 5 dosímetros. A calibraçio de dosímetros
foi realised* utilisaado uma font* de w C s . Foram utilisado*
dois coletores, dos quais um foi exposto ao ar ambiental e
outro ao ar bombeado. Dosímetros foram colocado» também
dentro de um terceiro coletor não contendo carvão ativado
que foi exposto ao ar ambiental. A altura deste coletor foi
redunda para 1,0 cm a fim de manter o mesmo volume de ar
contido dentro dos dois anteriores. Cada medida foi tomada
após um tempo de exposição ao ar de 4 dias.

Coletor com carvfto ativado

A adsor ção de radônio pelo carvão ativado 4 uma técnica
simples e barata paia se determinar oa níveis da concen-
tração de radônio no maio ambiente (2,«]. Coletores análogos
aos de Cohen a Naton [2] foram construídos. O coletor con-
siste de um recipiente cilíndrico de lata cor' >io 25,0 g de
carvão ativado. Na parte central da tamp JÍ feito tuna
abertura da 2,0 cm de diâmetro e coberto com uma tela
da njrlon (130 fios/cm). Um pequeno pacote (5,0 g) da sflica-
gd foi colocado logo abai» a fim de redusir a adsorção de
umidade pelo carvão. O esquema do coletor é mostrado na
Fig. 4. O carvão ativado que utilisamos é derivado da casca
de coco, fornecido pala Cerâmica Stefani, de Jaboticabal,
com uma granulação de 8 x 16.
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2,5 em f

1,5 cm
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' telo de nylon

3 I-» si'iico gel

cofvBo otivodo I ;
(25,0g)

-7,2 cm-

As medidas de exposição dot TLDt em função do tempo
de exposição são mostradas na Fig. 6. As reta» a, b
e c indicam respectivamente at respostas obtidas pelos
dosfmetros colocados dentro dos coletores, os quais foram
expostos ao ar bombeado, ao ar ambiental e aos dojúnetros
colocados dentro do terceiro coletor não contendo carvão
ativado.

t>q»*iae<U> coletor • «a» «tatasíei.

Tratamento térmico e Exposição

Os coletores, antes de serem expostas ao ar, fixam aqueci-
dos a «ma temperatura de 120 °C durante um tempo de IS
horas, período em que a tampa foi removida. Ao Urano do
tratamento térmico, a tampa foi recolocada e o coletor foi
resinado à temperatura ambiente durante um intervalo de
10 minuto*. Os coletores, assim preparadas, foram expos-
tos taato ao ar ambiental quanto ao ar bombeado. O trata-
mento térmico dos coletores é* efetuado após cada exposição
para remover a umidade e o gás radõnío adsorvidos pelo
carvão [2]. Terminada a exposição, a abertura da tampa i
selada com uma fito adesiva par» assegurar que não ocorra
o escape do gás retido no coletor durante a exposição. Os
coletores foram expostos no laboratório durante os meses de
verão.

7.0

"9

o "
8

1 0

OJO IU 1U ]U
Tempo de Exposição (d

soo

. , « » - . Eii>oéc4odoiTLDf emfiiciodol«mpod««i|>oáçao. A
MU » refef»M ao coletor exposto ao ar bombesdoi a teta b ao ar
unbtatal e »tet» c to coletor m carrio, exporto ao ar tmbiataL

RESULTADOS E DISCUSSÃO As Usas de exposição obtidas estão resumidas na seguinte

As medidas de "'Rn fornecidas pela ofluU de Lucas podem
ser vistas na Fig. 5. Foi encontrado uma máa-vida de 3,78
diat, o que evidencia a presença de radôoio.

Tabkl:1tesde«posiçlo

10'

a
o

* ^

0)
C7>
O
C 10
o
u
V
"D
O
X

o

Condição Taxa de Exposição

0,0715
0,0685

Taxa de Exposição
(mJt/«]» | |B |

0,277
0.266

• 1 R = 2,58 x IO"4 C/kg

A Fig. 7 mostra os valores das retas a e b subtraídos dos
valores de exposição obtidos na reta c, resultando em retas
a': (a - c) e b': (b • c). Foram obtidas taxas de exposição
de 0,012 e 0003 0 C / k J )

'o.O 1.0 2.0 9.0 4.0 9.0 e.O 7.0

tempo (d)

1: D«tüBcito do * " *» «m fcicfo do umpo.
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Figtl* T: Vtlors de expoóçio on fução do Umpo, »': (» - c)
e V: (b - c).

Oi valom obtido* pel» reU c d» Fig. 6 tio considerados
•qui como "background" e porUnto a lubttaçio do* valora
de a e b por e*te valor fornece a contribuição apenu do Rn
adiorvido pelo carvão e coniequentemente doa KDI prodntoa
de decaimento.

O» rwultados obtido* na Fig. 5 mostram que o método uti-
liiando a célula de Lucw e o coletor de carvio é um dos
método* mau encases na detecção de radônío no meio am-
biente. O* valore* obtido* mostram que a adwrçio pelo
carvio ativado são bastante significativo*. Neste método a
estimativa da concentração de radonio ao ai inferida van» de
0,3 a 2,0 pCi/l. O* resultados obtidos utiüsando a dosime-
tria termolnmiiifsrf nte mostram um acréscimo de 4 a 20 %
quando o* doxímetro* colocado* no coletor (oram expostos
ao ar ambiental e forçado respectivamente, correspondentes
is concentrações de radonio da ordem de 0,3 a 1,3 pCi/l.
Ambos os resultado» são compatíveis com a medida real-
isada em nosso laboratório pela Radtrak, Dfinoi* - EUA com
detectores de traço • com os resultados obtidos por Cohen e
NAsMÜfi li\ PaUA tlT¥ia\ ittMItinf MnlijÉcSo GéMwflÊ HaãialiMiOn*. fB&V

didas cm diferentes locais e épocas do ano serio necessárias.
Um» calibracão mais adequada deve ser adotada e comçôes
devem ser {sitas levando-se em conta os parâmetros, tais
como ventilação, pressão, umidade relativa e temperatura
doar.
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DESENVOLVIMENTO DE NOVO DOSiMETRO PESSOAL COM CaSO«:Dy+PTFE

Cláudio li. Cardenet»

Instituto Paulista de Dotimitrii das Radiações S/C Ltda.

RESUMO

Em nosso novo dosímetro pessoal substituí-
mos • geometria plana nos -filtros metáli-
cos por outra mais favorável. O método d*
avaliação desenvolvido baseou-se na combi-
nação linear das respostas sob o* vários
filtros, p*rm que, a dose avaliada dependa
o quanta menos da incerteza associada à
energia do feixe. Testamos esse método,
simulando campos de energia mista, e obti-
vemos um desvie médio de (11 1 5)% e des-
vios inferiores a 20% em todo o intervalo
de calitoraçfco.

INTRODUÇÃO

As metas iniciais que delinearam o desen-
volvimento de nosso novo dosimetro termo-
luminescente, para dosimetria pessoal,
foram» a reduçko da dependffncía angular
pela substituição da geometria plana dos
filtros por uma outra mais favorável, e o
desenvolvimento do método de avaliação de
doses pela combinação linear das respos-
tas (em funçfeo da energia do feixe) sob os
vários filtros [2], dessa forma, é possí-
vel avaliar a dose sem que seja necessário
determinar a energia com grande exatidão.

Per regrestko linear múltipla [3], entre
as curvas oe dependfncia energética dos
vários filtros, obtemos a combinação line-
ar que menos varia com a energia, e depen-
dendo dos filtros utilizados, a combinação
linear resultante poderá, ou nfo, ser sa-
tisfatória. Tanto melhor será essa expres-
são linear quanto menos vmrímr ao longo do
intervalo de energias considerado.

Esse método de avaliação torna-se interes-
sante quando irradiamos dosimetros pesso-
ais em campos de energia mista e com ângu-
los ÚP incidência variados, pois, nesses
casos, a incerteza associada á energia
avaliada aumenta.

Até o presente momento neo foi feita a ca-

ract.erizaçfeo da dvpendfncia angular do no-
vo dosimetro, para assim, poder-se avaliar
o quanto a nova geometria dos filtros se-
ria mais vantajosa que a geometria plana
convencional.

MATERIAIS

O porta-sensores (caixa plástica externa)
foi desenvolvido em poliestireno de alto
impacto. 0 sistema de fechamento permite
que a etiqueta de identificação do usuário
sirva como lacre de garantia da qualidade
do serviço prestado.

0 dosimetro baseia-se em trffs pastilhas
termoluminescentes de CaSO«iD/ • PTFE,
produzidas no IPEN-CNEN/SP Cl], sob os
filtrost l,3mm de poliestireno de alto im-
pacto (filtro PL), o anterior com um fil-
tro adicional de 0,40mm de cobre (filtro
Cu), e o primeiro com um filtro adicional
de 0,90mm de chumbo e mais outro de 0,40mm
de cotre (filtro PbCu).

Para os filtros mais densos ( os filtros
metálicos ), onde a dependfncia angular em
filtros planos é mais significativa, uti-
lizou-se a curvatura representada na figu-
ra 1.

Dentro do porta-sensores temes o porta-
filtros (desenvolvido em PVC rígido de
0,23mm), e dentro deste as pastilhas se-
guem seladas em lona piestica preta de
0,19m*. 0 porta-filtros tem dupla finali-
dade, a de fixação dos filtros metal cos e
a de posicionar cada pastilha no centro
geométrico de cada conjunto ( anterior
• posterior ) desses filtros.

MÉTODOS EXPERIMENTAIS

As pastilhas receberam o tratamento térmi-
co dé 300*C/lSmin antes de cada irradia-
ção. Utilizou-se um leitor Teledyne 7300C
e as respostas foram analisadas por êrw
integrada de 150 á 270-C. Os dosimetros
foram irradiados com raios x de espectro
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iitrrito nas energias de 26, 33, 48, 65,
83, 118, 1.63, 205kev e, com os raios gama
do "'Cs e do ^ C o .

RESULTADOS

Foi n c o i M d o o melhor «juste (Regressão
Polinomial C3] I , para catí* filtro ,
ln(Respo*ta relativa «o '"Co) x In (E), e
até grau cinco em In (E), onde E * a ener-
gia do feixe incident*. As curvas estko
representadas por linhas tracejadas nas
figuras 2a e 2b. Pmr» os filtros de PL e
Cu os ajustes foram satisfatórios, mas pa-
ra o filtro PbCu, devido a variação brusca
da resposta nas energias próximas do raio
H característico do Pb, nko o foi.

Dado • número reduzido de energias dispo-
níveis e bem caracteriiadas de raios x, o
que compromete a qualidade dos ajustes,
optou-se pelas curvas representadas cem
linhas cheias nas figuras 2a e 2b.

Utilizando-se dessas curvas (PL(E), Cu(E)
e PbCu(E)), pelo Método da Regressão Li-
near Múltipla, buscamos uma funç*o V

do tipo :

Y(E) « A*B.PL(E)+C.Cu(E)*D.PbCu(E), (1)

tal que, esta tenha a mínima variaçko com
a energia E. Assim, e assumindo alguns va-
lores de partida para Y (por exemplo valo-
res próximos de um), pode-se chegar a uma
expressko conveniente.

Obteve-*» para expressko (1) :

A - 0,39318 i B - 0,003333 ; C » - 0,00320
e D » 0,42112

0 gráfico de Y(E)
do na figura 3.

ln(E) está representa-

Seja COMB * B.L*U + C.LCu • D.Li»»cu> onde
Ln., L C u e Lf.Cu sko respectivamente as
leituras das pastilhas sob os filtros
PL, Cu e PbCu, corrigidas pelos fatores de
calibraçko na energia do *°Co. Dessa for-
ma, a exposiçko X(Y(E)) * dada por :

X(Y(E) ) * C0P1B/(Y(E) - A), (2)

Substituindo Y(E) pelo seu valor médio
<Y (E)>, ou por um outro valor próximo
(Y0) que seja mais conveniente, teremos
uma expressko única independe da energia.
Para Y0 » 0,962 obtivemos os desvios de
X(YO), em relação a X(Y(E)), inferiores a
20'/. em todo o intervalo de calibraçko
(de 26 at* 1250keV).

avaliar o comportamento de método em

rampos de energia mista foram simuladas
várias combinaçftes de energias. Cada ener-
gia de calibraçko foi combinada ae 100%,
907., ate 107. com as restantes. Foram cal-
culados os desvios esperados na exposiçko
avaliada utilizando a expressão indepen-
dente com a rri»rgi*, X(YO), e também para
a outra expressão, X(Y(<E>)), corrigida
para cada energia avaliada (<E>).

Sejam dois filtros i e j ; a a porcen-
tagem com que o dosimetro foi irradiado
na energia El, e (1-eO a porcentagem na
energia E2, entko a relação esperada para
o quociente entre as respostas desses fil-
tros será :

i,j )
o.Di(El) + (l-a).Di(E2)

a.Dj(El) • (l-a).Dj(E2)
(3)

onde Di(E) e Dj(E) sko os valores das cur-
vas de dependfncia energética na energia
E, para os filtros i e j respectivamente.
Comparando com a funçko Wt(i,j) »
Di (E) / Dj (E) obtemos a "energia efetiva
avaliada" E para a relação W(i,j).

Com as trís relaçdes independentes M(i,j)
obtemos os valores das energias com as
quais pode-se calcular <E>.

Sejam as exposições:

XI « a , na energia El, e

X2 « (1-a), na energia E2,

entko da expressko (2) obtemosj

COMB(El) - a.(Y(El)-A), e

C0MB(E2) « (l~a).(V(E2)-A).

Sendo

C0nB(El,E2) » COMB(El) * C0MB(E2),

entko da expressko (2) obtemost

• COMB(E1,E2) (4)

para cada <E>, e a expressko única para
todas as energias)

XO(YO) - COMB(E1,E2) / (Y0 - A), (3)

As combinações efetuadas resultaram em 413
campos de rn*rçié mista, com as •nmrqi**
efetivas avaliadas, <E>, variando de 26
at* 1250k*V.
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Método 1

Utihí»nüo-se a expressão I5> octeve-se u«
dtivio médio (nos 415 pontos; de: (11 1
5)7., sendo que, nenhum dos desvios ultra-
passou 20'/..

Método 2

Utilizando-se a expressío (4), cerca de 97.
das energias combinadas resultaram em
desvios superiores a 207., embora, o desvio
médio tenha sido: (7 t 6)7..

Método 3

Para <E> < 43 keV e <E> > 600 keV, que
correspondent a combinações basicamente de
uma única energia, a expressão (4) apre-
sentou em geral menores desvios. Então se
combinamos a expressão (4) para <E> < 43
keV e <E> > 600 keV com a expressão (5)
para as energias restantes, onde temos um
efeito mais significativo do campo misto,
obtemos um desvio médio de ( 10 ± 5)7. e to-
dos os desvios menores que 207..

Fig. 1 Corte Transversal
Metalicos.

dos filtros

CONCLUSÕES

0 método 3 de avaliaçSo se mostrou muito
satisfatório. Com esse novo procedimento
de avaliação, mesmo considerando combina-
ç6es bem adversas de energias, ob ti vemos
desvios inferiores a 207. em todo o inter-
valo de calibrjçlo.
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MtSWVOLVIMBTTO SO DOSÍMBU» SOLIDO TBMOLUMINBSC»TK SB M«B«Or:Dy
PAHA UTILIZAÇÃO BI D08IMBTRIA DK MÊOTHOHS TCHMI006

A. J . Pot lana J r . ; L. L. a A. S. Todo

Serviço de Calibraçlo e Doalmetrii
IPBM - CMBM / SP

RBSDMO

Bate trabalho faz part» da pesquisa de novos
materiais TL para uso em nonitoração de
neutrons. 0 objetivo 6 desenvolver o fósforo
ternoluminescent» Tetraborato de Magnésio
dopado com Dispr6sio (MgRtOT:Dy), que contes
Boro, cujo i06topo 10B possui alta seocCo de
choque para neutrons térmicos através da
reação lOBCn.oOTLl. Os parâmetros estudados
neste trabalho são: concentração de ácido
nitrico, número de lavagens para eliminação
do ácido borioo eu excesso, granulaçEo do po-
de MgBtOrrDy, porcentagem de teflon
utilizada oomo agregante e reprodutibllidada
da resposta TL.

IMTBODOÇAO

Com o progressivo aumento de instalações
nucleares e a utlllzaçSo cada vez maior da
radiação de neutrons em tratamentos
radioterápicos o interesse pela dosimetrla
pessoal de neutrons tem aumentado em todo
nundo.

A maior dificuldade encontrada na área é a
de desenvolver um detector que possa aer
utilizado Junto ao corpo do trabalhador e
que seja de pequeno porte.

Por outro lado, os neutrons por serem
partículas não carregadas slo de difícil
detecção pois não causam ionizaçBo dirata
como as partículas carregadas. A lonizaçto
é causada de maneira indireta via interações
nucleares com outros núcleos.

Rxietem diversos tipos de dosimetros em uso
baseados am diferentes técnioas da detecção
de neutrons como os filmes fotográficos,
emulsSes nucleares, eletretos, detaotores
sólidos de tvaçoe nucleares, câmaras de
bolhas superaquecldas, dosimetros
termoluminescentes e outrosC1,2,6).

Nos últimos anos, muitos pesquisadores sstlo
trabalhando no desenvolvimento de doeiaetro*
termo1'winescentes (TLD) por apresentarem
vantagens, tais como[4]:
- tamanho reduzido;
- sistema de leitura simples e rápido;
- produção relativamente eiaples e barata;

- possibilidade de utilizá-lo várias vezes
sem comprometer o resultado.

PBDDOÇftO DO MgB4O7:Dy

0 MgBtOrtDy é produzido mistur&ndo-ea oxido
de magnésio (HgO) ao ácido borioo (HaBOs).
A reaçEo ooorre pela via úmida em meio ácido
(ácido nitrico diluído)C3]. 0 material 4
seco em uma estufa cirúrgica, fundido em um
cadinho de platina, triturado e peneirado.

A sensibilidade de um fósforo TL â radiação
depende de sua granulação[7], diminuindo com
a redução do tamanho doe grãos. Outro fator
a ser considerado é a facilidade de se
identificar uma granulaçio e de se obter uma
mistura homogênea.

As granulaçoes escolhidas foram:
- sntre 74 e 174 um;
- entre 37 e 74 um.

As granulaçSes do fósforo foram escolhidas
levando-se em conta o trabalho realizado por
SzabóLS], onde os grãos com tamanho entre 74
e 174 um apresentam melhor resultado na
sensibilidade â radiaçto gama. Para a
granulação entre 37 e 74 um levou-me em
conta o fato de que slo as partículas alfa
produzidas na reação (n,a) no boro que vão
ionizar o fósforo quando da irradiação com
neutrons térmicos, considerando o curto
alcança das mesmas.

Após Isso, o fósforo resultants, nas
diferentes granulaçoes, é lavado oom água
destilada, seco e tratado oom a finalidade
de sensibilizar e estabilizar as
propriedades termo luminescences. 0 processo
de lavagem se faz necessário para eliminar
o ácido borioo colooado em excesso para
garantir que todo oxido de magnésio reaja.

Para facilitar as condições de irradiação e
leitura, o pó é oompaotado em forma de
pastilhas. Para se obter uma pastilha
resistente, o pó é misturado oom teflon qua
tem a função de agregante. Quanto maior a
quantidade de teflon na mistura, maior é a
resistência mecânloa das pastilhas, porém
perde-se em sensibilidade. Uma ves
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compactadas, as pastilhas sáo submetidas à
ainterização que consiste de tratamento
térmico a temperaturas adequadas.

Para que uma pastilha possa ser utilizada
repetidas vezee é necessário que as
propriedade» termoluminescentes se mantenham
de uma irradiação para outra. Para isso é
conveniente submeter as pastilhas a um
tratamento térmico antes da Irradiação.

Sstudou-ee nesse trabalho diferentes tempos
de tratamento térmico à temperatura de
300 *C. Oe tempoe escolhidos são: 15, 30, 60
e 180 minutos.

MATERIAIS K MVTODOS

Tabela 1
Resposta TL em função da
concentração do solvente

Cone. do

( 4

i 1

( 1

Solvente

: 1 )

: 4 )

: 9 )

Resposta

26.12

28.75

33,16

TL

± 2

* 0

± 0

(nC)

.28

.51

,88

Foi testada a reprodutibilidade TL des
pastilhas puras, ou seja, sem teflon. Os
resultados sfto mostrados na Figura 1.

As amostras utilizadas contêm 50 mg de massa
e s&o obtidas a partir dos seguintes
reagentee:

- HaBOs da Merck;
- MgO da Merck;
- DyzOs da Research Chemicals;
- HNOs P. A. da Reagen.

Irradiações

As irradiações com radiação gama foram
realizadas utilizando-se fontes de l;»7Ce
(3,7 QBq) e «°Co (15 TBq).

As irradiações com neutrons foram realizadas
no IF/USP utilizando-se una fonte de
2*1 Am-Be de 5 Ci. A distancia entre o centro
geométrico da fonte e as amostras foi fixada
em 30 cm, utilizando-se um moderador de
10 cm de parafina e um filtro de 3 mm de
chumbo para eliminar a radiação gama de
baixa energia.

Obs.: As irradiações com radiação gama foram
efetuadas sob condições de equilíbrio
eletrônico, utilizando-se 3 mm de lucite.

Leitura TL

As leituras TL foram efetuadas Imediatamente
após o término da Irradiação utilizando-se
um aparelho leitor Harshaw modelo 2000 -AB.

Todos os resultados apresentados são
expressos pelo valor médio dae leituras e
pelos respectivos desvios padrão da média.

RESULTADOS B OOMCLUSÕKS

Analisando os resultados das respostas TL de
amostras produzidas com diferentes
concentrações de ácido nitrlco diluído
apresentados na tabela 1, observa-se que a
concentração do solvente (HN0a:água
destilada) de (1:9) corresponde As amostras
com maior sensibilidade.

í 4 •

Número de L**m
Figura 1 - Reprodutibilidade TL

pastilhas sem tsflon.
das

Analisando o gráfico observou-se que os
primeiros resu l tados aant&m-se
reprodutivo i s , mas a aedida que as pastilhas
são reutilizadas vsriflca-se uma diminuição
na resposta termolumlnescente. Pode-se
atribuir essa diminuição ao fato das
pastilhas puras perderem massa durante o
manuseio em virtude de serem frágeis.

As medidas realizadas com
diferentes granulações do
apresentadas nas Figuras 2 e

pastilhas de
fósforo são

3.

tr-M r*-m

•fngfiho dos GMM íi/n)
Figura 2 - Resposta TL para radiação gama em

função do tamanho de grãos.

Analisando os resultados observou-se que as
pastilhas com tamanho de grãos entre 74 •
174 um se mostraram mais sensíveis.
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<S7 3T-7* M-tM

BíTMnho dos (JAOS fty
Figure 3 - Resposta TI» para neutrons

térmicos em função do tananho de
grãos.

6 - Resposta TL para neutrons
térmicos em função da quantidade
de teflon.

Os resultados obtidos na definição do número
de lavagens necessárias para eliminar o
ácido bórico aão apresentados na Figura 4.

compromisso entre sensibilidade
termoluminescente • resistência mecânica das
pastilhas, optou-se pela adição de 40 X de
teflon ao pó de Mg&tOriDy. Essa composição
será utilizada na produção das pastilhas.

Os resultados da reprodutib11idade do
tratamento térmico são mostrados na
Figura 7.

Figura 4 - PH da água utilizada para lavar
o pó de MgmO-rrDy em função do
número de lavagens.

Com relação A adição de teflon ao pó de
Mg&tOriDy para que se obtenha boa
resistência mecânica das pastilhas, foram
realizados testes de sensibilidade tanto è
radiação t quanto A radiação de neutrons,
obtendo-se os resultados mostrados nas
Figuras 5 e 6.

o 1 f * 4 f •

NÚMERO C* LEITURA
Figura 7 - Resposta TL em função do número

de leituras para diferentes
tratamentos térmicos.

Tabela 2
Coeficientes angulares das retas

da Figura 7

Tratamento
Térmico

300*C/16 min.

300 'C/30 min.

300 'C/60 min.

300 'C/180 min.

Coeficiente
Angular

0.016

-0.129

-0,271

-0,086

Figura 6 - Resposta TL para radiação
função da quantidade de teflon.

Analisando os resultados e considerando um

Analisando as curvas e verifioando os
coeficientes angulares das retas mostrados
na Tabela 2, coeficientes estes que vão
mostrar o grau de Inclinação da reta,
concluímos que o melhor tratamento térmico
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para reuti-lza;ãr das paetilhas de MgB40-:Dy
é 300 * 7 •• 15 min.. Quanto mais próximo de
zero oetiver o coeficiente. menor a
inclinação e então melhor a
reprodutibiiidaàe da leitura.
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DOSIHETRIA DE CAMPO NA ÁREA DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS
HÉDICO-HOSPITALARES

C S . ' .". h»r , ano r .1

Servicc de Calibrasão ?
IPEN-CNENXSP

Dosimetri

RESUMO

A partir das propriedades dosimétricas do
CaSO^:oy para aplicação em dosinetr[i de
altac doses pela técnica de Ressonância
Par. ,»agnet i ca Eletrônica (RPE), estuda-se
sua aplicaçíío na dosimetria de campo para
aplicação em esterilização de Materiais
médico hospitalares. Sao apresentadas as
curvas de c.iioracão do sinal RPE em
função da dose absorvida no ar e o
decaimento térmico do sinal RPE a
temperatura ambiente.

IMTROOUCXO

Com a crescente utilização de materiais
plásticos na medicina, fez-se necessário
a implantação de um método de
esterilização que não usasse vaporízacão
ou secagem a altas temperaturas. Alguns
métodos químicos foram utilizados, Mas
surgiu a preocupação com o meio ambiente,
a saúde do trabalhador quando em contata
com estas substâncias e o seu uso em
larga escala.

Com o desenvolvimento recente de
plásticos resistentes à radiação, cresceu
consideravelmente o volume de materiais
médicos esterilizados em irradiadores
gama. Um grande número de materiais
médico-hospitalares pode ser irradiado de
uma única vez, como por exemplo < luvas,
seringas e agulhas, jalecos e cortinados,
tubinhos. suturas, algodão, pipetas,
bandagens, unguent os (panada*),
equipamentos, etc...

Este método permite que os artigos
méàico% sejam manufaturados em um meio
nso estéril, acondicionados e colocados
dentro de caixas de papelão especiais
para o transporte em navio, aviões etc.,,
antes de serem esterilizados. Após a
esterilização não é necessário cuidado

especial desde que cada unidade do
produto esteja selada Ot ' ' , J^ria
enbalagem. A caixa esterilizada pode
então ser carregada diretamente para o
transporte e em seguida para os centros
de d i stribuicâo.

A fonte de radiação gama utilizada para
esterilização industrial é d* **Co. Esse
isótopo é adequado pois emite dois fótons
de alta energia por desintegração (1,7 e
i,33HeV> e tem uma meia vida de
5,27 anos.

A radiação gama do * #Co tem energia
suficiente para matar nicro-ori; mos
tais como as bactérias, porém esta
energia não é suficiente para ativar
elementos comuns. Logo, é
consequentemente impossível induzir
radioatividade ou contaminação no produto
ester i1i zado.

Existem vários tipos de irradiadores
comerciais que processam o material cm
caixas ou embalados. A dose atualmente
aplicada para os produtos varia com o
tipo e » densidade do material a ser
esterilizado, com o tamanho do container
e outros parâmetros, mas * (UÜC
normalmente utilizada é e>» torno de

é de grande importância a dosimetri*
desses campos de radiação para que haja
um controle efetivo da dose a que o
material está sendo submetido. Doses
inferiores ao estipulado podem n̂ 'o ser
eficazes, bem como doses muito superiores
podem causar d;noi ao material.

0 objetivo deste trabalho consiste na
caracterização do CaSO«JDy para aplicação
em dosimetria de altas doses pela técnica
de ressonância paramagnética eletrônica.
0 CaSO^;Dy é um material dosimétrico com
grande aplicação na dosimetria pessoal e
ambiental C«J.
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i' vs de ca l 11
i t iii)E do s . rial Wi'fc do

da dose, d e n t r o ilo
i n t e r e s s e , dpve ter um
l . n e a r para poder i f r j p i i c i d a
e s t e ' 1 •zacau i n d u s t r i a l -

F . a
CaSCU:Dy em

i nter valo de
comport ament o

na jrt-a OF

Os parâmetros est 'idado? ' testes t r a b a l h o
são s c s i n a l c a r a c t e r í s t i c o , amplitude-
do s i n ^ i RPE em fundão da dose a b s o r v i d a
no ar t o deca imento t é r m i c o do sin,al RPE
no per i ode de 'imã semana.

MATERIAIS E MÉTODOS

0 mat er i a 1 ur i i -ado é O CaSO«: Dst na
forma de po produz ido r n TPEN L ! J . F-.re
m a t é r i a , vem sendi estudado para

api i C i t J ú eni d o s i m e t r i a de a l t a s dtr.es
pel<« t é c n i c a de Ressonância Paramagnét i r<
E l e t r ô n i c a (SPE) t 3 3 . A concent raca- ' do
dopant t e s c o l h i d a e de 0 , 1 % n o l , p a r a a
qual o CaSO,:Dy a p r e s e n t a boa

D i i d a d e do s i n a l RPE C33.

As irradiações foram efetuadas com uma
fonte de **f:o de 18S TBq pertencente á
Coordenador i a fie Apl i catão na Engenhar ia
*• Indiistria (IPEN). 0 intervalo de doses
estudado e de te a 10" Gy, dentro do qual
está o intervalo de dose usad' na
ecter i 1 i zacáio industrial (1*" Gy).

30

Fig. 1: Sinal RPE do CaSO^-.Dy entre

o 30 e 40 sinais do padrão
de Manganês.

0 equipamento de RPE
m«aidas do sinal do
da Jeol .

util zado par .> J S

é o JES-ME-3

Todas as medidas foram efetuadas
imediat amende após as irradiações, em
temperatura amDiente.

RESULTADOS

Na fig.l é mostrsdo sinal característico

do CaS0.»:0y em relacso ao iinal

característico rte um padrão de Mn"*.

0 Mn"*" pussuc se i« sirais era seu espectro
e o sinal do CaSO^rfjy aparece entre os 3"*
e 4" sinais.

Na f>9.2 e mostrada a curva de
cal'bracao. Como pode s«r observado,
dentro do intervalo de doses estudado, o
comportamento é linear. 0 limite mínimo
de detecção é da ordem de 88Gy, foi
calculado como 3 vezes o desvio padrSío da
média (3<r > do sinal de amostrai não
irradiadas. As 6»rr»s de erro foram
determinadas pelo desvio padrSo da media
de S leituras (1»).

10

10
-2

10 10' 10J 10* 10'

Dose Absorvida ( Gy )

Pig. 2 : Sinal PPE do

em função da dose
absorvida no ar.
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Na f i 9 . 3 observa-se o decaimento t t r a i c o
do sinal à temperatura ambiente, na
p r i M i r » s taam pés- irrad iacSo. Pode-se
ver i f i car que o decaimento do sinal nesse
período é unor do que 3%.

Tempo ( dias )

Fig. 3: Decaimento térmico do

sinal RFE do CaSO.tDy.
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CONCLUSSES

Pelos resultados obtidos pode-se
verificar que o CaSO«:Dy apresenta
características adequadas para aplicaçio
cm dosimetria de altas doses pela técnica
de Ressonância Paramagnética Eletrõníra.
Outros parâmetros tais cotio
reprodutividade, dependência energétíra.
dependência coa a taxa de dose, etc...
deverSo também ser determinados.
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Avaliação da Resposta do Fotodiodo BPW-34
para Dosimetria de Elétrons de 10 MeV

H. J. Khoury; A. P. Mascarenhas*. F. A. Melo e C A. Hazin

Departamento de Energia Nudear/UFPE
'Serviço de Radioterapia do Hosp. Portuguèa/BA

RESUMO

Ette trabalho tem como objetivo estudar a viabilidade do
emprego de fotodiodo» comerciais para a dosimetria de
feixes de elétrons de alta energia. As medidas foram
efetuadas em um acelerador linear de 10 MeV utilizando-
se o fotodiodo BPW-34. A energia média dos elétrons na
superfície do famoma e seu alcance médio foram
determinados com o fotodiodo e os resultados
comparados com os obtidos com uma câmara de
ionização de placas paralelas. O desvio relativo entre as
duas determinações foi de 0,8%, demonstrando que é
possível utilizar-se detectores a base de fotodtodos
comerciais para a dosimetria de feixe de elétrons em
aceleradores lineares.

INTRODUÇÃO

A determinação da dose absorvida para feixes de
fótons ou elétrons produzidos em aceleradores lineares
é via de regra ofetuada com câmaras de ionização de
placas paralelas ou câmaras dedal, dependendo da
energia da radiação [1]. Com o surgimento de materiais
semicondutores foi proposta a sua aplicação na
dosimetria de feixes de raios-X e gama p,3]. Trabalhos
subsequentes [4,5] têm demonstrado a viabilidade do
emprego de fotododos comerciais para a dosimetria das
radiações ionizantes, uma vez que as características de
sua junçáo sáo idênticas as dos detectores
semicondutores.

As principais vantagens oferecidas pelos
detectores semicondutores em relação às câmaras de
ionização são as suas pequenas dimensões e alta
sensibilidade relativa. De fato, a corrente produzida em
um semicondutor é cerca de 18.000 vezee maior do que
• gerada em uma câmara de ionização de idêntico
volume, quando ambos sao submetidos ao mesmo
campo de radiação [4]. Tendo em vista os bons
resultados obtido* com fotodtodos para a dosimetria da
radiação gama (6), procurou-se neste trabalho estudar a
resposta de um fotodiodo comercial para a dosimetria de
elétrons de 10 MeV.

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

O fotodiodo utilizado como detector de elétrons foi
o BPW-34. que é um semicondutor de silício PIN. de
geometria planar, com volume sensível de 0,073 cm',
segundo dados fornecidos pelo fabricante. Um
eletrõmetro integrador desenvolvido no DEN/UFPE por
Melo [7] foi utilizado para processar a corrente gerada na
região de depleçao do fotodiodo pela passagem da
radiação. As medidas foram realizadas com o acelerador
linear Therac-10 Neptune pertencente ao Serviço de
Radioterapia do Hospital Português ds Salvador-BA.

A fim de facilitar o posicionamento do fotodfodo
durante a realização das medidas, o mesmo foi fixado no
centro de uma placa de acrílico medtodo 30cm x 30cm
e com 1cm de espessura, de tal modo que a sua
superfície anterior tangenciasse a superfície da placa.
Para o estudo da resposta do detector em função da
dose, a placa contendo o fotodiodo foi poeWonada sobre
um bloco de 30x30x5 cm* sendo o fotodiodo coberto por
uma outra placa de acrílico com espessura equivalente
a da região de "build-up". As medidas no centro do feixe
foram efetuadas para dferentes doses, msntendo-ee a
distância fonte-superffde fixa em 100cm e repetindo-se
3 vezes a leitura para cada dose.

Para a determinação da percentagem de
profunda a placa contendo o fotodtodc foi posicionada no
centro do feixe sobre um fantoma com dimensões totais
de 30x30x20 cm*, composto por placas de acrílico (p •
1,18 g.cnv*) de diversas espessuras, sendo as medklas
realizadas alterando-se a posição da placa contendo o
fotodiodo em relação à superfície. At medWas foram
realizadas com o campo padrão de 10cm x 10cm e com
o campo de 25cm x 2Scm, que é o máximo permWdo
para este acelerada. A percentagem d* dose em uma
dada profundidade foi obtida pela relação entre a leitura
naquele ponto e a leitura no ponto correspondente à
dose máxima, sendo cada medida repetida 3 vezea.

Mantendo-se o mesmo arranjo experimental, o
fotodkxto foi substituído por uma câmara de ionização de
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placas paralelas (Maricus. M23343-806) acoplada a um
eletrômetro PTW-DI-4/DL-4 e as medidas foram
efetuadas em diferentes profundidades para um campo
de 10cm x 10cm. Os valores da porcentagem de dose
profunda medidos com o fotodiodo foram comparados
com oe obtidos com a câmara de ionização. Para
campos de 25cm x 2Scm as doses determinadas com o
fotodiodo foram comparadas com as curvas de isodose
fornecidas pelo fabricante.

A energia média do feixe de elétrons na superfície do
fantoma (EJ foi determinada a partir da relação

E, . C x R ,

onde C é uma constante igual a 2,33 MeV/cm e Rw é a
profundidade para a qual dose se reduz a 50% do valor
máximo [8).
O alcance experimental, eu alcance médio, dos elétrons
(Rp) foi determinado por extrapolação da curva de
percentagem de dose profunda para um campo de 10cm
xiOcm.

RESULTADOS

A figura 1 mostra a variação da resposta do
fotodiodo BPW-34 em função da dose de radiação. O
coeficiente de determinação da reta obtida foi de
0,999998 o que demonstra a linearidade da resposta do
dosímetro testado com a dose.

As figuras 2 e 3 mostram os resultados da
percentagem de dose profunda obtidos, respectivamente,
com campos de 10cm x 10cm e 25cm x 25cm. Conforme
indicam as figuras, existe uma boa ooncordineia entre os
valores das porcentagens de dose obtidos com o
fotodiodo e os obtidos com a câmara de ionizaçáo ou
com os valores extraídos da curva de isodose.

10 SO 30 40
Prof, wn Água f i m )

60

Figura 2 - Percentagem de dose em função da
profundidade para um campo de 10cm x 10cm (FD •
fotodiodo; Cl - c. de íonizacao: Isod - isodose).
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Figura 3 - Percentagem de dose em função da
profundidade para um campo de 25om x 25cm (FD *
fotodiodo; Isod - isodose).

Figura 1 • Variação da resposta do fotodiodo em função
da dose de radiação.
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Os valores do alcance medo (RJ e da energia
média dos elétrons na superfície do fantoma (EJ
QOTawmlnaaOV COm O TulDQKXXJ • OUfri m CWF1W Q9
ionizaçáo. a partir das meddas da percentagem de dose
profunda para um campo da iOcm x 10cm,
apresentados na Tabela 1.

Tabela 1 - Parâmetros do feixe de elétrons de lOMeV
determinados com fotodiodo e câmara de lonizaçáo para
campos de 10cm x 10cm.

ueieuür n̂  ĉ
mm de água (MeV)

47.2 9.7

C. de lonizaçáo 47,6 9,6

47,6 9.62

A análise desta tabela índea que existe uma boa
concordância entre os valores do alcance médio * da
energia dos elétrons na superfície do fantoma,
determinados tanto com a câmara de tonizaçáo como
com o fotodiodo. 0 desvio relativo observado em ambas
as determinações foi de 0,8%.

CONCLUSÃO

Os resultados das meddas efetuadas com o
fotododo BPW-34 dsmontraram a linearidade de sua
resposta em função da dos* de redação, qualfflcandc-o
para emprego como dosímetro de elétrons. A boa
concordância entre a curva obtida com o fotododo e a
curva de isodose permitem concluir que é possível
utilizar-se detectores á base de fotododos comerciai»
como alternativa para a dosimetrla d* feixes de elétrons.
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RESUMO

Bxistea no pais v4rios tipos de detectores de
contaminação de superfície utilizados es instalações
onde ocorre risco de contaainaçâo, principalaente ea
laboratórios e hospitais que aanipulaa fontes nSo
saladas. Após o acidente de Goiânia foi evidenciada
a necessidade de se realizar a calibraçâo de tais
•onitores. Visendc suprir a rleannda existente no
país, foi desenvolvido no Laboratório Nacional de
Metrologia das Radiações lonizantes ( U H U ) ua
sisteaa para calibraçâo desses instruaentos. Neste
trabalho é feita uaa descrição do arranjo
experisentai e da aetodologia adotada por este
laboratório, t feita taabéa usa discussão sobre as
vantagens da utilização de tal sisteaa para
otiaizaçâo da rotina de calibraçâo.

HflRODOÇA)

Contaainaçâo de superfície coa substâncias
radioativas envolvendo partículas alfa e beta
ocorres na indústria, aedicina nuclear e
laboratórios de pesquisa.

Detectores tipo Geiger-MUller, proporcional e de
cintilaçâo têa sido utilizados para aedidas de
contaainaçâo de superfícies. A calibraçâo desses
detectores é realizada utilizando-se fontes de
referência de «rande área. Isto é essencial para
corrigir principals»',te a eficiência de contagea de
tais detectores que variaa ea aédia entre SX e 45%.

0 Laboratório Nacional de Metrologia das Radiações
lonizantes do Instituto de Radioproteçâo e
Dosiaetria tea :oao objetivo principal a calibraçâo
de dosiaetros clínicos, aonitores de radiação e
preparação de fontes radioativas de referência.
Contudo, esse laboratório ainda nâo dispunha de ua
sisteaa padrão de referência para calibraçâo de
detectores d* contaainaçâo. A necessidade de
aquisição de fontes de referência e da aontagea de
ua sisteaa de calibraçâo de aonitores de superfície
foi forteaen:e deaonstrada durante o acidente de
Goiânia, onde arranjos experiaentais foraa
iaprovisados para calibraçâo de tais aonitores [1].

Este trabalho tea coso objetivo apresentar o projeto

e desenvolver ua sisteaa para calibraçâo de
aonitores de contaainaçâo de superfície para
radiação do tipo alfa e beta. Uaa descrição do
aétodo de calibraçâo e do arranjo experiaental, é
apresentada.

HA1HUAJS B M0COO6

0 aétodo descrito nesse trabalho consiste ea
deterainar a eficiência de detecção de ua detector
de contaainaçâo de superfície, usando o fluxo de
eaissâo de uaa fonte radioativa de referência de
aodo tal que o resultado seja independente do fluxo
de eaissâo da fonte [6].

Devido â grande variedade de tipos de detectores coa
diferentes taaanhos de janela, foi necessário
desenvolver ua arranjo experiaental que garantisse
a reprodutibilidade na geoaetria de calibraçâo para
todos eles. Aléa disso, existe a lisitaçâo da área
das fontes de referência que possuea 9,0 ca de
diâaetro , o que iaplica que nea seapre é possível
conseguir a coadiçâo ideal para a deterainaçâo da
eficiência, isto é, fonte aaior que a janela do
detector [2]. No caso da fonte aenor que a janela do
detector é feita uaa varredura ea toda a superfície
da janela.
Coa o sisteaa de calibraçâo desenvolvido é possível
varrer toda a area sensível de detecção, o que
peraite a calibraçâo da aaior parte de detectores
usualaente encontrados no aercado.

0 arranjo experiaental é aostrado na figura 1.

Este sisteaa é constituído de ua posicionador no
qual sâo acopladas diferentes tipos de garras para
fixação das sondas detectoras. A esta parte do
sisteaa esta taabéa acoplado ua indicador de posição
ligado a ua coaiputador, que possibilita variações da
distância fonte*sonda coaj uaa precisão de 0,1aa.

Para posicionaaento da fonte foi construído ua
sisteaa onde a aesaa é fixada a ua suporte que
peraite deslocaaentos nos eixos X e Y. As fontes de
referência sâo eaissores alfa e beta coa uaa
superfície ativa de 63,0 ca2, caracterizadas pelo
seu fluxo de eaissâo dentro de ua ângulo sólido de
2n esteradiano e por sua atividade ea Becquerel [5].
Devido a probleaas de auto-absorçâo, a eficiência é
deterninada coa o fluxo de eaissâo da fonte de
referência e nâo coa sua atividade noeínal devido â
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ARRANJO EXPERIMENTAL (FIGURA.1)

1 - POSICIONADOR DA FONTE

2 - POSICIONADOR DA SONDA

3 - CONEXÃO DA INTERFACE

4 - RECIPIENTE PARA FONTE

5 - SONDA TIPO PANCAKE

6 - INDICADOR DE POSIÇÃO

7 - BALANÇO
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auto-absorçâo causada pela película protetora que
recobre a sua superfície [4].

Para detectores sensíveis a partículas alfa, a fonte
é posicionada a 0,30 ca da janela do
detector e no caso de detectores sensíveis a
partículas beta a distância é de 0,50 ca.

Para situações ea que a janela do detector é aaior
que a fonte o núaero de pontos de «edição deve ser
igual à razão entre a área da janela do detector e
a área da superfície ativa da fonte, o que garante
a varredura total da aesaa.

A eficiência dp detecção é definida por [3]:

qim.t.v

onde: 8 = média das leituras de contage» do detector
N( = aédia das leituras de contagea de fundo
q2l = fluxo de eaissâo da fonte de referência
S = área da superfície da fonte
w = área da superfície da janela do detector
t = tempo de contagea

Quando a área da janela do detector é aaior que a
fonte de referência deteraina-se uaa eficiência
nédia obtida das contagens de todos os deslocaaentos
realizados para se varrer toda a janela do detector.

CONCLUSÃO

0 sistema apresentado possibilitará precisão de
déciaos de milíaetros r.a varredura tanto da janela
da sonda detect ora quanto da fonte de referência o
que garantirá a reprodutibilidade da geoaetria de
cal i br ação para a naioría dos detectores encontrados
usualmente no mercado. Coa o sisteaa de ajuste de
distância fonte-sonda autoaatizado será possível a
implantação da rotina de calibraçâo, otiaizando
consideravelmente o núaero de calibrações a serea
realizadas.

Faz parte do procediaento de calibraçâo a eaissão de
ua certificado onde constaa a eficiência de detecção
do monitor e as incertezas associadas à sua
calibraçâo, o qu-> referência o mesao ao sisteaa
metrológico intprnacional.
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I t S U K O

0 objetivo do presente trabalho é o estudo da res

posta dos diversos aparelhos de radioproteçao, em

função da geometria de irradiação e dis tr ibuição e^

pectral em energia.

IHBODUÇAO

01 aparelhos de radioproteçio e os dosímetros ideais,

empregados na dosimetria Beta, devem satisfazer as

«tguintes condições:

- meio detetor equivalente ao tecido

- dimensões do meio detetor pequenas em relação ao

percurso dos elétrons

- possibilidade de medir a dose absorvida e em pro-

fundidade de 7.0 mg.cm de tecido.

Estai condições são preenchidas pela citara de íoru

zaçio a volume variável, quando se determina a taxa

de dose absorvida para distâncias fonte-detetor su-

periores a 3ca (I)
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A maioria dos aparelhos, a leitura direta, apreseji

ta dimensões importantes em relação ao percurso dos

elétrons, apresentando erros significatives nas me

d idas quando utilizados em dosimetria Beta. Os qua_

dros I e 2 mostram as características dos aparelhos

e dos feixes de radiaçio utilizados.

«TOPOLOGIA

1. Estudo da resposta dos aparelhos para as seguin

tes condições:

0, Icm ̂  r^ lOcm e 5cm ( d J 50cm (2), sendo r o

raio da fonte e d a distância fonte-detetor

2. Estudo da resposta dos aparelhos para fontes"in

finitas" para as seguintes condições:

O.lctn ̂  r J. 30cm e distancia fonte - detetor

5 cm ̂  d J 50cm.

A resposta foi cbtida através da relação

sendo \Q * leitura do aparelho e D, . dose abso£
-2vida de referência a uma profundidade de 7,0mg ei

No caso de fontes "infinitas" a síaulaçio foi fe i -

ta através do deslocamento de uma fonte puntuai em

um plano paralelo ao aparelho estudado.

Quadro I - Características dos aparelhos
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Quadro 2 - Características das fontes
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Para cada aparelho foi determinada uma função de

distribuição de leitura L em função da posição x.

da fonte(3). A resposta do aparelho foi obtida a-

través da relação Ra(r) - L (r.) / D (r.) onde:8 oi i

L (r.) • leitura do aparelho em função do raio da

fonte e D(r.) * taxa de dose absorvida devida a um

fonte de raio r.. As condições de referência utilj_

zada* foram centro geométrico do detetor e condi -
çòes normais de P e T .o o

•ESULTADOS

Os quadros 3, 4 e 5 mostram as respostas dos apa-

relhos estudados em função dos parâmetros

Ü, I C B .( r v{ 10cm e 5cm ̂ d v( SOcm, de acordo com

as fontes descritas no quadro 2. As Figuras I, 2,

3 e 4 apresentam a resposta dos aparelhos em fun-

ção dos parâmetros 0,1cm ̂ r ̂  30cm e Sem ̂ d^50cm
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COUCLUSOBS

No caao da babyline 3IA (Fig.l), temo» uma varia-

çio da resposta compreendida entre

(0,6 í 0,04) x< Rg X<(1,*1 i 0,03)

Esta variação pode estar relacionada com a espessu^

ra da parede do detetor. Ela í mais acentuada par*

feixes largo» (quadro 3). Ob»erva-se que o valor de

R_ diminui em funçlo do diâmetro da fonte (Fig.l).

As baby lines 31, 31A e 81, devido ao seu grande vo

lume (500 cm 3), apresentam uma resposta que é bas-

tante influenciada pela configuraçio geométrica de

irradiaçio.

Para a fonte 90Sr • 9 0Y, ela pode ser re»umida da

seguinte maneira:

(0,7 í 0,05) J. Rfl (1,0 i 0,02) 0 < r < 10c»

10cm (̂ d ̂  50c»

R. - 0,7 1 0,05 r ^lOcm

10cm { à ̂  50c«i

A b«byline 51 é projetada para a do»imetría Beta e

o valor de Ro, para feixes difuso» é próximo de

(1,0 í 0,02) para as energias correspondentes ao
90Sr • 9 0Y e 2 0 4Tl. Ela diminui para (0,5 í 0,06)

para o Pm (quadro 4 ) . A influência das configu-

r»ç3e» geométrica» para o 90Sr + 9 0Y e 2O*T1 pode

ser resumida conforme:

R-- (1 i 0,02)
P
20cm x( d v< 50cm

(0,3 i 0,05) ^Rg x< (1 ± 0,02)

5cm ̂  d N< 20cn

A diminuiçío de Rg com d é devida ao defeito de h£

mogeneidade do detetor em virtude do seu diâmetro

(20cm). Este fenômeno é mais acentuado quando te

utiliza uma fonte de '47Pm. Neste ca»o, diminui a-

té 0,1. Ho caso de feixes largos, o aumento de r

provoca um aumento de R para d ̂< 20c».Par» r ̂ I5cm

Rg torna-se independente de r (Fig.2). No caao do
2 0 4Tl, o estudo da resposta foi limitado ao» se-

guinte» parâmetros: d - 6,0cm M , ( r ̂ 16cm (Pig.J

Para a câmara Victoreen 576, em feixe difuso,

Ro • (0,85 i 0,08) R/Cy e i independente da ener -

gia da radiaçio (quadro 5). No caso de feixes lar-

gos, o» resultados sio mostrados na Fig.A. Rg *

ainda independente da energia, para distancia»

10cm N( d ̂  50cm. Para distincias maiores que lOcm,

a diainuiçio de Rg está ligada ao problema da nlo

homogeneidade de irradiaçio. A» incertezas nas me-

dida» foram determinada» segundo (4) e (5).
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DEPENDÊNCIA ANGUl AR E ENERGÉTICA

OE OETECTORES PORTÁTEIS EM CAMPOS DE RADIAÇÃO BETA

M.I. Levit e L.v.E. Caldas

Instituto d* Pesquisas Energéticas e Nucleares

Coaiasão Nacional de Energia Nuclear/São Paulo

RESUMO

Oevidc a geometria nas suas sondas, os detectores
dt radiação beta-gama apresentam uma acentuada de-
pendência angular quando posicionados em campos be-
ta. Neste trabalho apresenta-se o resultado do estu
do sistemático da resposta dr três detectores porta
teis de monitoração beta-gama, do tipo Geiger-Müller,
de uma câmara de lonização portátil e de uma câmara
de ionização de bolso em campos beta de diferentes
configurações geométricas, representadas pelo angu
Io de incidência da radiação em relação ao eixo da
sonda, normal à janela, tanto no caso de ângulos
muito próximos ao zero, para verificar de quanto
se erra ao posicionar o instrumento de forma não to
talmente frontal em relação a fonte, quanto para ar>
gulos de até 90°, considerando-se assim também os
casos em que o detector tiver que ser usado em posi
ção nao convencional. Estudou-se ainda a dependên-
cia energética para radiação frontal dos mesmos de-
tectore» de radiação.

INTRODUÇÃO

Em diversos materiais radioativos pode-se obser-

var simultaneamente radiação beta e gama. Ambos ti-

pos de radiação estão sendo estudadas há aproximada

mente 90 anos, mas enquanto a doslmetria gama é pos

sível com boa precisão, a dosiemtria beta apresenta

ainda alguns problemas não resolvidos. A contribui-

ção da radiação beta à taxa de dose é, quase sem-

pre, na pratica, desprezada, apesar de que nas irra

diações parciais de corpo a taxa de dose beta pode

ter um significado decisivo [3].

Uma dosimetria da radiação beta realizada com exati

dão [5,8] necessita do conhecimento do espectro e

da taxa de dose absorvida do campo de radiação no

qual o dosímetro é utilizado. A obtenção deste tipo

de dados apresenta diversas dificuldades, seja ex-

perimentalmente ou por cálculos [1].

As indústrias que utilizam radiação beta (90Sr,35Kr<
etc) nos medidores nucleares para controlar a espessura de

materiais têxteis, laminados, cigarros, etc..., ne-

cessitam que seus detectores portáteis de radiação

também sejam calibrados com radiação beta por oca-

sião da sua calibraçao anual.

Os instrumentos mais usados na industria são os mo-

nitores beta-yama com sondas tipo Geiger-Müller (in

ternas ou externas) com uma janela fina e uma tampa

que se utiliza apenas em campos gama. Nos aparelhos

deste tipo a espessura das paredes e»tá projetada

para permitir a ocorrência de equilíbrio eletrônico

em campos de radiação gama na faixa de energias de

137Cs
 a 6 0 c ° -

Na prática, devido à absorção da radiação beta nas

paredes grossas do detector, o instrumento da uma

informação que representa a dose média no seu volu-

me sensível e geralmente subestima o valor real da

dose absorvida. Isto ocorre principalmente no caso

da radiação beta de baixas energias ou nos casos em

que o detector deve chegar perto das fontes de ra-

diação, quando o volume sensível do instrumento não

e uniformimente irradiado, subestimando-se a dose

por um fator que pode variar entre 10 e 100 [6,7] .

MATERIAIS E MÉTODOS

As fontes usadas nestas experiências fazem parte de

um Sistema Padrão Secundário, que está instalado

e em operação no Laboratório de Calibraçao de Ins-

trumentos do Instituto de Pesquisas Energéticas e

Nucleares, CNEN/SP. O sistema foi projetado pelo

Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB,Brunswick,

Alemanha) e fabricado pela Amersham Buchler Co. Pos

suium certificado de calibraçao emitido pelo PTB e

consta de duas fontes de 90Sr • 90Y (74 e 1850 MBq) ,

uma de 204Tl <18,5MBq> e uma de 147Pm <518MBq).

Três das quatro fontes são usada» com filtros pla-

nos de Hostaphan, o que proporciona uma área de ca-

libraçao específica com taxa de dose absorvida no

ar uniforme, de aproximadamente 10 cm de diâmetro

às distâncias de calibraçao de cada fonte, o que

permite a calibraçao de instrumentos de grande área.
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A fonte de maior atividade e utilizada quando são

requeridas grandes doses e por isso esta calibrada

a uma distância de 11 cm e não se utiliza filtro.

Seu campo de radiação e menos uniforme e foi utili-

zado para irradiar as câmaras de ionização de bol-

so, por terem estas pequeno volume sensivel.

Foram estudados três dectores portáteis do tipo

Geiger-tíüller (Victoreen 493, EUA; Nortron NB-100QA

e NMR-1000, Brasil), uma câmara de ionização portá-

til (Babyline 91, Nardeaux, França) e uma câmara

de Ionização de bolso (Gamma/x-Ray Oosemeter Corpo-

ration of America, EUA).

Os instrumentos foram fixados sobre uma mesa girato

ria, com ajustes lx,y,z) frente ao suporte das fon-

tes, tendo-se alinhado o arranjo com o sistema laser,

garantindo-se a reprodutibil idade do posicionamento

dos componentes utilizados, de acordo com as normas

de Laboratório de Calibraçáo. As distâncias fonte-

detector foram escolhidas experimentalmente de modo

a permitir que os valores máximo e mínimo lidos, ao

se avaliar o angulo de incidência de radiação,esti-

vessem dentro da faixa de 20 a 80% da escala do ins

trumento. Optou-se por usar como referência, para

as distancias, o centro da janela dos detectores

beta-gama. A câmara de ionização Babyline foi gira

da em torno do centro tio seu volume sensível para

manter a uniformidade na irradiação do mesmo para

todas as posições angulares.

RESULTADOS

Na Fig. 1 foi representada a resposta angular dos

detectores testados para campos de radiação de
9 0Sr+ 9 0Y. As incertezas associadas variam entre

2 e 6%. Verifica-se que a subestimativa da taxa de

dose absorvida no ar medida com o monitor Victoreen

(sonda externa, janela fina) é da ordem de 10% para

um ângulo de incidência da radiação de 20°, de 20%

para 30° e de 40% para 45°. No caso do monitor

NOG-1000A(sonda externa, janela fina) a subestima-

tiva é de 10% para 25°, de 20% para 30° e de 50%

para 45°, comparável portanto com o anterior. 0 mo-

nitor Nortron NMR-1000(sonda interna, janela fina)

apresenta uma subestimativa da taxa de dose absorvi

da no ar de 10% para 10°, de 60% para 20° e de 99%

para 45°, indicando uma dependência angular muito

acentuada; pode-se observar uma assimetria devida

ao posicionamento da sonda interna, em relação ao

orifício do invólucro do aparelho. A curva que re-

presenta a resposta de uma caneta dosimétrica mos

tra uma queda de 10% para 15°, de 30% para 30° e de

60% para 45°, cuja ••simetria pode ser explicada pe

Ia assimetria mecânica do instrumento. A câmara de

ionização Babyline apresenta uma resposta pratica-

mente constante, com uma subestimativa da taxa de

dose absorvida no ar de no máximo 10% para todas as

situações estudadas. A importância do estudo da de-

pendência energética no caso da radiação beta resul

ta evidente na Fig. 2, onde se representam os fato-

res de calibração par* irradiação frontal de instr-u

mentos analisados, normalizados para Sr+ °Y. Po-

de-se observar que a dependência energética e acen-

tuada para todos os instrumentos testados. Para

efeitos de comparação foi representada, também, a

curva de dependência energética da câmara de extra-

polação [4], que é o instrumento de medida de refe

rência para radiação beta.

§
t-4

<

:S
PO

S

ar

1.0

0,8

0,6

0,4

0,2

0

• •?' '»: . . . . . .

V

-90° -60° -30° 0o 30° 60° 90°
ÂNGULO DE INCIDÊNCIA
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«Victoreen 493 • Babyline
• Nortron NDO-1000A • Camara de Extrapolação
M Nortron MWR-1000
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CONCLUSÕES

A partir aos resultados obtidos pode-se concluir Que

o instrumento mais adequado para as medidas de cam-

pos de radiação beta e a câmara de lonizaçac Baby-

line que tem a mínima dependência angular, o que é

esperado devido às características de seu projeto,

desenvolvido justamente para essa finalidade. Entre

os instrumentos do tioc G.M., o melhor desempenho

foi observado para os que tem sonda externa, com en

fase para volumes maiores e janelas mais finas, ou

seja o monitor Victoreen e o Nortron NOG-1000A. Tam

bem da Nortron, o modelo I>MR-1000 apresenta uma for

te dependência angular, o que pode ser explicado pe

Ia sua sonda pequena e embutida no invólucro do ins

trumento.

Quanto â dependência energética, pode-se verificar

que o comportamento da câmara de i on nação Babyline

e o mais que se aproxima do instrumento de referen-

cia. A menor dependência energética, quando se con-

sidera todo o espectro de energias estudado, corre±

pode ao monitor Nortron NMR-1000, seguindo-se os mo

nitores Victoreen e Babyline. Porém, ao se conside-

rar a faixa de energias maiores, onde se encontram

os radionuclideos mais usados na indústria, pode-se

novamente concluir que os instrumentos mais adequa-

dos a medida de campos beta são a câmara de ioniza-

ção Babyline, o monitor Victoreen, seguindo-se o mo

nitor Nortron N0G-10O0A, devido a sua menor depen-

dência energética nesta faixa do espectro. Não foi

poasível estudar a dependência energética da caneta

dosimétrica ja que, devido as suas características

mecânicas, ela não é sensível à radiação de baixa

energias de 147Pm e 2 0 4Tl.
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Foi possível concluir que os monitores de radiação

utilizados na área industrial (medidores nucleares),

após sua calibração anual rotineira com radiação ga

ma, devem ser necessariamente testado* em campos de ra-

diação beta.
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ESTABELECIMENTO DE CONDIÇÕES ALTERNATIVAS PARA

CALIBRAÇÃO DE INSTRUMENTOS COM RADIAÇÃO BETA

F.O.G. Rocha e L.V.E. Caldas
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Coaissão Nacional de Energia Nuclear/São Paulo

RESUMO

Utilizando-se uma câmara át extrapolação e o sistema

padrão secundário beta do Laboratório de Calibração

de Instrumentos do IPEN, constituído por fontes de

•°Sr+90Y t74 MBq) e
 9 0Sr» 9 0Y (1850 MBq), foi víri

ficada a influência do filtro homogeneizante na de-

terminação dos fatores de calibração da câmara, bem

como na determinação dos fatores de transmissão dá

radiação beta no ar, para que fossem obtidas dife-

rentes condições alternativas para a calibração de

monitores portáteis beta-gama. Variou-se ainda a dis

tância entre cada fonte e a câmara de extrapolação,

com e sem a presença do referido filtro, verifica^

do-se assim a validade da lei do inverso do quadra-

do da distância no intervalo de 20 a 100 cm para

as fontes.

INTRODUÇÃO

O Laboratório de Calibração de Instrumentos tic 1HEN

vem executando serviços de calibração de monitores

portáteis com radiação gama, beta e alfa. são cali-

brados cerca de 1000 aparelhos por ano. Para a cali

bração de instrumentos cem radiação beta, o Labora-

tório conta com um sistema padrão secundário do

qual fazem parte quatro fontes intercambiáveis de

^ S r + ^ Y , 204Tl e 147Pm. São utilizados filtros ho

mogeneizantes constituídos de folhas finas de plást£

cos, que são montadas perpendicularmente no eixo do cam-

po de radiação a uma certa distância da fonte, sen-

do a sua função garantir que a taxa de dose absorvî

da no ar seja uniforme numa área de 10 cm de diâme-

tro, a distância de calibração para as fontes de

147pm, 2O471 e uma das de 9 ÔSr+ 9 0Y (74 MBq).

As câmaras de extrapolação, que são câmaras de ioni

zação de volume variável, de placas paralelas, cons

tltuem os detectores de referência para a radiação

beta, em laboratório [4,5], Elas são utilizadas em labo

ratórios de padronização secundária.

A* câmaras de extrapolação são também utilizadas pa

ra a determinação das taxas de dose produzidas em

um simulador por partículas beta e raios-x de baixa

energia [i]. As características de desempenho da cã

mar» de extrapolação utilizada neste trabalho fora*

estudadas por Caldas Í3J.

A calibração de instrumentos com radiação beta apre

senta vários problemas devido a dificuldade de ob-

tenção de campos uniformes de radiação, e muitas ve

zes devido ã forma e as dimensões dos equipamentos

a serem calibrados, torna-se difícil a utiliza-

ção das condições impostas nos certificados das fon

tes.

O objetivo deste trabalho foi verificar a

influência dos filtros homogeneizantes na determina

ção dos fatores de calibração bem como na determina

ção dos fatores de transmissão da radiação beta no

ar, utilizando-se para isto duas fontes de ®°Sr*9<V

com atividades diferentes. Variou-se também a dis-

tância entre cada fonte e a câmara de extrapolação,

com e sem a presença do filtro homogeneizante, para

que fossem obtidas diferentes condições alternativas

para a calibração de monitores portáteis beta-gama.

MATERIAIS E MÉTODOS

Utilizou-se para as medidas da corrente de ioniza-

ção uma câmara de extrapolação PT», modelo 23391A,

Alemanha, acoplada a um eletrômetro digital Keith ley

Instr. Inc., modelo 616, EUA. A câmara de extrapo-

lação é composta por dois eletrodos principais, pia

nos e paralelos, dos quais um é móvel e ajustavel

por um parafuso micrométrico externo. A profundidade

da câmara pode ser variada de 0,5 a 25,0 mm, sendo

o diâmetro da janela de entrada da câmara de 60 mm.

A tensão elétrica entre os eletrodos da câmara foi

aplicada com o uso de uma fonte de tensão Tectrol,

modelo TC 300-002, e para o controle desta tensão

utilizou-se um multímetro digital TRIEL, modelo

MTR 4410, EUA. 0 campo elétrico entre os eletrodos

da câmara foi mantido constante em 10 v/mm, durante

todas as medida». Neste estudo foram utilizadas as

fontes de 9 oSr* 9 oY (74 e 1850 MBq) cujas especifi-

cações são apresentadas na Tabela I. Variando-se a

distância entre os eletrodos da câmara de extrapola

ção (profundidade) entre 0,70 e 2,50 mm, foram obti
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das as curvas de extrapolação com e sem a presença
do filtro homogeneizante.

TABELA I

CARACTERÍSTICAS DAS FONTES UTILIZADAS

R»dionucl ideos

Atividade Nominal
(MBg)

Meia-Vida
(anos)

Energia Media da
Radiação (MeV)

Taxa de dose
absorvida no ar

(uGy/s)

Taxa oe dose
absorvida no tecido

(MGy/s)

Filtro
homogeneizante

90Sr • 90Y

74

28,5 - 0,8

0,80

1,707

1,896

Sim

90 90
Sr -f Y

1850

T9,5 i 0,8

0,80

70,6

78,4

Mão

Distância
de calibração (cm)

Data de referência

30

12.01.81

30

04.02.81

A partir das curvas de extrapolação foram obtidos
o$ coeficientes angulares B, relacionados com os fa
tores de calibração fc, através da seguinte expres-
são: fc = Dc . B" , onde Dc é a taxa de dose absor-
vida no ar em uGy/s e B e o coeficiente angular
da reta em A/mm.

O estudo da variação da distância entre cada fonte
e a câmara de extrapolação foi feito mantendo-se
o volume da câmara e o campo elétrico constantes,
com e sem a presença do filtro homogeneizante. A
profundidade da câmara e a tensão aplicada foram
mantidas fixas em 2,50 mm e 25,0 V, respectivamente,
e a distância entre cada fonte e a câmara foi varia
da entre 11 e 100 cm.

As experiências para a determinação dos fatores de
transmissão foram realizadas mantendo-se fixas a
profundidade (2,50 mm) e a tensão (29,0 V) da câma-
ra de extrapolação, além da distância entre fonte
e detector (30 cm).

A câmara foi recoberta sucessivamente por absorvedo-
res constituídos por folha» finas de diversas etpes
suras bem controladas, colocadas tão próximas quan-
to possível da jane.'a de entrada da câmara. Foram
utilizados absorvedores de plástico Hostaphan, com

espessuras entre 2,5 e 300 Mm, e placas de lucite,
com espessuras de 1,00 e 1,15 mm.

RESULTADOS

Na Fig. 1 estão representadas as curvas de extrapo-
lação para a fonte de 90Sr + 9 0Y (1850 MBq), obtidas
para a distância de calibração de 30 cm, com e sem
a presença do filtro homogeneizante, a fim de veri-
ficar a sua influência. Através das curvas de extra
polação foram obtidos os coeficientes angulares B,
relacionados com os fatores de calibração da câma-
ra, que são mostrados na Tabela II, para as fontes
com atividades de 74 e 1850 MBq, nas condições do
certificado de calibração PTB, Alemanha, que acompa
nhe o sistema padrão secundário.

10,0

8
LU

4,0

2,0

0,0

SEM FILTR«

COM FILTRO

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

PROFUNDIDADE (mm)

Fig.1: Curva de Extrapolação com Fontt de
9<>sr + 9 0Y (1850 MBq) com e sem a Pre-
sença do Filtro Homogeneizante.

TABELA II

FATORES DE CALIBRAÇÃO PARA A

CÂMARA DE EXTRAPOLAÇÃO PTM

Fonte
Distancia de
Calibração

(cm)

Coeficiente
Angular B

(A/mm)

Fator de
Calibração
1010Gy.mip

h.A~

9 0Sr+9 0Y
(74 MBq) 30

com filtro

30

6,327x10 " 1 4

90 e 90vSr + Y
(1850 MBq)
sem f i l t r o

homogeneizante

2,879x10"1

7,363

8,727
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Como neste certificado de calibraçao das fontes nao

há dados de taxa de dose da fonte 9 0Sr + 9 0Y (1850Maq)

com filtro e da fonte 90Sr t Y < 74 MBq) sem filtro,

so foi possível, quanto a verificação da influencia

do filtro homogeneizante, a comparação dos coefi-

cientes angulares B, obtidos das curvas de extrapo-

lação. A Tabela I I apresenta os resultados para os

coeficientes angulares B.

TABELA III

EFEITO 00 FILTRO HOMOGENEIZANTE

didas com a fonte de 9 0 S r + 9 0 Y

Fonte

Coeficiente Angular B (A/mm)

Fonte c/ filtro Fonte s/filtro
-Bo.lOOt

9 0 S r +
9 0 Y

(1850 MBq)

9 0Sr+
9°Y

(74 MBq)

1,865 x10" 1 2 2 ,879x10 1 Z 54,4

6,326 x10~14 10,346 x10~1 4 63,5

A Fig.2 representa o estudo da variação da resposta

da câmara de extrapolação com a distancia entre a

fonte de 9 0 S r + 9 0 Y (1850 MBq) e o detector, com e

sem a presença do f i l t r o hocogeneizante.

10"

5

z
UJ
ir

5 -
<-> 1 0

• COM FILTRO
* SEM FILTRO

1C 20 50 100

DISTÂNCIA (cm)

F i g . 2 : Variação da Distância
90,Câmara; Fonte de "uSr + M UY (1850 MBq).

entre Fonte e
90v

Pode-se observar que para a fonte de ̂ r + ̂ ( 1850 MBq),

a lei do inverso 4o quadrado da distância é válida

somente de 11 a 100 cm sem a presença do filtro e

de 20 a 100 cm com a presença do filtro homogeneizante.

Apesar de não serem mostrados os resultados obtidos

para a fonte de 9 0 S r + 9 0 Y (74 MBq) são semelhantes

aos obtidos com a fonte de 9 0 S r + 9 0 Y (1850 MBq).

com a fonte de

(1850 MBq) e a
9 0 S r +

9 ° Y (74 MBq).

7,9X

Nas Tabelas IV e V são apresentados os fatores de

transmissão em função da espessura de material ab-

sorvedor equivalente ao tecido para as f o n -

tes de 74 e 1850 MBq respectivamente, com e sem a

presença do f i l t r e e para a distância fonte-detector

de 30 cm. Pode-se observar (Tabelas IV e V) que os

fatores de transmissão no início são crescentes, cn

função da espessura do absorvedor, atingem um máxi-

mo para 50 mg/cm2, para ambas as fontes,apresentan-

do-se a seguir decrescentes. A diferença encontrada

entre os fatores determinados no presente trabalho

e os do certificado de calibraçao, deve-se às d i f e -

rentes condições existentes entre laboratórios p r i -

mários e secundários. Aproximadamente a mesma varia

ção foi vista por Caldas [2] em outro laboratório.

TABELA IV

FATORES DE TRANSMISSÃO NO TECIDO PARA

A FONTE 9 %r + 90Y (74 MBq)

Espessura de

Tecido

(mg/cm2)

0

2

4

5

7

10

20
50

100

T

com f i l t r o

1,000

1,015

1,031
1,037

1 , J42

1,057

1,077
1,067

0,98

T

sem f i l t r o

1,000

1,010

1,024

1,028

1,037

1,048

1,070

1,078

0,990

T
certificado

cm filtro

1,000

1,017

1,027

1,032
1,041

1,054

1,085

1,118

1,056

TABELA V

FATORES DE TRANÜMISSÃO NO TECIDO PARA

A FONTE 90Sr + 90Y (1850 MBq)

Espessura de

Tecido
(mg/cm )

0

2
4

5

7

10

20

50

100

T

com f i l t r o

1,000

1,009

1,018

1,022

1,028
1,034

1,051

1,053

0,905

T

sem f i l t r o

1,000

1,028
1,044

1,051

1,060
1,072

1,098

1,10fl

1,024

T
certificado
sou filtro

1,000

1,029

1,046

1,053

1,068
1,084

1,122

1,175

1,121

0 desvio padrão foi inferior a 6,2% no caso das me-
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OOMCLUSiO

Através deste estudo foi possível verificar o inte^

valo ae *alidade da lei do inverso do quadrado aa

distância da resposta da câmara de extrapolação PTw
QO 90

para a radiação beta de Sr + Y (74 e 1850 MBq)

entre 20 e 100 cm com a presença do filtro, entre

11 e 100 cm sem a presença do filtro» para ambas as

fontes,

A influência do filtro homogeneizante pode ser veri

ficada pelos valores dos coeficientes angulares uti

lizados para a determinação dos fatores de calibra-

ção da câmara e também pelos fatores de transmissão

determinados para a distancia de calibraçâo de 30cm.
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VARIAÇÃO DA RESPOSTA DE CÂMARAS DE PLACAS PARALELAS
COM O DIÂMETRO DO CAMPO DE RADIAÇÃO-X (30 kV)

W.M. Santos e L.V.E. Caldas

Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares
Comissão Nacional de Energia Nuclear/São Paulo

RESUMO

As câmaras de 1 on nação de placas paralelas,
projetadas e construídas no IPEN, foram es-
tudadas quanto à variação de suas respostas
com o diâmetro do campo em feixes de radia-
çao-X de energias muito baixas(raios Grenz)
de um equipamento hospitalar de terapia su-
perficial, utilizando-se um simulador de
Plexiglas. Os resultados obtidos foram com-
parados com os de uma câmara comercial do
tipo superficial NE, para os vários diâme-
tros de campo utilizados em radioterapia.
Foram ainda efetuados os testes de estabili^
dade a curto e médios prazos, cujos resulta
dos se mostraram dentro dos padrões de me-
trologia.

INTRODUÇÃO

Os feixes de radiação-X de energias muito
baixas (raios Grenz),produzidos por poten-
ciais entre 10 e 30 kV aproximadamente, uti
lizados no tratamento clínico de algumas
doenças, apresentam algumas dificuldades do
simétricas em suas medidas devido ã atenua-
ção sofrida no ar, dificultando a obtenção
de medidas com exatidão; é aceitável nesta
faixa de energia uma incerteza nas medidas
de * 10% em radioterapia [8].

Para estas energias de radiação-X, o feixe
sofre uma atenuação significativa no ar, fa
zendo com que a fluência de fótons diminua
rapidamente, o que torna necessário à sua
caracterização a utilização de câmaras de io
nizaçâo de placas paralelas. Este tipo de
câmara apresenta distância pequena entre os
eletrodos e janela de entrada fina, para que
a absorção da radiação seja desprezível e o
espectro do feixe de radiação-X não seja
pertubado [5,6].

Foram construídas no IPEN câmaras de ioniza
ção de placas paralelas com eletrodos cole-
tores de grafite e alumínio, constituindo

um sistema Tandem, por Albuquerque e Cal-
das [l-4].O custo baixo de fabricação e a
possibilidade de obtenção, no mercado na-
cional, dos materiais utilizados, tornam
viável a sua construção em número suficien_
te para atender a demanda das clínicas de
raioterapia nacionais.

0 estudo de diversos aspectos destas câma-
ras, em relação às câmaras comerciais, es-
tá em andamento para se verificar o compor
tamento delas na determinação dos parâme-
tros físicos utilizados em radioterapia.

0 objetivo do presente trabalho é verificar
se a resposra das câmaras construídas no
IPEN,em relação ao diâmetro de campo,apre-
senta um comportamento aceitável em compa-
ração com a de uma câmara comercialmente
disponível, já utilizada em radioterapia.

MATERIAIS E MÉTODOS

As duas câmaras estudadas são do tipo não
selado [1-4], têm forma circular, são cons
truídas em Plexiglas, com diâmetro igual a
54 mm e volume sensível de 0,6 cm , eletro-
do e anel de guarda sendo ambos de grafite
ou alumínio com a janela de entrada em
Mylar aluminizado, possuindo eletrodo cole
tor com diâmetro de 16 mm. A câmara C, com
eletrodo coletor e anel de guarda de grafi
te, tem as características próprias para a
realização de dosimetria de feixes de ra-
diação-X de energias baixas, enquanto que
a câmara A, com eletrodo coletor e anel de
guarda de alumínio, devido a sua dependên-
cia energética acentuada não é recomendada
para dosimetria desses feixes. O par des-
tas câmaras constitui o sistema Tandem, que
pode ser usado na determinação da energia
efetiva de feixes de radiação-X, tornando
desnecessária a utilização de absorvedores
do procedimento convencional.

Para os testes de estabilidade a curto e
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médio prazos, foi utilizada uma fonte de
controle de 90Sr, acoplada a um suporte de
Lucite, posicionada a janela das câmaras de
form? reprodutivel.

A resposta das câmaras foi obtida nos fei-
xes do sistema de radiação-X Dermopan 2,
Siemens, pertencente ao Hospital das Clíni-
cas da Universidade de são Paulo, com a ut£
lização de um simulador de Plexiplas, a uma
distância foco-câmara de 30 cm, para tensões
aplicadas de 10 e 29 kV e corrente de 25 mA,
com estabilização manual. Nestas condições,
a camada semi-redutora corresponde a 0,02 e
0,15mmAl, respectivamente.

0 diâmet'0 do campo foi definido na superfi
cie do simulador, utilizando-se placas de
chumbo. As medidas foram realizadas em in-
tervalos de 1 min.

Uma câmara superficial Nuclear Enterprises
(NE), modelo 2532/3, com volume sensível de
0,03 cm3 foi empregada neste estudo para
comparação de comportamento.

Todas as câmaras foram acopladas ao eletrô-
metro NE, modelo 2502/3.

RESULTADOS

Estabilidade a Curto e Médio Prazos

0 teste de repetibilidade (estabilidade a
curto prazo) foi aplicado às duas câmaras
circulares A (alumínio) e C (grafite). As
medidas com a fonte de controle (^Sr) fo-
ram tomadas de forma consecutiva 10 vezes.
A repetição deste teste ao longo do tempo,
em dias diferentes, consiste no teste de es
tabilidade a médio ou longo prazo, dependen
do da duração de estudo.

0 desvio padrão percentual da média máxima
nos testes de repetibilidade foi de 0,2 e
0,3% para as câmaras A e C, respectivamente.

Em termos de estabilidade a médio prazo, ve
rificou-se que os valores médios das séries
diárias de medidas das duas câmaras foram
mantidos dentro da faixa recomendada inter-
nacionalmente de * 1% (7).

Variação do Tananho do Campo

As duas câmaras circulares A e C e a câmara
superficial NE foram testadas nos feixes
de radiação-X de 10 e 29 KV, variando-se o
diâmetro de campo entre 0,5 e 10,0 cm.

A resposta foi medida em termos de taxa de
exposição no ar, em u.e./min (u.e.: unidade
de escala).

Os resultados obtidos, com as três câmaras,
da resposta com o diâmetro de campo estão
apresentados nas Fig. I e 2. Cada ponto re
presenta o valor médio de 10 medidas. Pode-se
verificar que a partir de um diâmetro de cam
po de 2 cm a câmara C apresenta um comporta-
mento semelhante a câmara comercial NE, o
que viabiliza a sua utilização em procedi-
mentos de rotina de dosimetria de feixes nes-
ta faixa de energia. Para campoo menores,
deve-se aplicar um fator de correção devido
às diferenças existentes no volume sensível
das câmaras.
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câmara C (grafite)
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F i g . l : Resposta das câmaras com o d iâ -
metro de campo (potenc ia l do
tubo 10 kV).
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Fig.2: Resposta das câmaras com o diame
tro de campo (potencial do tubo
29 kV).
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A diferença acentuada que se nota nas Fig.l
e 2 na resposta da câmara C e devida a de-
pendência energética deste instrumento, o
que limita sua utilização a campos de radia
ção muito bem definidos ou como parte do sis_
tema Tandem [3], para a qual ela realmente
foi projetada.

CONCLUSÕES

0 estudo realizado mostra a viabilidade de
uso das câmaras circulares fabricadas no
IPEN em feixes de radiação-X de baixas ener
gias (raios Grenz), apesar da necessidade
de aplicação de um fator, para campos com
diâmetros menores que 2 cm de forma a eliini
nar as distorções sofridas na eficiência de
coleção de íons. Para campos maiores, esta
resposta é adequada e a variação da respos-
ta das câmaras, com o diâmetro de campo, apre
sentada não é superior ao valor de 2% reco-
mendado [6]. Outros aspectos destas câmaras
estão sendo estudados de modo a possibili-
tar sua utilização como instrumento de med_i
da nos procedimentos de rotina de centros
de radioterapia.
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camas DS QUALIDADE DO SISTEMA DB CALIBRAÇXD
DE MONITOMS OB AREA DO U M U

N.M.O. Raaos e L.C. de Freitas

Laborató.io Nacional de Metrologia das Radiações lonizantes
Instituto de Radioprotecáo e Dosiaetria CNBN

RESUMO

0 U H U realiza, entre outras atividades, a
calibração periódica de aooitores de área utilizados
cai radioproteção. 0 controle de qualidade dos
equipaaentos utilizados na calibraçáo é apresentado,
envolvendo resultados de acnapnnhaarato de sistaaas
de aedida padrfo e sisteaa de irradiação. Tabelas e
gráficos deaonstraa a qualidade dos sisteaas e do
acoapanhaaento dos aeaaos.

mnaoçMo
0 Laboratório de Dosiaetria Padrão Secundário

(SSDL-Rio de Janeiro), reconhecido ea 1989 coa» o
Laboratório Nacional de Metrologia das Radiações
lonizantes (UCflU) pelo Instituto Nacional de
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial
(INMETRO), desenvolve suas atividades aetrológicas
nas áreas de aplicações aédicas. de radioprotecto e
de radionuclídeos. Ao longo dos anos vea sendo
aplicado ua prograaa de controle de qualidade de M U S
sisteaat e padrões, que garanta a rsstreabilidade de
suas aedidas e possibilitas) sua ligação ao Sisteaa
Metrológico Internacional.

Dentre várias atividades, cabe ao U M U
realizar a calibraçio periódica de aonitores de área
utilizados ea radioproteçio. A garantia da qualidade
deste serviço é analisada neste trabalbo, que
abrange, exclusivaaente, o controle dos sisteaas de
aedida e os sisteaas de irradiação utilizados.

E METODOLOGIA

0 controle de qualidade do sisteaa de
calibraçáo de aonitores é efetuado atuando-se,
priaeiraaente, nos sisteaas de aedida psdrlo e, coa
a utilização deates, no sisteaa de irradiação.

Sisi de Medida Padrão

Os sisteaas de aedida padrão são coapostos de
cãaaras de ionizaçáo padrão secundário e eletrflaetros
associados. 0 coaportaaento destes sisteaas é
scoapannado através da deteraineçáo periódica da
corrente de fuga e da corrente gerada na cãaara por
uaa fonte radioativa de r«farineia, aláa da
participação ea intercoaparaçOes coa padrões de
aesaM características. A tabela 1 identifica os
dois sisteaas utilizados.

Tabela

nsw-i/iw

1

*

: Sisteai

um/l»
IMI/IM

»s de aedida

o»H>rnin

•a»/»* sn.
•!•/•> ern

On» -

Sisteaa de Irradiação

0 sisteaa de irradiação é coaposto de
irradiador coa fontes isotrópicas c do conjunto
posicionador de instruaentos. 0 acoapanbaaento do
coaportaaento deste sisteaa é feito através de
dosiaetrias [4] coa o sisteaa de aedida adequado à
grandeza que se deseja aedir. 0 irradiador
utilizado foi construído no IRD e tea capacidade
para até 5 fontes. Ao longo dos anos, quatro fontes
isotrópicas, fabricadas e calibradas no Laboratoire
de Metrologia dea Rayonneeents Ionisanta da França,
foraa instaladas. Álea disso, o irradiador foi
andado de sala por duas vezea, ora para ainiaizar as
condições de espalbaaento ora para otiaitar a
utilização doa sisteaas de irradiação do LNMU. As
andanças ocorridas no sisteaa foraa seapre seguidas
de dosisetria e estão registradas na tabela 2.

Ea cada dosiaetrla foraa realizadas aedidaa a
várias distância das fontes, entre 50ca e 400ca. A
repetibilidade do posícionaaento do aisteae de
aedida foi garantida coa o auxílio de uaa trena
fixada ao conjunto posicionador e dois tubos laser
indicadores de posição.

RESULTADOS I DISCOU»

Sisteaa de Medida

Antes de se iniciar as aedidas coa o sisteaa
padrão, verificou-se se sua corrente de fuga estava
dentro do liaite recoaendedo para padrões
secundários na noraa IBC 731 [2], ou seja, ±0,5X da
corrente produzida pala aenor taxa de exposição pars
a qual a cãaara foi projetada. Obtendo-se resultado
satisfatório, as aedidas area iniciadas.

As aedidas coa a fonte radioativa de
referencia tea o objetivo de confinar que a
sensibilidade do sisteas de aedida não auda
significstivaaente coa o teapo, ou seja, de avaliar
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sua reprodutibiiidade, ou estabilidade ao longo do
tempo, e sua repetibilidade.

Para os padrões secundários utilizados a nível
de radioproteção, não há recomendações es norma sobre
o liai te de reprodutibi1 idade e repetibilidade.
Entretanto, nossa experiência com o acompanhamento
das duas câmaras, desde 1485, mostra que o limite
para reprodutibilidade pode ser estabelecido em torno
de 11X e o de repetibilidade em torno de tO,5X. As
figuras 1 e 2 apresenta* os resultados obtidos nos
últimos anos para os dois sistemas de nedida
utilizados.
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Figura 1: Reprodutibilidade do sisteaa de nedida
da câmara NE2572/232
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Figura 2: Reprodutibilidade do sisteia de nedida
da casara LS01/105

Pela figura 1 observa-se que o sisteoa de
aedida coa a casara NE2575/232 apresentou alteração
de coaportaaento ea 1988. Este desvio nao foi
considerado aceitável, indicando que algo ocorreu coa
a casara, já que o eletrõaetro foi testado e seu
coaportaaento peraaneceu estável. Este probleaa
motivou a troca do padrão nas dosisetrias deste ano
ea diante.

As aedidas cos a catara LS01/105 foras
iniciadas es 1985 aas não se apresentavaa dentro do

limite esperado, contorne «ostra a figura 2. Ea
1986, após um estudo de polarização da casara,
verificou-se que ela tinha aeU • - coaportanento se
polarizada coa tensão negativa uesde então, todos
os trabalhos são realizada coa esta casara
polarizada negativaaente.

As aedidas coa a fonte de referência verificam
a reprodutibilidade da resposta da casara es uaa
única energia efetiva de radiação coso, por exesplo,
no caso de*0 Sr, onde seu espectro Q produz usa
resposta seaelhante àquela observada para raios-X de
alta energia [1]. Portanto, mudanças na resposta a
fótons de outras energias nao sâo detectadas e é
necessário que se realize intercoaparaçfies para
assegurar a estabilidade de resposta da casara para
toda a faixa de energia para a qual foi projetada.

Os resultados da última intercoaparação
internacional, realizada no LNMRI para países da
Aaérica Latina e proaovida pela Agência
Internacional de Energia Atômica (AIEA) es 1989,
confirmaram os resultados de acosi<anhasento das
câmaras, demonstrando a estabilidade da cisara
LS01/105 e a necessidade de recaiibraçâo da casara
NE2575/232 [6] para feixes de *°Co e 1í7Cs, já que
os resultados para raios-X estão dentro do lisite
aceitável de ±2X (Figura 3).

Camarai
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h
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Figura 3: Desempenho dos sistesas de medida do
LNMRI em relação ao sistesa da AIEA

Sistesa de irradiação

Os resultados de aedidas de taxa de exposição
a 1,0 metro de distância da fonte, desde a priaeira
dosiaetria, encontraa-se na tabela 2, Estes
resultados foras corrigidos para as datas dos
respectivos certificados e cosparados coa os valores
da taxa de exposição neles atestados. Os desvios
porcentuais calculados encontraa-se na sessa tabela.

Observa-se que as grandes variações da taxa de
exposição ao longo dos anos correspondes às ocasiões
quando o sistesa de irradiação sofreu alterações,
seja de acréscimo de fonte ou audança de sala. Isto
se deve ao fato das fontes seres utilizadas es
condições diferentes daquelas es que havias sido
calibradas no laboratório de origes, isto è, ea
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Tabela 2: Comparação da taxa de exposição (mR h~1 ) a 1,0
corrigida para data de calibraçao das fontes

Font»

Cert ificftúo:
Dst» c

tuw de expoaiçfto

IXMíMtriM:
DM»,

Tu» da **pMi«io

•"to
tCD2/!3*0

23.02.73
103

10.04.M
10 ,3
4,1

lt.0l.it
113, S
11.4

10.07.16
11*,»
13.4

13.03.17
10*,]
>.l

21.07.t7
103.7
»,*

22.04.ti
104,2
1.2

-

11.07.if
105,0

1,*
23.0l.»O

104,5
1,4

10.03.il
103.5
0,9

13.01.»!
104,J
1,4

IOD1/240

23.02.73
1*3

-

17.01.it
210,0
».»

11.07.M
111,1

l . l

14.03.Í7
204,7

l . l
Z3.O7.S7

201,1
4,2

11.05.M
m,7

1.*

14.0I.14
IN,7

1. '

1S.07.M
Itl.l
l.f

24.01.t0
19*,0
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1*3,2
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" f c .
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01.l2.lt
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t,3
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10t5.»
* . *

24.0I.M
10J«.«

5.1
15.03.»!
1053,2

5,6
17.01.*}
1031,0

5,4

A0344/CIM04A
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-

-

-

-

-

-

-

-

-
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do irradiador:
>)Lato»t6rio d» Mutrcrw
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í)Xt 1373/232
()OFt L10I/IOS

condições livre de espalhaaento. Os desvios
apresentados sáo todos positivos, pois refletes a
contribuição da radiação espalhada nos locais de
instalação do irradiador. Essa contribuição, em
alguns casos, excede o valor recomendado pela noraa
ISO 4037 [3], 5X, para utilização da lei do inverso
do quadrado da distância sea correção do
espslhaaento. Entretanto, este laboratório efetua
esta correção através de ua fator que varia
linearmente coa a distancia [5].

As três priaeiras dosiaetrias foraa realizadas
no aesao local de instalação do sisteaa,
diferenciando-se apenas pelo núaero de fontes
instaladas. Neste local o espalhaaento da radiação
era favorecido pela proximidade de uma plataforma de
madeira localizada 1 m acima da posição de irradiação
da fonte. Esta condição explica o desvio elevado das
primeiras dosimetria*, que foi agravado pela
instalação das duas fontes de césio, que, desta
forma, influíam uma» nas outras.

Com a mudança do sistema para a sala 910,
depois para a sala 906, ambas com as me«
características, as condições de instalação foram
melhoradas. Observou-se, entáo, uma diminuição da
influSncia cruzada das fontes, restando somente o
espalhamento provocado pela própria fonts na sala,
quando exposta.

A partir da dosimetria de 1988 houve a
substituição da casara padrão de 600 cm*
(NE2575/232) pela câmara padrto de 1 litro
(LS01/105), que 6 sais sensível, e os desvios
calculados diminuíram ainda mais, como pode s«r
visto na tabela 3, para a sala 910.

Nas novas condições de operação do sistema de
irradiação, a troca dos suportes de fontes e a
instalação da Ultima fonte de ceslo nflo provocaram
alterações observáveis nas dosiaetrias. As
diferenças dos valores dos desvios encontrados nas
últimas dosimetrias podem ser devido As flutuações
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Tabela 3: Razão entre o valor aédio da taxa de exposição (aR h"1 ) a 1,0 a,
para Codas as dosíaetrias efetuadas nas diferentes salas,

e a taxa certificada para cada fonte.

Fantu
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«257!

H2S7J

LI0I

U 0 1

do sisteaa de aedida ou às pequenas variações do
conjunto posicionador. Entretanto, elas são aenores
do que a incerteza no fator de calibração das câaaras
padrio secundário (i 2,0X) e na determinação da taxa
de exposição das fontes no laboratório primário (±
2.8X para a fonte de cobalto e ± 3,42 para as fontes
de césio).

CONCLUSA)

Os resultados deaonstraa que os procedimentos
adotados no controle de qualidade do sisteaa de
calibração são eficientes e sensíveis às Mudanças
para aelhoria das instalações.
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LBVANTAMBNTO DOS DADOS DB GALIBRAÇÃO DB DOSÍHKTROE CLÍNICOS
MO IPBN DE 1987 A 1991

M. P. P. Albuquerque e L. V. B. Caldas

Serviço de CallbraçAo e Doeimetria
IPBN-CWKN/SP

RESUMO

Foi realizada uma análise doe fatores de
calibraçSo doa dosinetros clínicos
encaminhados ao Laboratório de Calibraç&o do
IPEN nos últimos 5 anos. Neste estudo foram
levados em conta os seguintes itens :
estabilidade a curto e longo prazo,
manutenção dos fatores de calibraçSo e
regularidade no envio doe dosimetroe
clínicoe para recalibraçSo.

INTRODUÇÃO

Um doeimetro clinico é constituído por uma
câmara de lonizac&o (de tipo dedal ou
superficial) conectada a um eletrdmetro e é
normalmente calibrado com radiação gama do
*°Co. No caso das câmaras de placas
paralelas (do tipo superficial), a
calibraç&o é feita utilizando-se a
radiaçto-X de energias baixas. A callbraç&o
de dosimetros clínicos também pode ser feita
por componentes [1], ou seja. o eletrometro
é calibrado separadamente da câmara de
lonizaçSo.

0 Laboratório de Calibracào de Instrumentos
do IPEN é, desde 1982, o responsável pela
calibraçSo com soCo de dosimetros clínicos
pertencentes a Clinicas de Radioterapia e
Hospitais localizados no Bstado de São Paulo
e na região sul do pais. B, de acordo com as
determinaçSes da Comissão Nacional de
Bnergia Nuclear (CNBN) [2], todos os
serviços de Radioterapia devem encaminhar,
a cada dois anos, seus dosimetros clínicos
para recalibraçSo.

Paralelo a esta obrigatoriedade devem ser
estabelecidos, pelo usuário, programas de
garantia da qualidade para a manutenção dos
fatores de calibraçSo e das boas condiçSes
de uso do instrumento, levando-se em conta
que a maioria dos dosimetros clínicos
utilizados sSo importados, dificultando a
reposição de peças ou a compra de um
equipamento novo. Bete controle deve ser
composto por testes de repetibilidade das
medidas durante longos intervalos de tempo,
controle da sensibilidade da câmara de
ionização e testes de fuga de corrente
elétrica.

0 objetivo deste trabalho 6 analisar os
resultados obtidos com os dosimetros
clínicos encaminhados para calibraçSo nests
laboratório no período de 1987 a 1991.

MATERIAIS B MfTODOS

Callbrao&o

Os sistemas do tipo padrSo secundário para
radiacSo-X e gama do laboratório foram
calibrados nos laboratórios da Inglaterra
(NPL). Para a calibraçSo de dosimetros
clínicos é empregada a técnica de
substituição, ou seja, para a determinação
da taxa de exposição ou taxa de kerma no ar
é utilizado rotineiramente o sistema padrSo
terciário. Após esta determinação, o
dosimetro a ser calibrado substitui o
sistema padrSo no campo de radiaçSo e a
calibraçSo é feita comparando-se as duas
leituras. O sistema padrSo terciário,
calibrado paio Laboratório de Dosimetrla
PadrSo Secundário (SSDL) do Brasil, do
Instituto de RadioproteçSo e Dosimetria, Rio
de Janeiro, além de ser calibrado anualmente
também no IPBN, é composto por um
eletrdmetro da Nuclear Enterprises Ltd. (NB),
modelo 2502/3 e uma câmara de ionização
dedal, do tipo Farmer, NE, modelo 2605/3.
Este sistema participa anualmente das
intercomparaçoes nacionais organizadas pelo
SSDL do Brasil, Juntamente com os dosimetros
do tipo padrSo secundário do laboratório.

Os fatorss de ealibracão sSo dados em termos
de exposlçSo em C/(kg.h) e na unidade
especial Roentgen por unidade de escala
(R/u.e.) para facilitar a comparação. Também
s£o fornecidos fatores de calibraçSo em
termos de kerma no ar em Gray por unidade de
escala (Gy/u.e.). o kerma no ar pode ser
relacionado com exposiçSo por:

.X. <.&£>. _i_> (1)

onde (W*r/e) é a energia necessária para
produzir um par de ions no ar por unidade de
carga, e g, a fraçSo de energia perdida
pelos elétrons na produçSo de
Brens8trahlung[3].
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Todos oe dosimetros clínicos encaminhados ao
laboratório s»o submetidos a testas
preliminares, tais como : teete de
sensibilidade a radiação, repetibilidade das
leituras a curto prazo e fuga de corrente
elétrica. Estes testes determinam o aceite
do dosímetro clinico para a calibração.

Sli de Irradiação

Para a radiação gama de o°Co é utilizado um
sistema de telecobaltoterapia da Keleket
Barnes Flexaray, EUA, com 15,0 TBq de
atividade, a diat&ncla de 85 cm.

Para a calibraç&o de câmaras de ionizaçâo de
placas paralelas, do tipo superficial, 6
utilizado um sistema de radiaç&o-X com
energias efetivas de 14,3 a 21,2 keV, com
tubo Philips, Holanda, modelo PW 2184/00 e
um gerador modelo Geigerflex, da Rigaku
Denki * Co Ltd., Japão. As irradiações são
realizadas, no ar, a distância foco-camara
de 50 cm.

Procedimento

Para este trabalho foram estudados os
dosinetros clínicos encaminhados ao
Laboratório de CalibracSo do IPEN nos
últimos cinco anos.

Neste período foram atendidos 43 usuários,
num total de 89 calibraoSes. Deste número 85
callbrações foram realizadas com radiação
gama e quatro com radiaç&o-X de energias
baixas. Na fig. 1 pode ser visto o número de
calibraçSee realizadas por ano.

ANO

Figura 1 - Número de dosimetros clínicos
calibrados por ano no período
de 1987 a 1991

Para uma melhor analise do comportamento dos
equipamentos ao longo do tempo, foram
selecionados os dosimetros clínicos que
retornaram com regularidade ao laboratório
para recalibraç&o. As características destes

doeimetros estSo na Tabela I. Os dosimetros
C e D foram calibrados quatro vezes neste
período, enquanto os dosimetros A, B, B e F
foram calibrados três vezes.

TABELA I
Características dos dosimetros clínicos

selecionados para a análise
Dos. = Doeimetro

Dos.

A

B
C

D

E

F

Kletrômetro
Marca, Modelo

NK 2570/1

NE 2570/1

NE 2502/3

NE 2502/3

Keithley 616

Siemens E3B51990

Cam. de ioniz.
Marca, Modelo

NK 2571

NE 2571

NE 2505/3

NE 2505/3

NE 2505/3

Siemens

ANALISE 006 SKSDLTADOS

Comparando-se o número de calibraçSes
realizadas e o número de aparelhos
calibrados, conclui-se que a quantidade de
dosimetros que retornaram para a calibraç&o
é baixa. Dos 18 aparelhos calibrados em 1987
apenas 5 retornaram para recalibracSo nos
anos seguintes, o que significa menos de 30%
do valor total.

Dentre as calibraodee realizadas neste
período, os do tipo Farmer, fabricados pela
NE, modelo 2502/3, foram calibrados em maior
quantidade (34), seguidos pslo de mesmo
fabricante s tipo, modelo 2570/1 (24). Do
restante foram calibrados 9 da marca
Victoreen, modelo 500, 7 da marca Keithley,
modelo 616, 3 da ma»ca Siemens, modelo
B-3-B5-1990, e outros em menor quantidade.
Todos estes instrumentos apresentaram boas
condições de uso a de calibracSo, com
fatores variando entre 0,83 e 1,14.

Para a análise do grupo de dosimetros
selecionados foram levados em consideração
os testes preliminares, os fatores de
calibraç&o e a manutenção dos mesmos ao
longo do tempo.

0 primeiro fator analisado foi a
repetibilidade das medidas a longo prazo.
Para isso foram considerados os testes de
repetibilidade a curto prazo realizado antes
de cada calibracSo. Em todos os casos os
valores foram normalizados para o valor do
primeiro teste realizado pelo laboratório em
cada dosimetro. A Tabela II mostra os
resultados obtidos para este teste. Pode-se
observar que o dosimetro A apresentou um
comportamento muito bom, sendo que suas
medidas não variaram em cinco anos. Nos
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outros casos. apenas c doaímetro B
apresentou uma variação de IX no ano de
1989, mas no restante esta veriaç&o ficou no
máximo em 0.5X. Para o doaimetro marca
Siemens, não foi possível realizar eete
teote devido às características da câmara de
ionização que não permitem eeu UBO com a
fonte de controle para eatas medidas e o
mesmo nSc possui fonte de controle própria.

TABKLA II
Teate de repetibilidade a longo prazo para
os doeimetros no período de 1987 a 1991
ANO = Ano de calibração do instrumento

A
N
0

87

88

89

90

91

DOSÍMETRO

A

1,000

-

1.000

-

1,000

B
_

1,000

0.989

-

0,997

C

1,000

1,002

-

1.005

1,004

D
_

1,000

0.998

1,002

0,999

E

1.000

-

0.995

1,004

-

Oe fatores de calibraçSo determinados no
caso destes doeimetros estSo apresentados na
Tabela III. Para facilitar a comparaç&o
entre as leituras feitas com os dosimetroe
sob calibração e o sistema padrSo, todos os
fatores estão apresentados em termos de
exposição em R/u.e.. Pode-se verificar que
a variação máxima encontrada (9%) foi para
o doeimetro D no ano de 1989, sem que o
teste de repetibilidade o denunciasse
(Tabela II). Em todos os outros anos, os
doeimetros mantiveram a variação das
leituras em relação ao sistema padrio do
laboratório no máximo em 5%.

TABBLA III
Fatores de calibração dos dosimetros

no período de 1987 a 1991.
ANO = Ano de calibraçSo do instrumento.

A
N
0

87

88
no

90

91

DOSÍMETRO

A

1,010

_

_lj008

-

^^003^

6
_

1,015

1,008

-

1,002

c
0,989

0,984

_

0,988

0,984

D
_

1,034

1,091

1,032

1,026

F
_
_

1,055

0,995

1,040

Oe fatores determinados para o doeimetro
Keithley (E) são apresentados em outra
tabela (IV), pois a unidade de escala do
instrumento é Coulomb (C), enquanto que para
os outroa é Roentgen (R), dificultando a
comparação. Pode-se verificar que a variaçio
entre os fatores neste <~aso nfto excedeu a
2V

TABILA IV
Fatores de calibraçSo para o

dosimetro marca Keithey, modelo 616 (B).

Fatores de

R.Cu

4,67

4,64

4,59

e

X

X

X

10»

10»

10»

calibração

uC.(kg

1.20 x

1,20 x

1,18 x

.h)-i

10 ia

IO"

10*2

Ano de
calibraclo

1987

1989

1990

CONCLUSÕES

kste estudo possibilitou tanto uma análise
de todos os dosimetros clínicos encaminhados
para o laboratório nos últimos cinco anos,
assim como dos procedimentos de callbreçío
utilizados. Dentre os dosimetros analisados
pode-se abeervar que o tipo mais utilizado
pelas instituições é o fabricado pela
Nuclear Enterprises (modelo 2502/3) e apesax
deste Já ser um modelo antigo, um bom
controle de qualidade por parte dos usuários
pode garantir o bo desempenho dos
instrumentos.
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CONTROLE DE QUALIDADE DOS PADRÕES SECUNDÁRIOS E DOS

SISTEMAS DE CAUBRAÇAO. NfVEL TERAPIA. DO U H U

F.K. Oratti P L.C. de Frpilas

Nacional <le Metrologia das Radiações Ionizantes IRD/CNEN

RESIMO

Os resultados do programa de controle de qualidade
dos padrões secundários, nível terapia, e dos
sisteaas de calibração de dosíaetros clínicos fora»
analisados a partir de 1984, quando ocorreu uaa
•udança nas instalações do laboratório e fora*
adquiridos novos padrões. £ dada ênfase às
intercoaparaçoes tanto a nível nacional, realizadas
anualaente, quanto a nível internacional, durante
cursos patrocinados pela AIEA na Aaérica Latina.
Comparando-se os resultados para as câaaras de parede
de grafite (NE 2561), observa-se uaa variação aáxiaa
da ordea de 0,6%. No caso das câaaras de parede de
Delrin (TK01), a variação aáxiaa é de 1 .IX, o que
deterainou sua náo utilização coao padrões de
trabalho. Os resultados das intercoaparações postais
coa TLD, proaovidas pela AIEA para laboratórios
secundários, têa apresentado desvios aenores que IX,
o que garante a consistência dos padrões do LNHRI coa
o sisteaa aetrológico internacional.

INTRODUÇÃO

Para garantir a qualidade dos serviços de calibraçào
de dosíaetros clínicos e assegurar a rastreabilidade
das aedidas ao sisteaa aetrológico internacional é
necessária a aplicação de ua prograaa de controle de
qualidade aos padrões e sisteaas de calibraçào. No
Laboratório Nacional de Metrologia das Radiações
Ionizantes (LNNRI) esse prograaa consiste,
basicaaente, de testes de estabilidade coa fonte de
referência de Sr, intercoaparaçôes internas,
nacionais e internacionais dos padrões, participação
no prograaa postal e no prograaa CARE da Agência
Internacional de Energia Atôaica (AIEA), aléa da
deterainaçlo da taxa de exposição ea raios-X e Co
nas condições de calibraçào. Os resultados obtidos
até 1984 foraa analisados ea outro trabalho [3] e
soaente os resultados desde 1985, quando novos
padrões foraa adquiridos, sâo aqui apresentados.

Nuclear Enterprises NE 2560, calibrados no National
Physical Laboratory (NPL), Inglaterra, que taabéa
são subset idos a ua prograaa de controle de
qualidade.

As câaaras são irradiadas, alternadaaente, no ar,

nos sisteaas de calibraçào do LNHRI. A cãaara

NE2561, no série 168, considerada coao padrão

nacional, foi utilizada coao referência.

Tabela 1 - Qualidade de feixes de raios-X

Código

E01
E02
E04
E05
E06

Potencial

(kV)

82
102
140
186
224

Filtração

adicional s
(aa)

0,2 Al

2,1 Al
0.25 Cu

4.0 Al • 0,4 Cu

3,5 Al + 1,2 Cu

da
eai redutora

(ai

2.0
4.0
0.5
1.0
2,02

i)

Al
Al
Cu
Cu
Cu

tiItraflo iacrwt* 4* l,« •• AI

Tabela 2 - Padrões secundários utilizados nas
intercoaparaçôes

Modelo

NE2561
NE2561
NE2561
NE2561

TK01
TK01
TK01

NC série

168
264
207
287
115
126
141

Data de
calibraçio

aaio/80
nov/85
dez/84
nov/88

aaio/85
aaio/85
jan/89

Laboratório

NPL
NPL
BIPM
BIPM
OFZS
OFZS
BIPM

t i n - taram IntamMioasl dM Poid» at IH—TM
m - «Miami rttfitmi laboratory
OfM - Oatcrraichlaehaa FofcK—Miitn» Mibnvdorf

MATERIAIS E MÉTODOS

As intercoaparaçôes do» padrões secundários foraa
fe i tas ea ua fe ixe de Co e ea cinco qualidades de
feixes de raios-X, nível terapia, s i a i l a r e s às
recomendadas pela ATEA [5] e descr i tas na tabela 1.
As câaaras de ionização ut i l izadas coao padrões
secundários são apresentadas na tabela 2, juntaaente
coa a data e laboratório priaário onde foraa
calibradas. Elas são conectadas a dois e letróaetros

Para a energia do NCo, o teapo de integração foi
escolhido de f o n a a produzir cerca de 20 d íg i tos no
eletròaetro , sendo aedido coa ua cronóaetro que era
acionado juntaaente coa o e letrdaetro. 0 fe ixa não
foi desligado entre as aediçdcs. Todos oa
resultados foraa corrigidos para dccaiaento da fonte
pera uaa data de referência, i n í c i o da
intercoaparaçào, já que esta pode durar cerca de uaa
seaana. Ea raios-X, u t i l i z a - s e uaa cãaara de
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transmissão PTV acoplada a um eletrômeti o Kejthle>
610C como monitor das flutuações do feixe.

A taxa de exposição é obtida corrigindo-se a leitura
do instrumento para temperatura e pressão e aplicando
o fator de calibracão determinado no laboratório
primário. Os padrões calihrados antes da introdução
dos novos valores dos coeficientes de interação
tiveraa os fatores de calibraçâo corrigidos conforme
recomendação da AIEA [2,6].

As íntercomparações postais de dose em feixes de Co
consistem na irradiação de três cápsulas de TLD em pó
(LiF), em um fantoma de água, con doses em torno de
2 Gy. A determinação da taxa de dose nas condições
de referência estabelecidas pela AIEA ê feita com um
padrão secundário com fator de calibraçâo em termos
de N e a aplicação de um protocolo de dosimetria.
É utilizado un fantoma projetado e construído pela
AIEA e suportes próprios para a câmara padrão e para
as cápsulas de TLD. A câmara é irradiada antes e
após a irradiação das cápsulas, utilizando-se o valor
médio das suas irradiações, corrigidas para o
decaimento da atividade da fonte entre as
irradiações. A partir de 1989, passou-se a adotar o
formalismo do protocolo de dosimetria da AIEA [6] em
substituição ao da HPA [4]. A correção para o ponto
efetivo de medida é feita utilizando-se os valores de
porcentagem de dose profunda publicados no suplemento
17 do BJR [1].

RESULTADOS

Os resultados dos testes de estabilidade com fonte de
referência de wSr são apresentados na tabela 3,
cujos resultados mostram a reprodutibilidade de
resposta dos padrões ao longo dos anos (1985 a 1992).
A diferença máxima de 0,2X em relação à corrente de
referência é bem menor do que o valor de 11
recomendado nos certificados de calibraçâo das
câmaras. Os resultados das câmaras TK01 não são
apresentados uma vez que, devido a problemas de
dilatação do material da câmara e do tubo guia da
fonte onde a câmara é inserida, não foi possível
continuar-se realizando os testes pois não era mais
possível introduzir a câmara até a profundidade
correta.

íntercoroparação (tabela •>), como pela
reprodutibilidade das taxas de exposição obtidas
durante a calibraçào de dosímetros clínicos (figura
1).

Tabela 4 - Desvio padrão

Data da Núaero de
intercoaparação irra

•arço/89
out/»*

aarvo/fO
out/91

diaçoca

5
5
1
3

(Z>

BOI

0.15

das taxas de exposição

Eaaraia
E04 EOJ

0,09 0.11

rot "
0

0.04 0
0
0

JCo

.03

.12

.03
,04

Cobalto 60

'140- xm/mln)

11.90-

1.0»

11.10-
1800 2000 2200 2400 2600 2*00 3000 $200

Data (dias)
Data da rafaranci* 01/01/84

Figura 1 - Reprodutibilidade da taxa de exposição do
irradiador do sistema de calibraçâo em
wCo

Na figura 2 são apresentados os resultados da última
intercomparação (outubro/91), normalizados para o
padrão nacional. As casar, s TK01 nS t15 e nS 126
apresentarão una diferença sistemática de 3,0% e
1,3% respectivamente, em todas as energias de raios-
X.

Tabela 3 - Testes de estaUlidade dos padrões com
fonte de referência

Padrio

«25*1/16»
W2S61/264
KI1561/J01
ml5«l/2<7

•criado

(•••«•)
70
7J
61
41

N

37
«2
33
12

' •

(PA)

41.74
42,61
42.90
31,3í

IXlvio
padrio

( * )

0,14
0,17
0,09
0.0»

j

1
0
0
1

./ir

.0008
,9994
,9910
.0003

" ittmtta de feriai da, uaualaanta, 12 aadiaoes
i a valor aidio da, correnta da ionis
i r valor da correnu da referência

A determinação da taxa de exposição em diferentes
dias durante a intercomparação é válida una vez que
a reprodutibilidade a longo prazo é boa, o que pode
ser confirmado não apenas pela repetição da
irradiação do padrão de referência ao longo da

1.040-

1.030-

X CPS

1.0201

1.010-

o.»»o-

0.110-

0.Í70 -

0.MO-
0 01

1 x,.s

M4 • M»

o.«
C»mada

A A L
A

ú

O 4 <

* *

0 MT * »•» a «• U 141

too 1000
8«ml Radulora (mm Cu)

Figura 2 - Taxas de exposição normalizadas para o
padrão nacional (out/91)
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Nas figuras 3, 4 e 5 são apresentados os resultados
das intercoaparaçfes realizadas para alguaas das
qualidades de feixe (E02, E06 e HCo), onde se pode
observar uaa constância nos resultados, aesao para as
câaaras que apresentas diferenças nâo justificadas
pela incerteza do Método, coso á o caso das cáaaras
TK01. Duas delas, a nS 115 e a nfi 126, foras
retiradas de uso porque essa diferença ultrapassou
Í1.0J, que é o liaite de variação aceitável para
intercoaparaçSes de padrOes a nível de terapia.

Energia: E02

1*001 > m ' * 1 W

,.010 J

Energia: Co-60

"OPS' 1M

I »
o 8

* MM/M

0

IOT MT O» « •
No. da M r i * do oadrao «aoundarte

Figura 5 - Coaparaçao dos valores obtidos nas
diversas intercoaparaçoes para Co

O M M 0 OMU

tu for wo
No. 0» M T M do padrão aooundarlo

Figura 3 - Coaparacâo dos valores obtidos nas
diversas intercoaparaçoes para a
qualidade de feixe de raios-X E02

Aléa das intercoaparaçoes internas, os padrões do
LNMRI participa» de intercoaparaçoes para
Laboratórios de Dosiaetria Padrão Secundário
(SSDLs), patrocinadas pela AIEA na Aafrica Latina,
cujos resultados são apresentados na tabela 5. A
casara da AIEA é calibrada periodicamente no BIRf e
sua participação na intercoaparação garante a
rastreabilidade de nossos padrOes i cadela priaária
de «etrologia.

Tabela 5 - Razão entre as taxas de exposição deter-
ainada pelos padrões do LIMU e da AIEA,
ea intercoaparaçfles

Energia: E06

tool •
teta

oéri*
101 M l -ir

Qaito/M

lio/M

l«t

I M
M «
JOT
Hi

O.IM 0,M«

1,9*5
0,»»»
0.M7 a, M l
1,014 l.NT

O.**T

l.MI 0,M7 O.Mt 0,tM
0,*M *.*** O.fM 1.O

M 05O.MT
l .

1.005 S.MS
1.00J «.MT

A MM/M * MM/M
O Mrivtl 0 O«/tl

1H
No. do oorlo do oo* i

Figura 4 - Coaparaçao dos valores obtidos nas
diversas intercoaparaçflea para a
qualidade de feixe de raios-X E06

Os resultados da intercoaparação postal ea "Co são
apresentados na tabela 6. Pode-se observar qua,
exceto para. 1985, quando o cálculo da dosa absorvida
ea água foi feito a partir de aedidas no ar, os
desvios do LNMRI ea relação 4 avaliação da AIEA tia
sido aenores que It. 0 protocolo adotado, axceto as
1987, quando não dispunhaaos do protocolo da AISA,
foi o aesao adotado para a avaliação doa resultados.
A incerteza no Método de deteninação da taxa de
dose na água utilizando-se TLD, segundo a avaliação
feita pela AIEA, não excede a 3,5» (no ní*«l da 2a).
Vale ressaltar que nas duas últiaas intercoapara-
çOes participaraa, álea dos SSDLs e do laboratório
da AIEA, dois laboratórios prieários que
apresentara* desvios na faixa de -1,0% a +2.5X.
Mais recenteaente, a AIEA iniciou UM prograaa piloto
de intercoaparação postal ionoattrica (aisteaa
CARE), visando a coapleaentaeão do slateaa de TLOa,
onde dois conjuntos de cãaara e eletrdaetro são
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enviados para irradiação nos SSDLs. 0 LNNRI
participou de duas interccaparaçoes coa o sisteaa
CARE (1990 e 1991) aas os resultados oficiais ainda
nâo foraa divulgados pela AIEA.

Tabela 6 - Intercoaparaçâo postal de SSDLs para MCo

«•in «Mu «LNNH Uai»
<«) at i l ls»

Protocolo

INS

IMS *
1M7
I M *
I M I

M

t
M
*3
4a

- 1

-a
-s

-10
- 1

1

3
4
g
i

•J.J

•1.5
«4.1
• 3,2
•1 «̂

• 0 .
• » ,

- I .
- 0 .

•Fà
Wl
•M
a»*

«IIA
«IIA

a
b

Daavio (») • 100 > (MM. - A I U ) / « l l â
• u DMvioa ainiao a ataiao apmaatMoa pa loa MDU
II Daavio »praa*ntaoo paio LMBI

Projato piloto pars coassraala áa TLD aa pA
Idra para TLD aa taatto

GOHCLUSXO

Oc resultados do programa de controle de qualidade
dos padrões e sisteaa de calibraçio, a nível de
terapia, do LNMRI desonstras a reprodutibilidade de
resposta e desempenho dos sesaos. Entretanto, é
desejável que o padrão nacional (NE 2561/168) seja
periodicamente recaiibrado aa laboratório priaário,
o que esta planejado para o futuro prôxiao, já qut o
U M U , na qualidade de Laboratório Nacional por
delegação do Instituto Nacional de Metrologia,
Noraalizaçâo e Qualidade Industrial (IfMBTRO), tea
direito 4 calibraçao gratuita de seus padrões no
BIPM.
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INFLUÊNCIA DO SIMULADOR DE LUCITE NA C ALI BR AÇÃO DE CANETAS DOSIMETRICAS

E.C. Oliveira, M. Xavier e L.V.E. Caldas

Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares
Comissão Nacional de Energia Nuclear/São Paulo

RESUMO

Seguíido at : e^omendações internacionais, os
monitort's individuais de radiação gama de-
vem ser calibrados utiiizando-se ura simula-
dor. Neste trabalho canetas dosimétricas
foram estudadas quanto a repetibilidade de
resposta e foram testadas em campos de ra-
diação gama (6"co e 137rs) no ar e a frente
de um simulador de lucite (30x30x15 cm), ob-
tendo-se a contribuição do retroespalhamento.
Os fatores de retroespalhamento médios fo-
ram 1,053 e 1,108 para respectivamente

*>u Co e As canetas foram ainda
cionadas atras do simulador para se verifi-
car a atenuação da radiação.

INTRODUÇÃO

0 Laboratório de Calibração de Instrumentos
do IPEN realiza cerca de 1000 calibrações
de monitores portáteis por ano, sendo 30%
deles canetas dosimétricas. São detectores
utilizados tanto na area industrial como
medica, sendo a sua importância principal
a de possibilitar medidas diretas e rápidas
de exposição ou dose absorvida a que o usua_
rio foi submetido.

Neste laboratório as canetas vem sendo £
bradas no ar, em exposição, sendo a linear^
dade de cada uma delas verificada entre 20
e 80% das escalas.

A Comissão Internacional de Unidades e ^
das de Radiação definiu as novas grandezas
operacionais recomendadas para a dosime-
tria externa em radioproteçao ea conseqüen-
te utilização de simuladores (esfera ICRU)
nos procedimentos de calibração de monito-
res individuais [3], Portal [6] estudou
as implicações das recomendações do Relató-
rio 39 [3] na instrumentação já existente
de radioproteçao, no caso de radiação gama
e de neutrons, vários autores [5,6] conside

ram a necessidade de se definir um simula-
dor operacional para substituir a esfera
ICRU recomendada [3], que não oferece possi^
bilidade de utilização na calibração roti-
neira de doslmetros com dimensões normais.
Consequentemente são ainda necessárias tar̂
to a determinação de coeficientes de trans-
ferência como a definição de procedimentos
de calibração [6]. Lakshmanan [4] comparou
os procedimentos de calibração (antigos e
novos) de dosimetros individuais.

Diversos tipos de simuladores, de materiais
e formas diferentes, têm sido sugeri-
dos [1,2,7] para utilização em calibração de
monitores individuais, mas poucos autores
citam resultados envolvendo canetas dosimé-
tricas [6,7].

Neste trabalho o objetivo é verificar a in-
fluência de um simulador de lucite plano na
calibração de canetas dosimétricas.

MATERIAIS E MÉTODOS

Foram estudadas canetas dosimétricas fabri-
cadas pela Dosimeter Corporation e pela PHY,
com fundas de escala iguais a 200 mR e 200mrad
respectivamente.

Os detectores foram submetidos a radiação
gama de 60Co (0,22 TBq) e 1 3 7Cs (62,5 GBq)
a 100 cm de distância.

As taxas de exposição foram determinadas
com o sistema de referencia composto por ur\a
câmara de íonização Nuclear Enterprises (NE),
modelo 2511/3, 600cm3 de volume, e um ele-
trómetro NE, modelo 2502/3, para nível de
Proteção Radiológica, sendo para °°Co
de 2,05nC.kg-1.h-1 e para 137Cs de 0,144mC.kg"1.h"1.

As leituras foram realizadas após a irradia
ção das canetas no ar, à frente e atrás de
um simulador de lucite cem dimensões 30x30x15cm.
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RESULTADOS

Repetibilidade de Resposta

Inicialmente as canetas dosimetricas foram
estudadas quanto a estabilidade a curto
prazo. Para isto elas foram expostas 10 ve
zes no ar à radiaçlo gama da fonte de 60Co,
ã distância de 100 cm, de forma reprodutí-
vel. 0 valor médio da resposta das canetas
apresentou uma dispersão maxima de 13,1% e
o desvio padrão médio variou entre 0,5 e
3,3%.

Fator de calibração

As escalas das canetas foram testadas en-
tre 20 e 80%, tendo-se obtido os parâmetros
para as retas melhor ajustadas X = aL + b,
onde X é a exposição, L a leitura e a,b o
par de parâmetros. Foi possivel verificar
que em todos os casos estudados o parâmetro
b apresentou-se desprezível, de modo que o
parâmetro a foi tomado como fator de cal^
bração.

Na Tabela I estão representados os fatores
de calibração em exposição, no ar, de qua-
tro canetas, duas de cada modelo Dosimeter
e PHY, para radiação de 6 0Co e 1 3 7 C s . To-
dos os valores são resultantes da media
de 10 medidas.

TABELA I

FATORES DE CALIBRAÇÃO (fc) EM EXPOSIÇÃO NO
AR, DE CANETAS DOSIMETRICAS

PARA RADIAÇÃO GAMA

Caneta ,60Co) fc(137,Cs)

A
B
C
D

PHY
PHY
Dos.
Dos.

1
1
1
1

,118
,058
,006
,132

1,148
1,100
1,006
1,156

Pode-se verificar que não ha dependência
energética nesta faixa de energia, como e£
perado para este tipo de detector de radia
ção. A diferença máxima ocorreu para o ca-
so da caneta B (4,0%) mas este valor está
dentro da incerteza associada pelos fabri-
cantes (10» ^ polas recomendações intern£
cionais ( 5». i .

Fator de Retroespalhanento

Para a determinação da contribuição do re
troespalhamento do corpo do usuário na res
posta das canetas dosimetricas foi utiliza
do o simulador de lucite. As canetas, po-
sicionadas encostadas à frente do simula-
dor, foram submetidas à radiação gama de
60Co e 1 3 7Cs, 10 vezes, uma a uma.

A razão entre as medidas obtidas com e sem
o simulador, à mesma distância em relação
as fontes, constituem os fatores de retro-
espalhamento, que são apresentados na Tabe
Ia II.

TABELA II

FATORES DE RETROESPALHAMENTO ( f r ) .
CONTRIBUIÇÃO DO RETROESPALHADOR DE LUCITE

( 3 0 x 3 0 x l 5 c m ) NAS DETERMINAÇÕES DE EXPOSIÇÃO
OU DOSE ABSORVIDA COM
CANETAS DOSIMETRICAS

C a n e t a ,60,Co) fr(
137Cs)

A
B
C
D

PHY
PHY
Dos.

Dos.

1,059
1,037
1,059
1,058

1,104
1,101
1,097

1,130

60
No caso da radiação de Co a contribuição
do simulador nas medidas não ultrapassou
6*, enquanto que para 1 3 7Cs esta contribui
ção variou entre 9,7 e 13,0%. Selbach e
col. [7 ] determinaram fatores de retroespa
lhamento de câmaras de ionização de bolso,
utilizando um simulador de lucite (30x30x30cm),
obtendo para °"Co e * 3 7Cs fatores de retro
espalhamento respectivamente de 1,065 e
1,135. Bartlett e col. [l] obtiveram por
cálculo o fator de 1,11 para 1 3 7Cs no caso
de um simulador cúbico de lucite (30x30x30cm).
Os fatores de retroespalhamento apresenta-
dos por Will [ 8 ] de 1,07 e 1,12, para res-
pectivamente Co e 1 3 7Cs, foram determina^
dos com dosímetros termoluminescentes de
LiF e através de medidas com uma câmara
de ionização esférica, utilizando-se um si
mulador cúbico de água. ~

Os resultados obtidos no presente trabalho
não podem ser diretamente comparados cem os
dos trabalhos citados porque algumas condi-
ções experimentais são diferentes.
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V.

Fator de Atenuação

As canetas dosimétricas foram ainda testa
dos nos campos de radiação °"Co e Cs,
posicionadas atras do simulador de luci-
te. Os detectores foram irradiados ura a um
10 vezes. Na Tabela III podem ser observa-
dos os resultados da razão entre os valo-
res médios das medidas obtidas para os detecto
res, com e sem a presença do absorvedor no
feixe de radiação.

TABELA III

FATORES DE ATENUAÇÃO (fa).
MEDIDAS REALIZADAS COM CANETAS

DOSIMÉTRICAS POSICIONADAS ATRÁS DO
SIMULADOR DE LUCITE (30x30x15cm), COM

60CO e 1 3 7Cs, NORMALIZADOS PARA 0
CASO SEM SIMULADOR

Caneta fa(
60Co) fa(

137cs)

A
B
C
D

PHY
PHY
Dos.
Dos.

0,545
0,526
0,554
0,559

0,524
0,504

0,515
0,527

CONCLUSÕES

Foi verificada a contribuição do retroespa
lhamento por um simulador de lucite (30x30xl5an)
nas determinações de exposição por intermédio de
canetas dosimétricas em campos de radiação
gama, tendo-se obtido valores médios de 1,053 e
1,108 para 60Co e 137Cs, respectivamente. Foram ain
da determinados os fatores de cal ibração,
não se tendo observado dependência energé-
t i c a . Os fatores de atenuação obtidos não
ultrapassaram 56 e 53% para 60Co e 137Cs
respectivamente.
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PROPOSTA DE UM PROGRAMA OE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
PAKA O TRATAMENTO DE TUMORES CEREBRAIS POR CAPTURA DE NEUTRONS

M. M. da Silva, J. R. Naiorino e J. R. Rogero

t Coordenadoria para Projetos Especiais COPESP
Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares IPEN/CNEN-SP

RESUMO

Este trabalho descreve as pequisas
relacionadas a aplicação da técnica BNCT
(Boron Neutron Capture Therapy) que foram
desenvolvidas no Instituto de Pesquisas
Energéticas e Nucleares (IPEN/CNEN-SP) e
na Coordenadoria para Projetos Especiais
(COPESP), bem como identifica a
potencialidade de outros centros de
pequisa nesta area de atuação. Em vista do
sucesso apresentado por grupos japoneses
no tratamento de tumores cerebrais pela
técnica BNCT, é proposto um programa de
desenvolvimento coordenado ("projeto de
arraste") que resultaria na construção de
uma instalação e na geração de
conhecimento para utilização rotineira
desta técnica.

INTRODUÇÃO

A técnica BNCT (Boron Neutron Capture
Therapy) baseia-se na alta probabilidade
de neutrons térmicos interagirem 'com o
isótopo B, através da reação
•nquematizato Í seguir.

" •
Li + at + 2,79 MeV (6,1%)

7Li*+ a + jr + 2,31 KeV (93,9%)

' > 7Li + r + 0,48 MeV

O fragmento de fissão Li e a
partícula a possuem um alcance no tecido
de 5 um e 9 Mm respectivamente [1]. Como
uma célula de mamífero tem o diâmetro de
aproximadamente 10 fim, o efeito destrutivo
destas partículas fica limitado às
vizinhanças imediatas do local onde ocorre
a reação, de modo que a eficiência da
terapia depende da concentração de B no
tecido a ser irradiado.

A barreira hematoencefáiica viabiliza
a aplicação da técnica BNCT em tumores
cerebrais. Esta barreira proporciona uma
baixa troca metebólica entre os vasos
sangüíneos e o tecido celular nervoso.
Deste modo, quando o composto contendo B

é injetado na corrente sangüínea, o boro
fica depositado preferencialmente no
tecido tumoral, onde a barreira
hematoencefálica é mais permeável por ter
sido danificada.

Este tipo de terapia é
particularmente utilizada no tratamento de
gliomas, que são tumores muito ramificados
e por este motivo difíceis de serem
removidos cirurgicamente: células anormais
aparecem a vários centímetros de distância
do tumor principal, como os gliomas são
resistentes a raios X [1], a cirurgia
permanece o principal método de
tratamento. Depois de uma cirurgia
convencional, o paciente sobrevive em
média menos de 6 meses.

Em 1936, quatro anos após a
descoberta do neutron por James Chadwick,
o principio da técnica por captura de
neutrons foi enunciado por Gordan Locher
[1]. As pesquisas para a aplicação de
reatores como fonte de neutrons foram
iniciadas na década de 50 nos EUA, sendo
que as primeiras tentativas clinicas foram
realizadas en 1951 e 1952 no reator do
Laboratório Nacional de Brookhaven; e
entre 1959 e 1961 pelo Hospital Geral de
Massachusetts, utilizando o reator do
Instituto Tecnológico de Massachusetts
(MIT). Dos pacientes submetidos à terapia,
nenhum conseguiu sobreviver mais de um
ano, o que desestimulou a continuidade dos
trabalhos.

contudo, desde 1968 o grupo japonês
liderado pelo Dr. Hatanaka vem obtendo
resultados promissores na Universidade de
Teikyo, devido a aperfeiçoamentos
introduzidos na técnica, tais como:
- infusão intra-arterial seletiva (art.
carótida ou vertebral), de modo a obter
uma concentração de boro no tumor maior
que a obtida por injeção intra-venosa,
- utilização de novos compostos de boro,
como o Na2Bi2Ht:SH, que se concentram no
tumor em taxas mail altas e durante um
intorvalo de tempo maior, o fato destes
compostos permanecerem durante um grande
intervalo de tempo no tumor, pruite que a
irradiação com neutrons seja feita após o
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10B ter praticamente desaparecido da
corrente sistêmica. O composto com boro é
injetado arterialmente 10-12 horas antes
do inicio da irradiação,
- uso de altas doses de adrenocorticóides
para prevenir a lesão dos vasos sangüíneos
normais e
- irradiação do paciente com doses menores
de neutrons, em virtude de uma melhor
relação concentração de boro no
tumor/concentraçâo de boro no tecido
normal.

Até 1986, 77 pacientes com diversos
tipo* de tumores cerebrais já haviam sido
tratados pelo grupo do Dr. Hatanaka, com
um número superior a 10 pacientes
sobrevivendo por mais de cinco anos e
alguns inclusive sobrevivendo mais de dez
anos. Em relação a um grupo de controle, a
vida útil dos pacientes tratados pela
técnica BNCT aumentou aproximadamente três
vezes.

A Tabela 1 [2] apresenta os dados
relativos á experiência do grupo do
Dr. Hatanaka.

Estima-se que no Brasil,
aproximadamente 3000 pessoas são vitimas
de tumores cerebrais malignos por ano, ou
seja, cerca de 9 pacientes por dia
poderiam ser submetidos à irradiação num
reator apropriado para a aplicação da
técnica BNCT. Assim, um reator de
pesquisas para aplicações médicas poderia
oferecer aos brasileiros portadores desta
moléstia, uma alternativa de tratamento
altamente promissora em termos de
sobrevida.

TRABALHOS EM DESENVOLVIMENTO

0 Or. Élcio de A. Montagno,
neurocirurgifto da Faculdade de Ciências
Médicas da Universidade de Campinas
(UNICAMP), conhecia pessoalmente o
trabalho do Dr. Hatanaka, tendo enviado
inclusive um paciente brasileiro para ser
tratado no Japáo. o Dr. Êlcio procurou
despertar o interesse da COPESP, através
do entlo pesquisador lido L. Sauer, com o
intuito de desenvolver pesquisas
relacionadas & técnica BNCT, possivelmente
utilizando o reator de pesquisas IEA-R1 do
Instituto de Pesquisas Energéticas e
Nucleares (IPEN/CNEN-SP).

Paralelamente, existia um grupo no
IPEN que desenvolvia estudos relacionados
à técnica BNCT na área de biologia, do
qual participava a pesquisadora Maria
Aparecida Pires Camillo, que havia feito
um estágio no Japáo com o grupo do Dr.
Hatanaka. Os trabalhos desenvolvidos
nesta área foram:
- estudos em camundongos da barreira
encefálica, quando da utilização do
Naz BizHuSH (enriquecido 90% com B),
- biodistribuiçáo do produto sintético
(Nas BizHuSH) em vários órgãos de
camundongos após injeção endovenosa,
- estudos da distribuição do produto
H82 BizHuSH em células cancerígenas em
cultura,
- estudos dos vários métodos químicos ou
físicos para determinação do boro nos
tecidos biológicos,
- estudos de neutrongrafia em camundongos
com tumor (melanoma) para mapeamento da
distribuição do Na2IOBi2HnSH e

Tabela l. Experiência do Dr. Hatanaka com gliomas de graus III e IV [2]

TRATAMENTO

cirurgia + BNCT

cirurgia + radioterapia +
quimioterapia

NÚMERO DE
CASOS

40

41

SOBREVIDA
DE 5 ANOS

20%

0%

SOBREVIDA
DE 10 ANOS

10%

0%

GLIOMAS TRATADOS PELA TÉCNICA BNCT

localizado no máximo a 6 cm
da superfície do cérebro

localizado no vertex

com grande craniotomia

SOBREVIDA
DE 5 ANOS

58%

83%

100%

SOBREVIDA
DE 10 ANOS

29%

42%

50%
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- estudos da utilização do ciclotron do
IPEN para geração de neutrons térmicos.
A «quip* de pesquisadores que participou
destes trabalhos era constituída pelos
pesquisadores: Maria Aparecida Pires
camillo, Priscila de Faria Gaspar, Dr.
Reynaldo Pugliesi e Dr. José Roberto
Rogero.

Em meados de 1988 foi proposto então
UB acordo intergovernamental com o Japão,
através da JICA (Japan International
Cooperation Agency), onde o reator de
pesquisas IEA-R1 seria utilizado como
fonte de neutrons para o tratamento de
tumores cerebrais pela técnica BNCT. 0
trabalho seria desenvolvido pelo IPEN,
COPESP e UNICAMF, mas o projeto nao foi
aprovado.

Os grupos de engenharia do IPEN e da
COPESP estudaram a viabilidade de
adaptação do reator IEA-R1 para aplicação
da técnica BNCT, e o resultado desta
pesquisa foi publicado nos anais do 3r

International Symposium on Neutron Capture
Therapy for Cancer [2]. Contudo, para que
as adaptações necessárias ao reator IEA-R1
fossem realizadas, as atividades de rotina
deste reator (produção de radiois6topos,
pesquisas em física nuclear, etc) seriam
prejudicadas, e além disso o feixe obtido
não seria o mais conveniente para
aplicação da técnica. Então, a proposta de
um reator especifico para aplicações
médicas pareceu mais viável, dado a
quantidade de pesquisas necessárias neste
setor.

Foi então realizado um estudo
conceituai de um reator de 1 MW para
aplicações médicas (REPAM) [3] a ser
instalado numa Universidade (provavelmente
a UNICAMP), com ênfase no tratamento de
tumores cerebrais pela técnica BNCT. o
reator seria do tipo tanque, refrigerado e
moderado por água leve (HaO) com refletor
de grafita. 0 núcleo possuiria combustível
tipo placa de UaOe-Al e seria bipartido,
ou seja, possuiria 2 núcleos subcrlticos
acoplados através de água pesada (D2O).
Estão previstos dois portos de irradiação
para o REPAM, um para tratamento de
tumores superficiais e outro para o
tratamento de tumores mais profundos.

Também foram realizados estudos sobre
o espectro ideal do feixe de neutrons a
ser utilizado no tratamento dos pacientes
[4], chegando-se a conclusão que feixes de
neutrons epitérmicos slo mais convenientes
para a aplicação da técnica BNCT, pois
neste caso os neutrons epitérmicos são
atenuados no tecido até chegarem térmicos
ao tumor, eliminando a necessidade de
cirurgia para que o tumor seja exposto a
uma fonte de neutrons térmicos.

É de nosso conhecimento que o Dr.

Antonio Carlos Alves de Aro, pesquisador
do Instituto de Engenharia Nuclear
(IEN/CNEN), desenvolveu estudos na área de
microdosimetria durante seu trabalho de
doutorado na Inglaterra. Este tipo de
instrumentação poderia ser utilizada em
pesquisas relacionadas à aplicação da
técnica BNCT. O Instituto de Física da
Universidade de São Paulo (IFUSP) também
possui um grupo de dosimetria disposto a
desenvolver trabalhos nesta área.

No IEN existem pesquisas sobre o
enriquecimento de boro-10, onde inclusive
uma usina piloto de separação isotôpica
encontra-se em funcionamento.

Além dos trabalhos acima mencionados,
com certeza existe em nossas universidades
e demais institutos de pesquisa, potencial
a ser aproveitado.

PROPOSTA DE PROGRAMA

0 programa proposto tem por meta
dispor, num prazo de 5 a 6 anos, de uma
instalação para tratamento de tumores
cerebrais pela técnica BNCT; e mais do que
dispor de um reator operacional para
pesquisas e aplicações médicas, este
programa visa adquirir infraestrutura e
competência médica na área.

Para atingir esta meta, devem ser
adotadas duas linhas de desenvolvimento
paralelas: uma relacionada ás atividades
de pesquisa e desenvolvimento (PtD) e ás
atividades de treinamento, que buscaria o
conhecimento e a competência necessária
para a aplicação rotineira da técnica; e
outra relacionada is atividades de
engenharia e projeto, visando a construção
do reator. Estas duas atividades estão
intrinsicamente relacionadas, pois de nada
adiantaria termos o reator sea os recursos
humanos e conhecimentos necessários para
aplicação da técnica; e de nada valeria
dispormos do conhecimento se não
pudéssemos utilizá-lo em beneficio da
sociedade.

Um programa desta natureza
constituiria um "projeto de arraste" (vide
Figura 1), pois além do necessário
desenvolvimento das engenharias (nuclear,
civil, eletrônica, etc), seria "arrastado"
um programa de P6D que envolveria as
seguintes áreas:

física das radiações e física de
reatores, visando a otimização do feixe de
neutrons,
- modelagem e simulação das condições de
irradiação,
- microdosimetria e instrumentação,
- síntese de compostos de boro, incluindo
estudos metabolicos,
- estudos celulares In vitro e In vivo
- aplicações clinicas, etc.
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Figura l. Esquema do "Projeto de Arraste"
originado pelo REPAM

Para a execuçSo de um projeto de
arraste desta natureza, seria necessária
uma sicronia de três engrenagens
fundamentais: FINACIAMENTO, PfcD e
ENGENHARIA. o financiamento seria a
"engrenagem motriz" que alimentaria as
outras duas com os recursos necessários.
Esta engrenagem seria acionada por órgãos
governamentais e internacionais de
fomento, tais como: Ministério da Saúde,
Secretaria de Ciência e Tecnologia (CNPq,
RHAE, FINEP), Governo do Estado de Sfio
Paulo (BANESPA, Caixa Econômica Estadual),
JICA (Japan International Cooperation
Agency), etc.

A engrenagem P4D se movimentaria no
sentido de gerar o conhecimento e
treinamento necessários para a aplicação
da técnica BNCT, bem como alimentaria a
engrenagem de engenharia no sentido de
obter-se uma instalação mais adequada. A
engrenagem de engenharia por sua vez, se
movimentaria no sentido de concretizar o
empreend imento.

As atividades de PfcD deveriam ser
administradas pela Secretaria de Ciência e
Tecnologia, através do CNPq, CNEN e
programa RHAE, de modo que as pesquisas
fossem direcionadas; e o treinamento
deveria ser feito com a colaboração dos
japoneses (lideres na técnica) através,
por exemplo, do programa JICA. Estariam
envolvidos nestas atividades os institutos
da Comissão Nacional de Energia Nuclear
(IPEN, IEN, IRD e CDTN) e as universidades
paulistas. Este programa envolveria
recursos da ordem de US$ 5.000.000,00 e
teria a duração de aproximadamente 5 anos.
Já a construção do reator envolveria cerca
de US$ 40.000.000,00.

O volume de recursos financeiros
necessários náo é grande, em vista do
porte do projeto a ser desenvolvido, e
principalmente em vista do beneficio
social resultante do projeto, onde uma
melhoria sensível das condições de
sobrevida de pacientes com tumores
cerebrais seria obtida.
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APLICAÇÃO DE TÉCNICAS MICRODOSXNXTRICA8 RELACIONADAS
A TERAPIA DO CANCER CON PROTONS DE ALTAS ENERGIAS

A. C. A. ATO, Ph.D.

Instituto 4* Engenharia Nuclear XEM/CMBN

RESUMO

A interpretação de estudos radiobiológicos,
tais como a determinação de RBE, relaciona-
dos com feixes de protons, neutrons ou íons
pesados, pode ser auxiliado pelo conheci-
mento da distribuição em LET (ou "lineal
energy") das partículas produzidas ap6s
interação com tecidos reais ou equivalen-
tes. Para obter essas informações relacio-
nadas ao tratamento de tumores oculares
utilizando o feixe de protons de 62 Mev
do ciclotron localizado no Hospital de
Clatterbridge, Liverpool-Inglaterra, una
série de medidas microdosimétricas foram
realizadas. Detalhes do detetor planar
microdosimétrico desenvolvido para uso em
feixes de partículas carregadas sâo apre-
sentados, juntamente com uma série de
medidas feitas peJo mesmo e comparações
com medidas equivalentes usando dosimetro
constituído de diodo de silica.

INTRODUÇÃO

0 tratamento de câncer utilizando partí-
culas carregadas como protons, plons e
ions pesados oferece muitas vantagens, mas
até o presente momento somente algumas ins-
talações em todo o mundo sáo apropriadas
para uso em radioterapia [13]. A deposiçfto
de dose característica dessas partículas
carregadas oferece uma distribuição de
dose localizada superior àquelas obtidas
com neutrons, fótons e elétrons. O feixe
incidente de partícula carregada pode ser
focalizado no tumor, distribuindo portanto
uma alta dose de radiação onde o tumor
esta localizado e minimizando os danos aos
tecidos saudáveis próximos ao tumor.

No Hospital de Clatterbridge, a terapia con
protons de 62 Mev, começou dois anos atrás,
concentrando em tumores nos olhos, devido a
pequena penetração desse feixe [4]. Até o
final de dezembro de 1991, pouco mais de
100 pacientes tinham sido tratados nesta
centro.

A microdosimetria tem sido aplicada a fei-
xes de partículas cerregadas por muitos
outro» grupos [5,6,10,14] geralmente utili-

zando detetores "wall-less" [7]. Esses
detetores s*o quase sempre esféricos, um
fato que deriva da necessidade de respostas
isotrópicas para partículas incidentes em
qualquer direç&o e este fato é típico em
aplicações microdosimétricas para neutrons.
Para terapia com protons o feixe incidente
é unidirecional e portanto um detetor de
placas paralelas , ou planar, é mais apro-
priado.

PRINCÍPIOS DE MICRODOSIMBTRXA

Quando a radiação ionizante interage com a
matéria, ela deposita energia em pacotes
discretos. Esses pacotes sào distribuídos
náo uniformemente através do volume
irradiado. As flutuações de deposição de
energia em escala microscópica sáo devido â
natureza randómica da interação de
partículas carregadas, para quantificar
essa deposição de energia em estruturas
microscópicas, quantidades estocásticas,
isto é, quantidades que sio sujeitas à
flutuações randfimicas, tais como, "lineal
energy", y, e "specific energy", z, foram
definidas [8].

A medida da energia depositada em um volume
esférico de material de tecido equivalente
com densidade unitária, tendo dimensões
microscópicas apresenta multas dificulda-
des. 0 problema pode ser simplificado
através da determinação da ionização em uma
grande cavidade esférica em material de
tecido equivalente preenchido com gás de
tecido equivalente A baixa pressão. Para
ilustrar, apresentamos na Figura 1, um
espectro microdosimétrico de distribuição
de dose em "lineal energy", y, para
neutrons de 15 MeV, medidos com um detetor
de plástico de tecido equivalente. Este é o
modo usual de apresentar um espectro
"y.d(y)", ou seja, áreas iguais sob a curva
representam doses iguais. Encontra-se ilus-
trado nesta figura as várias componentes da
dose total, isto é, elétrons (raios gama),
protons, partículas alfas e lons pesados de
recuo produzidos. A posição da "proton
edge" corresponde à máxima energia deposi-
tada por protons de recuo atravessando o
volume esférico, e é constante para todos
os campos de radiação, sendo portanto usado
para calibraçào.
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Figura 1 : Distribuição de dose em "lineal
energy" (y).
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0 detetor planar microdosimétrico foi pro-
jetado para simular as condições de
irradiação usadas para experimentos radio-
biológicos. 0 feixe de protons é uni-
direcional, e para experimentos de
irradiação de células, este feixe é
incidente em uma camada única de células. A
espessura dessa camada depende do tipo de
célula e geralmente é da ordem de 10 um.
K quantidade física medida por um detetor
proporcional empregado em microdosimetria é
uma carga que é proporcional ao número de
pares d« lons produzidos pelas partículas
que atravessam a cavidade. 0 "W-value" do
gás prove uma correlação quantitativa entre
o número de pares de íons criados a a
energia depositada.

jarwl* * »il»r

O diagrama esquemático do detetor planar
microdosimétrico é apresentado na Fig. 2.
Sâo utilizados cinco fios paralelos de 25
Mm de diâmetro, separados por 5 mm. O par
de fios externos atua como "guard
electrodes" para delimitar a região de
coleção, e os restantes como ãnodo. Maiores
detalhes sobre o funcionamento deste e
outros detetores microdosimétricos podem
ser encontrados em trabalhos anteriores
[1.2,7].

A uniformidade do campo elétrico ao longo
da janela de entrada de protons ("aylar
window"), foi verificada usando um feixe de
protons de 2mm de diâmetro. As medidas
foram realizadas em três posições laterais,
e os resultados obtidos são mostrados na
Tabela 1. A variação maxima da dose
relativa do fio anodo central ocorreu a 2
mm de distancia e esta diferença é menor do
que 6 %. Dentro das incertetas estatísticas
da radiação, pode-se concluir que o campo
elétrico é uniforme ao longo da entrada do
detetor, o que torna o mesmo apropriado
para uso com feixes de partículas
carregadas.

Deslocai
lateral

0

2

4

tento
(mm)

Dose relativa
(unidades arbitrárias)

23

25

24

77 i 0.5

19 i 0.5

67 1 0.5

Medida da uniformidade do
Detetor

Figura 2 : Diagrama esqueaático do detetor
planar microdosimétrico.

Tabela 1

MEDIDAS

As medidas experimentais com esse detetor
foram realizadas utilizando uma tensão de
+900 Volts no anodo central e o gás
utilizado foi o "methane based TEC", que é
um gás de tecido equivalente, a pressão de
70 mbar, simulando 2 um detecido.
Diferentes espessuras de acrílico foram
obtidas utilizando uma roda de acrílico com
degraus de diversas espessuras, a qual era
acoplada á um "step motor" e controlado
remotamente.

Para verificar a performance desse detetor
planar microdosimétrico foram feitas uma
•érie de comparações utilizando o dosimetro
de diodo de silica, normalmente utilizado
na caracterização do feixe de protons em
Clattarbridge. Esse diodo tem dimensões 4mm
x 4mm x SOum, é fabricado pela Farnell, do
tipo BPW-34, e suas características
dosimétricas tem sido relatadas na
bibliografia [11].
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A figura 3 mostra a comparação das medidas
obtidas com o detetor planar
microdosimétrico e o diodo de silica para
um feixe de prótons de 5mm de diâmetro. A
normalização dessas medidas foram
realizadas utilizando-se o "Bragg peak". O
alcance, desse feixe de prótons em
acrílico ê 27.3 • 0.2 mm, onde a incerteza
corresponde à espessura de um degrau da
roda deacrilico. Essa medida está em acordo
com os valores publicados pela literatura
19}.

—Diodo
] Nicrodosinetro

Bragg_E«aJç

N

8 í

Plateau region

8 í .:.-.._ -•-

Í i io 13 n n »

Profundidade em acrílico (ma)

Figura 3 : Comparação do detetor planar com
o diodo de silica.

De acordo con a literatura [3] o parâmetro
microdosimétrico y, , "dos* mean lineal
energy", é a mais aplicada • confiável
quantidade para caracterizar a efetividade
radiobiológica de prótons. _ Entretanto,
mudanças verificadas em y, con a
profundidade deve também representar a
variação de RBE. Na Fig. 4, sao
apresentados distribuições em "lineal
energy", y.d(y), obtidos com UB feixe de
prótons de 2 mm de diâmetro incidindo em
acrílico com três espessuras diferentes.
Essas curvas mostram claramente o reduzido
nível de ruido no detetor planar, podando
ser medido abaixo de 0.3 keV/ua. h Tabela 2
mostra as variações de % con diferentes
espessuras de acrílico. Como era de se
esperar, os valores de % variam enormente
próximo ao "Bragg peak". Para efeitos de
comparação, o valor de % para uma fonte d*
Na é também apresentado, o qual é

parecido coa^ outras fontes de raios gama,
tais como Co. Pode ser visto qua os
valores 7» obtidos com o feixe de protons
varia de 2 a 25 vezes aquela de gamas.
Essas variações ea y*B devea representar
audanças ea RBE coa a profundidade no
"phantom".

•o

26.31

4.61 27.7»

r
0.1 I 10 100 10W

Lineal energy, y, (keV/aa)

Figura 4 : Distribuições aicrodosiaétricas
para tree profundidades.

Posição

(aprox.)

Plateau
Plateau
Proximal
Peak

50* Distal
5% Distal

"Na

Profundidade em

acrílico (aa)

4.6
19.8
26.3
27.0
27.3
27.7

—

4
5
14
26
38
53

1

y0
(Kev/ua)

.75

.79

.41

.21

.65

.20

.92

t
±
t
i
í
t

t

0.02
0.01
0.03
0.05
0.10
0.50

0.01

Tabela 2 : Valores de yQ para várias

profundidades ea acrílico

COMCLU8ÕM

Ua detetor planar aicrodosiaétrico foi
construído e testado para realizar aedidas
no feixe de protons utilizado para terapia
do cancer, o detetor foi usado para aedidas
de dose à diversas profundidade*, as quais
sao consistentes coa aquelas aeildas coa o
diodo de silica. A vantagea de usar ua
detetor aicrodosiaétrico ao invés de um
diodo de silica é que o detetor fornece
aais informações sobre a efetividade do
feixe de pr6tons nuaa escala microscópica.
O espectro y.d(y) aedicto à diferentes
profundidades ea acrílico aostrou
claraaente a grande variação de "lineal
energies" que pode ser produzida COB este
feixe, e fornece boas possibilidades para
estudos radiobiologicos.

O detetor desenvolvido fornece valiosas
informações sobre a deposição de energia ea
uaa escala aicroscopica, a qual pode ser de
grande uso na interpretação de experiaentos
radiobiologicos e consequenteaente na
terapia de câncer coa protons.
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SIMULADOR SÓLIDO DE ÁGUA

Menelao Yacovenco Arguiropulo, Thomaz Ghilardi Netto. Carlos Alberto Pela e
Antonio José Pio Ghilardi
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RESUMO

Os protocolos para dosimetria de feixes de raios-X e 7 na
faixa de energia usada em radioterapia, assim como em
dosimetria de elétrons de alta energia, indicam a água como
o material padrão de referência. Devido às vantagens de se
usar um material «ólido ao invés de liquido, foi construído
um 'phantom" para simular água, baseado em plásticos e
denominado Simulador Sólido de Água - SSA. 0 material
em «tudo foi avaliado para diferentes energias, e as medi-
das de transmissão relativa mostraram que as transmissões
através de espessuras iguais de SSA e água estão dentro de
0,6% para raios-X e gama. Os resultados indicam que o
novo material pode ser utilizado em calibrações de feixe de
fótons com energias na faixa de radioterapia.

INTRODUÇÃO

Diferentes tipos de líquidos e sólido* vem sendo utilizados
para a simulação de tecidos biológicos1. O desenvolvimento
de simuladores apropriados é altamente importante para a
reprodução e avaliação dos efeitos que ocorrem nos teci-
dos ou órgãos irradiado» com fótons ou elétrons2. Estes
simuladores são essenciais para a determinação de doses
em pontos pré definidos, padronização de calibrações de
fontes de radiação e otimização de técnicas para analise
elementar do corpo humano nas áreas de medicina nuclear,
radioterapia e radiodiagnóstico.
Os protocolos3 para dosimetria de feixes de fótons na faixa
de energia utilizada em radioterapia, assim como em dosime-
tria de elétrons de alta energia, indicam a água como o
material padrão de referenda. Quando o material usado é
o ludte, polietileno ou poliestireno, são necessárias certas
correções para determinar a dose equivalente na água. Na
prática, estas correções são freqüentemente desprezadas ou
aplicadas incorretamente, levando a erros de cãlibração.
O SSA elimina a necessidade de se efetuar correções, con-
forme citado acima, entretanto são as considerações geomé-
tricas que freqüentemente ditam o uso de simuladores «Sli-
dot como substitute* da água.

As vantagens de se trabalhar com material sólido são a sua
maior reprodutibilidade na posição do detector, possibili-
dade de realizar medidas para algumas direções do feixe, a
rapidez e a facilidade no manuseio.
Desta forma a produção de simuladores sólidos de água que
tenham características de absorção e espalhamento mais
próximos da água, tomam a doaímetria de fótons e elétrons

mais prática e precisa. Seu uso se estende ainda na
construção de câmaras de ionuação e capas de "build-
up" fundamentais para a determinação de doses e garantir
maior precisão na cãlibração de feixes.

METODOLOGIA

Para desenvolver um simulador sólido equivalente à água,
necessita-se alcançar valores de densidade especifica, den-
sidade eletrônica e número atômico efetivo bem próximos
aos da água3.
Para calcular os valores da densidade eletrônica e do número
atômico efetivo é preciso conhecer os elementos que com-
põem a mistura, com suas respectivas proporções de partes
por massa para cada um dos elementos envolvidos.
Para calcular a densidade eletrônica, aplica-se a seguinte
expressão:

(i)Ma)
onde: d, é a densidade eletrônica do i-ésimo elemento; F,
é a porcentagem em massa do i-ésimo elemento; £« é o
número atômico do i-ésimo elemento; A4 é a massa atômica
do i-ésimo elemento. Somando os valores das densidades
eletrônicas de cada elemento, chega-se ao valor da densi-
dade eletrônica d? substância.

A determinação do numero atômico efetivo do material
simulador pode ser determinada pela média sobre os ele-
mentos que o compõe, e com uma ponderação, tal que a
sua magnitude caracterize os efeitos médios da radiação
quanto a atenuação e espalhamento sobre o referido ma-
terial. Como a interação da radiação com a matéria de-
pende do tipo de radiação, de sua energia (Bi) e do número
atômico de cada elemento (Zi) do simulador, o seu número
atômico efetivo deverá atender sem requisitos para nm de-
terminado tipo de radiação c faixa de energia.
Segundo White4, o número atômico efetivo é dado por

(2)

onde x é um valor associado a secção de choque da interação
da radiação com o í-éttmo elemento e 04 a composição fra-
cionuJ do número de elétrons do i-ésimo elemento, ou seja
igual a /d
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Conforme evidenciado, os materiais devem ter densidades
eletrônicas e números atômicos efetivos equivalentes. As-
sim, a partir das equações 1 e 2, pode-se calcular a densi-
dade eletrônica e o número atômico efetivo do simulador
sólido.
Inicialmente foram calculados os valores de densidade es-
pecífica, densidade eletrônica e número atômico efetivo*.
Estes valores permitem determinar as percentagens ade-
quadas para balancear os valores finais dos parâmetros para
alcançar uma mistura que seja equivalente a da água.
Com base neste estudo o simulador Sólido de Água é consti-
tuído de 55% de polietileno (C3Ht)n, 40% de poliestireno
(CtH»)n e 6% de oxido de cálcio (CaO).
A densidade especifica do SSA é alcançada basicamente
pela mistura dos dois plásticos. A função principal do oxido
de cálcio é a de aumentar o valor do número atômico efe-
tivo da mistura; a do polietileno é a de abaixar a densidade
específica e aumentar a densidade eletrônica da mistura,
enquanto que o polietileno, tendo valores intermediários,
influi apenas no balanceamento dos valores finais dos parâ-
metro* acima mencionados.
C polietileno e o poliestireno são constituídos de carbono
e hidrogênio, enquanto o oxido de cálcio é formado de
oxigênio e cálcio, além de contar em sua composição com
4,0 % de impurezas de (SO4).
Considerando as impurezas presentes no CaO*, chega-se à
seguinte relação de porcentagens em massa:

Tabela 1
Porcentagem em massa dos elementos presentes no

composto

ELEMENTO
C
H
0
Ca
S

MASSA %
84,00
11,00
1,50
3,43
0,07

Utilizando as equações 1 e 2 pode-se calcular, respectiva-
mente, a densidade eletrônica e o número atômico efetivo
do SSA, apresentados na tabela 2 e comparados com o da
água.
A densidade específica do SSA foi calculada para ser apro-
ximadamente igual a 1,0 g/cm3.

Tabela 2
Valores das densidades eletrônica» e números atômicos

efetivos para o simulador sólido t água.

PARÂMETRO SSA ÁGUA
3,33 x l ( F

7,42
3 ,34x10"

7,42

Para se conseguir uma mistura mais homogênea, devido a
forma estrutural do polietileno e poliestireno, suas amostras
foram transformadas em pó.
Ai placas de SSA foram produzidas pelo processo de injeção
de plásticos. A área de cada placa era de 80 x 90 mm e
espessura de 2,5mm.
Para avaliar a eficiência e qualidade do material produzido
foram realizados medidas das intensidade* transmitidas pe-

la amostra de SSA e pela água. As intensidades foram
tomadas utilizando uma câmara de ionização do tipo
FARMER com um volume sensitivo de 0,6 cm3 cuidadosa-
mente posicionado no eixo central de um campo horizontal
de 5 x 5 cm, distante 80 cm da fonte, para o cobalto-60
e acelerador de 4 MV da VARIAM; de 7 x 7 cm, dis-
tante 100 cm da fonte, para o acelerador Mevatron XII
de 10 MeV da Siemens e finalmente para o Stabilipan da
Siemens utilizou-se um localizador de 50 cm de compri-
mento com campo de 6 x 8 cm posicionado próximo as
amostras de água e SSA. As medidas foram avaliadas com
um eletrômetro da Keithley-modelo 616.
Para as avaliações das intensidades transmitidas foi plane-
jado um sistema dentro de condições fisicas e geométricas
de modo a garantir a reprodutibilidade das medidas*.
Levando-se em conta que as medidas de transmissão rela-
tivas a água foram ieitas com cobalto-60 sob condições de
feixe largo, geometria pobre, pode-se considerar que ft seja
aproximadamente igual a ftm em qualquer meio de baixo
número atômico.

Considerando 70 a intensidade incidente do feixe, / a in-
tensidade do feixe transmitida por uma camada de água
de espessura x, / ' a intensidade do feixe transmitida por
uma espessura x do material, e sendo pt e pm, respecti-
vamente, os coeficientes de atenuação linear para a água e
SSA, pode-se escrever:

(*>.-. (3) w
Dividindo a equação 4 pela 3 e aplicando o logaritmo obtém-
se:

U- = (fl. - /<m)2

e consequentemente a

Sendo que a geometria das intensidades incidentes podem
ser consideradas de feixe largo, pode-se considerar que fi
seja aproximadamente igual a /im , e com isto escrever

(M«n)m = (/*«.)• ~
W/I) (5)

Sabendo-se o valor da energia efetiva (MeV) e utilizando
valores tabelados de /tm/p pode-se chegar ao valor de (pm)m -
Assim, para as medidas de coeficiente linear de absorção de
energia (pm) , usou-se a montagem de geometria de feixe
largo6.
A eficiência do material produzido, será avaliada a partir
das taxas de / ' / / , onde I é média das intensidades na água
e / ' é a média das intensidade no SSA.

RESULTADOS E CONCLUSÕES

Para verificar a qualidade do matéria) neste trabalho foi
comparado o coeficiente de absorção de energia do SSA
com os da água e Lucite, para radiação gama de cobalto-
60 e raios-X de alta e baixa energia, conforme indicado na
tabela 3.
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Tabela 3
Valores de / ' / / dos materiais

MeV
0,04
0,09
0,14
1,25
4,0
10,0

ENERGIA
Modalidade

raios-X
raios-X
raios-X

raios gama *°Co
raios-X
raios-X

SSA

0,996
0,994
1,006
1,004
0,999
1,006

avaliados

LUCITE

1,076
1,014
1,022
1,002
1,003
1,010

Deste modo, substituindo-se os valores calculados de
(/>•>)• e d* f/l encontrados na equação 5, pode-se de-
terminar os coeficientes de absoção de energia do material
estudado e compará-lo com os respectivos coeficientes da
água.
Além das medidas experimentais, foi feita uma simulação
computacional para avaliar a qualidade do SSA (figura 1).
Nesta avaliação foram obtidos os valores dos coeficientes
totais de atenuação para o SSA e comparados com os va-
lores obtidos para a água na faixa de energia de 45 keV a
5 MeV.
Analizando os resultados obtidos, verifica-se que o SSA de-
senvolvido é mais eficiente do que o lucite e pode ser usado
para realizar calibrações em radiologia.

1.00 - SSA

•ncrgia (M«V)

Figura 1 - Gráfico da razão de HSSAIPH,O « a função da
energia.
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RESUMO
Nos países em desenvolvimento, o acesso a sistemas de informação é
geralmente difícil. Recursos financeiros e humanos estão excessivamente
oonoeotiados nas grandes cidades. O processo de inovação tecnológica,
que depende da administração competente de informação, fica debilitado
por ser restrito a poucos grupos de pesquisa, trazendo conseqüente prejuízo
social. Este artigo identifica fatores que podem favorecer a integração do
sistema produtivo na arca de tecnologia cm saúde no Brasil, através da
comparação com a infra-estrutura de inovação tecnológica em alguns
países industrializados Sao apresentados serviços de informação no Brasil.
America do Norte. Europa e Japão

ABSTRACT
In developing countries, access to information systems is generally
difficult. Human and financial resources are mainly found in large cities.
The technological innovation process is weakened since it is only feasible
to a small number of research groups Innovation depends on competent
management of information that, when absent, causes social loss. By
comparing the infra-suueture for technological innovation in some
industrialised countries with that found in Brazil, this paper identifies
factors that would favour the integration of Brazil's health-technology
production system. Sources of information services ate given in Brazil.
North-America, Europe and Japui

INTRODUÇÃO
Um recente levantamento do número médio de referências

bibliográficas citadas em anigos na área de engenharia clinica e/ou
biomedica nos EUA |51] sugere que ainda há desconhecimento, por pane
dos autores, de bases de dados (altamente disponíveis no mundo
industrializado, que possibilitam uma maior interação social e
aproveitamento da pesquisa em geral. Além disto, engenheiros clínicos ou
biomédicos fora do meio acadêmico muitas vezes nlo estaV) conscientes da
importância da publicação de seus trabalhos [71], Isto afeta negativamente
o processo de inovação tecnológica em saúde nos países industrializados e
de forma ainda mais intensa nos países em desenvolvimento

Conhecimentos historicamente adquiridos em processos de
pesquisa sâo representados como informação, ingrediente principal ptra
transformação, avanço e bem-estar em qualquer sociedade, visando a
geração de novas tecnologias, produtos, processos e riqueza social.
Transferencia de tecnologia tem sido uma expressão extensivamente
utilizada hoje pan representar a necessária interação social entre setores
acadêmicos de pesquisa e setores de produção industrial, visando permitir
e manter a competitividade das nações, dentro de um clima internacional
de laissez-faire markets e da limitada idéia em voga defendendo um
sistema universal subordinaüvo. com base em competitividade, como
sendo o objetivo último tanto para empresas como para países (48).

No entanto pouco tem sido dito a respeito de transferencia de
informação. A universalização do conhecimento (56) tem recentemente
sido questionada, ainda que superficialmente, devido aos problemas
trazidos pelo uso indiscriminado de tecnologias e seu conseqüente impacto
global - social e amtaentalmente (20.32.40.54). N9o existe legislação ou
qualquer mecanismo politico internacional consistente que vise equalizar a
produção e uso de conhecimento. Para tanto seria necessário um debate
internacional e consenso legislativo no estabelecimento de devera

humanos para apoio a políticas uitcnsadonais de dtsenvoHirormo
sustentável, redução de políticas cultural e ambientalmente predatórias e
colocação em pratica dos direitos humanos (40). Seria uma transição de
um sistema subonlinativo pan um «i«i»m» cnopenúvo de existência,
motivada pelo próprio interesse de sobrevivência de uma aldeia global
[331- Esta discussão, no entanto, foje ao escopo deste trabalho onde
testiüigiraos a discussão as implicações a médio prazo que o
gerenciamento competente de informação pode trazer em espctial na área
de tecnologia em saúde.

INFORMAÇÃO E INOVAÇÃO
A tecnologia de sistemas de informação em sua forma mais

simples é uma combinação gfrrnnaila de conpotadores e telefones
interligados pela engenharia de software, fazendo surgir o conceito de
entwtadrs dudnúcas nos meios acadêmico c industrial, criando **"lir<M*a

por mudanças ou inovações em intervalos de tempo cada vez menores e
portanto enando dfmanda pelo g^i^iciamfnto de iflfonnaçSo (14). P m
que haja aproveitamento de informação, é preciso que uma necessidade
seja percebida e que barreiras cumnau, gerenciais e «Imuiisuaüvas sejam
transpostas. Neste processo, quanto menor o número de níveis de
gerenciamento menor a resistência ás mnrtanças, o que toma possível a
adaptação de uma organização a uma nova situação em menores intervalos
de tempo (39.60). O acesso á informação e o estimulo á peroepçfc» da
necessidade de seu gerenciamento sao portanto dois fatores essenciais na
elaboração de qualquer estratégia de inovação.

UNIVERSIDADE, fcMPRESA: SOCIEDADE
A conexão social é necessária pan permitir um sístes

informação abrangente e compensar a falta de integração entre ditei He
órgãos desenvolvidos e administrados imlrpfntlfnífinr.nif (37). Os
conceitos de engenharia simultânea (32,61), criados na indústria japonesa
pan reduzir custes e acelenr inovações, sflo uofKTiuw pan fl*>win ÍHIH*MÍW
de pessoas e informação, nSo tecnologias (69). Esta questão continua em
aberto e é ainda mais preocupante devido ao fenômeno múvenal da
concentração de renda (66). Dentro deste clima, cabe notar que pequenas e
médias empresas - capazes de reagir mais rápido - trabalhando com
tecnologias de ponta, representam a melhor estratégia pan inovação De
fato, este modelo tem sido adotado pela Alemanha pan a rápida integração
da antiga Alemanha Oriental aos padrões ocidentais e poderia ser chamado
de "túne-to-infra-structnre", em contraste com o decadente modelo
americano "tíroe-to-market" (15,39,35). A diferem» básica está no
investimento paralelo em peisoai t tecnologia hoje, pan '"TTft* gastos
com programas de assistência social amanM. A transferência de
tecnologia é vista em perspectiva social e um canter bidirecional
(unrveisidade-empresa / empresa-unívenklade). através ae operações
internacionais do tspojotm-vennire. As pequenas e médias empresas sao
responsáveis por dois terços do PIB e 30% das exportações asemk. A
Alemanha exportou em 1990 o equivalente a US$421 bilhões, comparados
com US$394 bilhões dos EUA e US$286 bühoes do Japão (13 39).

Intereonexfo social é uma TnmtanV urgente i

brasileira, especialmente nas áreas onde o acesso * informação é mais
restrito. Na área de tecnologia pan saúde uma serie de fatores fora do
alcance direto de engenheiros clínicos contribuem pan dificultar o
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processo de inevaclo tecnológica |40.70] Apôs o recente estabelecimento
de um programa nacional u arca de equipamentos medicos |49|.
jtmoaaes de normatuacio deveram estar recebendo muno maior ênfase
Isto nao se aplica somente i industria de oquipunenlos medicos mas é
imprescindível para que ete sobreviva ao atual dima de competição
internacional Em I98V. a Associação Bnsüeiia de Normas Tccmcas -
ABNT nas chegava a ler 1500 empresas a ela aanriarhrt representando
naquela época um umverw de menos de 5% das empresas nacionais |35|
Ha um grande e perigoso deHoafeeomenio do impacto que as normas
causam no processo de comrrniliTaclo de tecnologias (4).

As pequenas e médias empresas, quando boo gerenciadas, podem

social de um pais ooostrtt-sc com a <

sua due

SEKVIÇOS O« MfORMAÇÃO

^ ouses vie vantãnOv fle

j n n QFnm&nM*, ountaDCiiBtti o» oc n c u KCaffBr

~ CIIÜC o iiwciuo |r*l*Pi>g*>** de pfi|iirn>i cnp ims (2S|. A
ooocentraçio de racmiot finümnroí e hiB-Hiaoi BO pole

uuilbii i i - i o acesso è uifof niaçâo paia oon dinheiro pÉbboo de V B ducilo

das afetem

serviço» de

í155|c

força de trabalho no Brasl Na aawha das vezes,
lideranças representativas e tarilirtarlr pan apcseo
infotmcte a Sm de inovar m notogrameme |2S).
referemes a intcgraçlo do DBão acadenaco aos ptometis prodonvos na
industria nacional [27.53] e a i America Latina |38.42| d o um bom sinal,
mas t necessário por parte do Governo Federal e de auutmyOrs da
uuciattvs privada one hnja am lavcntiiBnBioaMiaiemcocBi meios deapojo
i informação e uaenxmcdo social. Isto í tem divida aans importante nos
emergentes centros urbano» do interior, pan possibilitai o
oxaenvctvuiieDloiguahiariodanaçfo. Para tanto é necessária uma poUtica
oactoaal de cnaçlo de parqaes lecaologkx» 126.35,57), envorvrmeuo
publico c pnvado cm piuajiaiBH de wtcffwçto do m t t m i produtivo e

• sobre empnedade nackcojal 122,36,41,46]
«•!_ —_• _ _ a » _ ; J _ _____•_,__ i l i i • • • I I B •«•wk̂ aaBMnnHaãT m u i *BB*ÍB«*MIA m

no nnwir unoo CXHKID arvem proBata-aH pvn raniBuio c

Na ampla arca de i
t ao setor, oferta e <**——*» de I

; t oporniaidades 124) O

disponrvd | 3 | e pode ser ama boa fonte de contatos pan aptiawatao da

loc^B^Moaia c dCvicsB X̂BV̂ B BIODIBBBB' 9 0

BBKaaiBdo o Ceotro de laBfcnBBÇOat Nndcaics |16J» c tnaa OOICIÇÉO de
penodnos em insnnnBnínçlo eatt oHponrvel na Nuueu de inovação

Tecnológica da UFRJ [681 CuitiniiBiftnf a àmea bAüoteca de reCacia
na ana de — - * " t « " - ^ mpii|wiiii mm medun t a da UN1CAMP (67)

Na mesma área de upji|iiauMui medicos, a Orgnmnçao I
de:

Atividades de mtwicttiitg de novas i

ao Bnnf (35), nas fn^T") wct pranovadM atiwcs da ^çtttuttçio de

múnens experiências e i r r r m f pata iasocoa-nâo social |2S,5S40|. No

cflBaflsO c ^fFBdio GQSBBvBeBaBr a a ssjDSvBVBCiaBS îiHfeB v̂Ĵ vGas dNAm^ubv c s^vc^ais

Et mesma (57)

: a «naa décadaJjouve noa EUAaaia dan evotoçaodo

ptooew> tcaai de aptao as atividades de i i i i i imln de TclaçOfs entre

^anrCflEdadca c csBpscsas. um * ' j * M " f M * B > < ' i pasao adiasse nM O docido

Bayb-Dost esa 191D que pfp*1*1" <RSC ffipirnaf tnpntu t uwrttuiçOcs

Govern» Fcdeni (1.41 J. Em lermos gama h i nobcamem t dxvu&po

da taspoitÉBcia deMa • - > * r t * < * paia a *"""**"•** do paia (44,431. £ asaaprc

ímpoitaoie lembiar, eaoctaaio, one am bom baJasço eatre peaouisa básica
_ ^^J-r fBBBi l* l ^ - v « n n M V ^ J 4 W jaBBB̂ V̂BBBBV* mm^^*^Ê^ ãBtfVBBBaAaaiVMáW ^Tavavjnf'nn'aVB i ^ . ^ * »

ncccãnaBafla a ^sãaBivC^BB?ia v/t ffeavss crsaiBts ^Rie QGB t̂tHSBBBar a ^ToannBHiBOnaB'
' > J - - ^ — , , • a ' i a a - ^ B J ÁBa^i^B^Bai ^h^K^Hh^BavIáaÚal J B W .BBBaBiaBBi^BUBHma^A

usuvcnDiina sem pn^ancai una oas IUPÇOBS pnoi»iJia-f oa uuvenKMoe

O sistema uonxratArio pobisco de pciqwísa. uma de noans

oc apoio a uuoriDaçto c oe ensenos

pan» da região (S0|. Há uaa atne de outns

e de M I retonio ama] paia o pagador de unpOHos. O

qoaae ooe pria exação, alo pela regra. A uwm ifMiiaçio sabre a
M___B#vrtAcaMiaáA AJ^tBa^^^BB'u^aBB'^avBBB'aai JVBB n̂ BBBBiOaBáaBnk aanaA Aã^ãi^B*' ÉWtV tfV^lBBnBfBBVanai^^fe

snoanloriae o abai naeoa perante a convivência de departamentos e

programaf de compmador e de ctivoaos contatos

pamcuopeiacaÇato.

Uoutreao^cntaniem«neceaBiade

ou privadas aenuwate nao olencem recunet de palmai cn-Aw o» ca
CD-ROM (com nnwihilirtartr de impremao instantânea alo apenas de
resumo», mas lambem de artigos COBBMOS) e c m » de pmad Maado
e de serviços modernos iKcrndrfcu paru camptttdvtdcdt . UmoçOo
ttamUgiea [7-11] Univeiádades aanus vezes alo tea meia
pM»mát»ii» n> lidar com "•*«••«— *» e __>> * mooBBBB a •—-«*•«" «t;
^^^^*^"^^^^ • ' • • ™ ^̂ ™̂  ^^^^^^^ ^ F ^ ^ ^ H ^ ^ ^ ^ I ^ ^ B ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^BVB^ ^ ^^BB^WBBB^BBBBI « • B^^p^B^BBBBW ^^*J*

pesquisas bMiognficat em am v s a o labonwno. BMnttaa pébbcm
podem ser uma ótimo Jbnte de tnjàrmaçõu pen pequena e medUa

empraai afastadas da grmdes ctdodts, o qm stria *•> mvtstlMtmto de
•BBfftfBBBB Î •aAaBJdBBBi BVaWaBB>«BBr «BBBBHBBt JBi I B t o H M B l a B B i a ^ B A ^HBBl - ' - - J - ' * ~

rvianw mprov. ivnjuni vcxei o uituuanano cai aameos Oe unofaMpaB
em bnhotecas deixa de en-ür apenas peto a m e m de métodos mjc
jostifiqnem adocHos |6], oorns vezes pela taka de vialo, esoatema e
competência t&mmstntiva em diversos arveis.

Como pane do procetao de aamduin inwo da cn da iaáirmaçlo
nos prises indnsrrisrtrmins, sm-pram bases de dados de accato pttneo c

piaanKau>*n^brmaçloeelaboraçto
i 15,1»]- A ronwrrirtarlr Ecootanca Eorapeia poam na serviço

ide
novas tecnologias • EUREKA." ten»
andamri). EUR1STOTE, projew ca
ounoi 117J. A maioria dos serviços ainda é

se criar
Uma

uiapfodubvoi. Ptti OMTO L--do, cniénoi pMCiwt

de pnqoiflHtofef oon gnoát tatee M> BÉ-MTO de pobüaçOet oocxttnof

podem l e w % non duuwçato do objccivo pfioCnfMi dl *^yw''t* pnn c

i e pctquaat de maçado, eatá (h*poarvd |J) At tmm de
infcnnaçio no empo de «ftaharta dtoica c bioateaici ae» EUA fcnm

•BBHd^MH I — ^ ^ ^ ^ ^ ^ i ^B^iB^^^BBfc«B^ f % 1 ' l í ^ l ^BBBh JB̂ B̂ltfBHBB̂ BBBBBHBt jBBft

pnonzs usensm « m n [ÍJ,JU|, cm utuiumiaiD OE
, c • «rmnli cena pan iaaaalr o pmemo de taovaeta [39].

de paterna (51) Uma atrtntiMc bata de Uno* tom p m
educaçto cai enfadaria bwmedica mi elaborada por PUaacM et ai |47].
C g m ^ d imVuft^BTaVMBB^rnBH É V ^ B B B B I W V I iCW H i B M a l 4^Bt*Íl áWtBBBBBiB. #••% flBBVBBBaBAh BBBHaBBBBaBMaBBBBBBmamBh

podem permitir um rápido deaetrvc4viiwDio c< t e c o c * ^ annipiia*
•: ao Brant, deade q * potttjeot de apoio adeasadat e ««atoadas

Jatooiadat ç í«>pti " f i n l i f (401
O Janto c o maior inovador iccnolótwo do mnado. pdocracno

do debele pcblico, t fim de criar dcaMBda pela
apropriada, tazeado oom tfut ni duetrizes fderttrocadai cwnw

do numero de peados de patentes nos EUA.

«eajcaateaimarçode 1992, ot japooaM pleaairaa 151
t a 88 o u EUA, 4 da AJenanÉa, 4 da Fraaça, 3
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d* Holanda. 2 do Rrano Unido. 1 dl antiga Umao Soviética c 6 dos ouuos
panes do mundo 11 «#| Na Europa, o número de pedidos per rapta para
p a n t s alemãs supera cm mais de três ma o inglês ou Borte-ammcaiio
e em duas vezes e meu o .nacés e japoaés |46| A British Library estima
que cerca de S5S dk» informações técnicas valiosas soo publicadas em
nattntrs e nao s4o publicadas novamente em outro lugar |9 | A mawr
banein pan aoesar infismaçao do Japão í a UDBBI No iaraão de tornar
esta informação dupontvcL a Bnnsh Library pubbca noa corapilaçlo de
nabalhoj lobre como acessar inlbnaacto ao lapto [12] e oferece serviços

sobre o Japão, alem de publicar a tradução de periódicas
i (e em onms Ungaas) 113)

CONCLUSÃO
Nações que nao investirem nuciçamcMe em inlcsTtçao social e

QC lãalUi laaaaajaaO OOICttVaBBBflO UaaA^SCtpO vCCBOvwiDGt 96SflO

a um papd secundário ao cenário internacional da era da

em saúde como orawpnoFJiit
. eficácia do

esta vinculada a uma serie de atores, embora ladubwavcuaette uai
BQal m% HflpOaBBwIOaBBBfle C umVBÊO aaO DuaVO flC iflBDVaaBatCaiD* {%

informação, do desenrolar das reacta
intfinarwnal de paames. A
em especial nos panes e/ou lo
te para cnguur aapecaH wwúai ban inrhana GHonB w d o t
lacunas usualmente encontndat entre aqueles auenzea pesquisa e os que
fazem uso da pesquisa, em especial localmente. É «ueatâiio um modelo
^tao-tKnoloaico !«'••••'<% no ^W ÎMWÍIIM—<> A» Ú É C B H B «WÍ**» e M
w w t i m ^ f f f f f n i w * v M^uu^^^m^uwur wmm* ^nr^^^^^^w*uuunw9uumw w^w ^̂ ^̂ WW B̂HBBar w^^HW^^v ^ ••^F

•flBWQCaB^BKaBBW Q D Q V e D G D I 141 - A vOaBHl^KavV C QUawvaUBBBMapW O e ̂ taaaal DQas

inrn-csnunra de informação e inovação tecnológica em artde no Brasil,
sob a onça da núde coletiva, e tio desejável quanto necessária. Disw

das gerações vindoura
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Ql ALIDADE EM PERSPECTIVA: IMPLICAÇÕES PARA EDUCAÇÃO E PRÁTICA
DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM SAÚDE

Gerson A S Machado (gerson a ee ic ac uk)

Impcnal College - Information Enginecnng Section

Exibition Road - London SW7 2BT - England

RESUMO
Este amgo traz a discussão vantagens e desvantagens em sistemas dc
credenciamento para hospitais e estabelecimentos educaaonais do ponto
de vista de engenham txomedica e clinica É fala tuna revisão da
implementação do conceito de qualidade em serviços hospitalares e
educaaonais de alguns países Argumenta-a que para integrado de om
sistema nacional de qualidade para tecnologia em saúde é necessário um
sistema coordenado e distribuído de informação

ABSTRACT
This papei brings under discussion pros and cons in accreditation systems
for hospitais and educational establishments from a biomedical and
clinical engineering perspective. The implementation of the quality
concept in hospital aik." educational services of some countries is reviewed.
It is argued that for the li^rgraooo of a nation-wide hearth-technology
quality system there is need for a distributed and co-ordinated information
system

SISTEMAS DE SAÚDE E ENGENHARIA CÜNICA
Poderia parecer prematura uma discussão sobre qualidade para

tecnologia em saúde no Brasil. O Sistema Único de Saúde está sendo
implantado, descentralizado em cada Estado, e a realidade ainda e muito
diversificada tanto em relação a administração quanto i estrutura
organizacional Entretanto, ha uma grande diversidade de sistemas de
saúde e de conceitos de engenharia clinica no mundo 110.II , 16,20,25)
Modelos que nio colocam como prioridade em saúde as nrorwdadf» de
grandes grupos populacionais, as dificuldades os desato em medi-las e o
uso indiscriminado de tecnologias em saúde tem uemousuado problemas
na relação cusuvbeneflcio em sistemas de saúde ocidentais (9.12,19,31),
que podem agravar-se lambem em virtude do envelhecimento populacional
|2«]

Nos Estados Unidos, o sistema de saúde tem sido descrito como
caduco |31 | . inenstemc |3|. ou predisposto a ateado interesses one nio
satutazem às reais necessidades da população (9,20). O sistema público de

i^BCsfllDOvSO S IHBHB^DC^IBI C DOaDI lS lS tCf l l 90^^ftOD B^BUHIIC8SS flVta^MBaiUHGSsff

recentemente, visando colocar mau ateaçfo cm medidas preventivas para
reduzir custos - tantas vezes desnecessários - devido ao uso de altas
tecnologias |23| Estima-se que no inicio to século 21 o* Estados Unidos
lento definido um sistema de saúde e que a engeaharia cUnica será t a n
profissão coesa, baseada em ciências sociais, aduuiúsuativas, físicas e
biological |2 |

O Reino Unido possui um «stems de saúde que aproxima-se do
brasileiro a nível orguuzacwmil |6|. e no qnal também nota-se a redução
de services de alta tecnologia e o bvorecunetao do cuidado primário a
t t u K A ftwfina no MiiciPt n y i m n i impuoçOCT p n raajrnnana
climca. incluindo a melhoria da qualidade c do a m o dot KTVKO» [8,24]
Algumas iniplKaçOei para eiis^nhana clinica òCMjrrtme» da reforma do
futema dc laude no Brasil fora«ducaddaiemootfociibalbo(U)

A despeito de diferentes tinemaf dc tiudc, cajiiwiaiaA nota-se cm
vario» naise» uma dará niwssrtadr te
KTVIÇOC técnico» oferendo* cm mttâe. ApnêençÊtocOÊktámetíoáíkta

poUüca nacional de icfviçoft técnicot cin ssâdc, f io f M o m mjc (avonoun

a avaiiaçflo de iiMitttiçõai, atrviçoi c

dinâmica. A apticaçto de concnK» de controle toul de
de enajeiuianB CII IUQI trará boas opofhBttdatfcs pata o
ffHWffHnyfi^m CltlllfínB S ^ B V D SdaVIDÉSaTaOVD DO fiSfCBusul dB

avatiacao de novas tecnologias passara cada vez mats a ser
de cunho mais social do que técnico |12.I9|. Dentro
evoiuQva. e convemente avabnr poastvcss pvòs e confias òe
avahaçaVtdeqaandade

QUALIDADE EM SAÚDE HO CONTEXTO SOCIAL
Nas duas ulomas décadas, os pnblcsaas cassados pelo aao de

tecnologia cm í i
ILgUIMIâyl HO PKKBC* Sjjl II lil HatarrltaTT OC D M B QC IUVO C BI

^j çoftrtftib de ouaudade usado ao coisjnlc cattfliaBjoo oe

(5) A diversidade em serviços de i

conceitos de qualidade fossem de dmcii apttcaçto pratica, i

> de prugiauias de gjaaniia de qaafiduilc (!)•

eMaoco oe Qjswuaoe, tncoaspaovci com a i
wmiwaoa oe processos, SÍIVIOSUCS e SMCSSSS- u OOMCCSS>

> dc tneibona de i|T*ft>*if*<f* e hoje vino ooaao um csJbrço coatfauo
de todos os membroa de uma « y * 1 1 ^ , r i medido em termos das
necessidades e experiências dos nmjmtidotts. E s M pnsctpiois. apttcadot
á área dc cnajeohana clinica, roíam ptoncuamesse OMCUDOOS por
Chauioraier |5| MaxweU |17] oostáden que o concerto de qualidade

i a sistemas de saúde engloba o* segaintes tateies (isto aplica w
• àaraa de tecnologia em saúde)

-UMvciuencia: os serviços e rwrtodos sfo qaea população ou o

. unks aivisaojuaa pan t o n a população,
r l i aw^BSMaM* jata aiaawãMaa —*-

UC m&tmt. OS WBvWfM ILffsv

indevidos de tempo e dístftncia;
-eficácia: os serviços atmfea os obietrvos pmcs4ido> para o mdiviiuc c s

-accítahhdade: os serviços tÊo oferecidos de ftfma a Míateier, dcaaro do
razDúvd, as expectativas dc pactensas, ftnvoedorss c da c
•<fKicncis: recursos nlo ato dcaperiBtçsdos em um (

no cvBOBoo oc saflB nacicaae eas oetrtosEniO1 oe c

Um cirn'mie nível de yi*iwrTiin'7fflh> da ituuuillucia do conoeiio
oe cjuattoune powawtion o sofgtiBeaio e apnnoiiBWBBio dc i

da eairatura e i

ideSkatm
126). que descreve estes serviços dentro do debate na atual modernizaclo

adaiínMnlivadosisteniadeaaúdedoReriioUiudo|6,S)

CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO MUNDO
Credeoctaniemo t um método usado para avaliar a qualidade dos

service* de saúde com t m grupo de caracurlsbcas etpedficea Ua
de credeactamento c constrmido por repraentantes de

IFón neil iit* Ci&nrin t> Ttwtintncíti PM SÚÚJÍP *92 *• 637



profissionais orgajuiacfes de saúde, lalcresses do consumidor c. em
alguns casos, do governo Normas abrangentes sto desenvolvidas
refletindo a pratica corrente em determinada área e sto extensivamente
revisadas por pessoas com reconhecida experiência no setor. Os
responsáveis pela vistoria sto escolhidos e tronados para aplicar as
normas a serviços específicos de saúde Este processo consiste de vimas,
recomendações para melhoria e finalmente um parecer fitai sobre o
fornecimento ou nio do sums de credenciado, e por quanto tempo A
experiência inlcmanoaal tem sugerido os seguintes fatores como
desejáveis

-o sistema deve ser voluntário (nao governamental):
-as vistorias devem ser abrangentes.
-os comitês de vistoria devem ser rtuilbafeapbaares.
-métodos, abordagens e normas de vistoria devera ser
públicos

auio-tvaliarein-se. atrair pacteates e Jnauuauar «o pábboo • c u i a ê r i i de
alias panWes de Jiiurfut; a , A M u de credeacimcaio esn f c n l nio afeta
onCBMnenK o trcwaanenio oc pronsHonais memeo» e o DMHBUC^W u*
serviços pelo governo embora ^ " í p — pnvadof que sejam i.ndtnrufliii

i quantia superior de lauabou» Apacentemente ot padrões
a prunem década de

» do astena O número de hospitais oonadendos «on de am
padrão saosatono cam de 43% em 1979 pan 1 1 % a a 1913 O ACHCS
presta outros serviços ao paDoco na a r a oe qvanaaaE c

CANADÁ
No Canadá o processo de c

: o se» tsáoo em 1919 ;
de Credenciamento de

ESTADOS UNIDOS
Os Estados Un

de serviços de saúde Este processo começou através da imcanva d»
Colégio Americano de Cirurgiões, em 1915.
registros de pacientes visando obter praticas
Normas foram publicadas em 1917 e em 1911 w*myn o
rohmtano de credenciamento de hospitais, o qaaL até 1952. unha
aprovado 3400 hospiau O aumento do número de hospõan e d l
complexidade e custo do processo levaram 1 fórmsvlu da Coanssto
Conjunta de Ciedenciamento de Hospitais em 1992 (boje Joint CommtsUm
on Accreditation of Health Can Organizations - JCAHOV com a
participação de diversas associações de rxofistioaait e, a partir d t l 9 S I . d e

na lei de Seguridade Social visando dar ao governo auWBomis para validar
o cicdc m umento da iCAHO. após denunciai de um grupo de
oonsusnídofes.

A tendência atual no processo de menção de qualidade toa ádo
oa medulo de resultados e ato de estruturas ou procusot AConássaoê
•do governamental, nio voa rocro e prove semeot aütioali» lacajudo

_ Í*ja|||ij^BWta« Cj. aMtl iM^gfMMl MWVJ"ãt»*ãtâi natM aáfaM Mã*M

que pomui cotocaj cm pengo a xpuw$9 páMict ou de
paonnca. o creoetKiaaBBBKt mo c oononotoo aat ojse o pvoMtaai sej*

1931.
fei

CCHA). O CCHA é
fim bjcnnvos. O

Carnal m Hosptui Accreditation

in f i l i i oa uMcipretsçflo dajs aonaas. Ein 1916, 699b doa I
(92% dos leitos). « 0 % doe cemrot de Mude a t a r i e 3 1 % dos o
issistrnoa a toogo prazo eram utdcatiadns Em I9C7, de 107 i
avsflssdot. 1 % fòrasn ivcasndos. 4%
por I ano. 43% receben

> por dois anos com a
oardoiiaaot.tS

por 3 aaoc.

NOVAZELANMA
A Nova Zelandu unha em 19S7

em 3 i'^'pHiaii com base no
o n prazo CSUBBBDO oc oois aan» oe

-qoau os beneficias que o i

resolvido e as autoridades de saúde t io lüfonnaa» por escrito do fato. O
credencuunento nio t o úateo enteno aos EUA pan um hospital receber
reembolso de serviços prestados sob os f f f g m " M públicos Mnftcorr e
Stodtcaid, mas ele tem uma grande ntflueacu « a cerca de 40 Estados
através de acordos com a JCAHO. Cerca de 84% dos hospitais nos EUA
foram credenciados pela JCAHO e o aadeacáanoMo RN negado a apenas
2% dos hospitais Em \tw iork. um ctfodp omnnnxanvo mratrwi apeaai
pcqjenas discrepancias oa conformidade com noras* e a » hospitais
pnblioose privados

AUSTRALIA
Na Australia uma comissão nio

lucramos foi estabelecida em 1960 pan o <
de saúde atualmente representada peto Conselho Aostrtbano de Normas
em Assistência a Saúde Australian Cantil on HeaMi Can Standards .
ACHCS) A primeva visions ocorreu cm ootobro de 1974 e. cm 19M.
25% do total de hospitais havia tido vistoriado sendo que 74% dos
notpruw na te** de 200-300 term tintem sido vistoriados As n o r a *
pan o processo de vistoria sao defimdas de fcma a:

-refletirem as diretn/et ——rift-f que
credenciamento deve sutistSszcr.
-relacionarem-se unto quanto potstvel
«Miiiencia em saúde e a quaudnde do i
seja prestada,

-representarem um consenso dentro do que c a t a » como pratica
profissional corrente:

-declararem preferencialmente objetivos a» rovej de
atingir objetivos.
-seirn razoáveis e rjsssrveis de svahtcâo

•que modificaçofs (se algumi)
NovaZeUndia.
-as impucaçOesdo umgiama ent

• uso dot

PAÍSES BAIXOS
Os Pttses Bajxot dcannolvefiB cofiaau dotflMaTO uBCWBjplo

fiÈ ddJasii'Pia É3£ fflBs^as^BssCiBBn^HÉlflBDCk M S B W É I A ICã^TiBlBnkSBtfl laafOaiflESBn (_) nrsflt^aln^HKj

w ^ S U I H H ^^*r v> ^^pvvBvvumBBPMaauj' a w B s w •^^^^•• • • • •anF • • •^• •v ^^••v* v^ W^^ ^^i^^r

•••^a^SaB»^^»»^ ISatasai ^^^Ha>I^M^BB UBv iaja^^^^p^ãp#naf^Ba™jmjj| v^aaamis*jMjnjmt B̂  BBB̂ aiBan̂ svv

WDBasBaBaTaTasiâ CaBBap Cwaa l Dv̂ B̂ BHflSBfl̂ BBQnaâ up aaiHlDaBmHUBBTGav 6 BjnTvaflBHJa^BawaBlin aYfiassuaVw ^p

•jBmiQa QC Q^MBIIQHBC cauí cm naacioBmwBcBBD ocaiK IT / *> C can i w a
SccPtttna de Fuido p m Sdide IUMCMIBI a nauaçato de istt outro

paia g m a ü a de o^iüdue. c s Vf9t Mvia C V M R K H I »
r VF Vaâ v̂Vassv Haiv n̂ flnmâ vSf B n̂aafvArD wmajjjjva* VavABmiVmjjBjF V • H V j ^ " / t t »

uuiiof BsSfffiiiaW de cwdeacijajigfliojÉ dcacniot.

ESPANHA
Na Eapanha um sútcnat de mrtntrtimnnn M « a a o o c n I 9 t l

pelo ypvcrao e em 1982 os p n u i n a i hoapÉtaW abrau cndncaidot. O

o^eífwi ler uni ooomo ODBB O foveno oa fTTTfrrr pafBaaeno de

ê similar ao dos EUA nas tem valor de há lendo e a vista que a
credenciadora é o governo Em janeiro de 1992, 12% dos
(92% dos Mios) M

eamunto
i. 6 1 % foram credenciados provtsonasaeme e J9% nio raosberani
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CROÁCIA
Na republica da Croácia um programa governamental de

cndeocianKnto entrou em efeito em 1980 oom *s seguintes obrigações

-realizar uma revisão externa de serviços de saúde e credenciamento de
"WF^PÍ*~ ligadas à saúde ao mrnos uma vez a cada 4 anos.
-conseguir a instituição de um sistema interno de garantia de qualidade cm
l o t e as organizações de saúde;
-assegurar que um paciente ou ronwinidnr. uma organização ligada á
saúde, uma organização trabalhista ou ™«fc<-»in postam exigir a
apreciação O> um profissional de saúde, de um grupo de profissionais ou
de una insbtuiçSo

REINO UNIDO
No Remo Unido uma sene de imaatnras estilo em andamento

desde I9S9 para implementação de um sistema de credeocumemo baseado
no ilMl<a>lw austrauano |6|. O programa minevuii com nove hospitais
durante 1989 e 1990 e durante 1991 outros >ime foram selecionados enwe
voluntários Para 1992 c 1995 espera-se que mais 50 hospitais participem.
O Colégio Real de Patologisus (Royal College of Pathologist!) esta
deseBvoKendo dctde 1989 mn uwtÊ"" ** * »*•*»•" ÍMWBB-» p—» serviços de
laboratório baseado no modelo americano Na regüo sudoene as
autoridades de saúde r tialrW ciauí um programa de ciffdfnrianirntf» cm
1988 e as vistorias «oram imaadas em 1990 Até 1991. 40 hospitais
(indaarve fora da região) estariam envolvidos no processo A tendência
atual í de que o processo ampbe-«e para abranger outros hospitais DO
Reno Unido |6| As normas iaarmm ir.ian. de qtaodade (ISO 9000 |4|)
estio tendo aplicadar frn 4rpiMiff|<'||*M 4* ' y ^ — rHnica nos maiores
hospitais do Remo Unido |7|

QUALIDADE NA EDUCAÇÃO
A crescente competsbvidade nos mfwailus iBfcinauouais tem

estuBolado discussões companuvas tie carricolos de ftiniaçln de pessoal
cm arcas de tecnologia. Isto tornou-se uma neccssidaoc contnioa devido as
lápidas ffludapças exprruucnU^as cm tecoolosjMS ondernas. Os
americanos tem um comitê de credenciamento em engenharia c tecnologia
{Accreditation Board for Engineering ami Technology • ABET) que é
responsável pela monitoração dos níveis de ensino técnico DOS Ftmtos
Unidos. O ABET estimula visitas de teus consultores a diversos centros de
ensino de engenharia no Dam» para formulação de enterios comparativos
da qualidade do ensino tecnológico |27,29|

Em 1989. havia nos EUA 18 programas de engenharia tnomeaca
credenciados. Os critérios pura avaliação dos cursos K m demitas por
PiDòngtoD et ai. juntamente com uma nnYmi i Tfffiriisyfĉ  dos livros texto
ummemtnte dispooiveu |21 | Estima-se que o numero de <

educacionais e de manutenção de equipamentos, com cmems
homogêneos, transparentes e eficazes de avaliação de qualidade

Algumas estratégias a auto c longo prazo para mdhona dos
serviços técnicos em saúde foram discutidas em outro trabalho 114). assim
como a necessidade de uma política nacional favorecendo o processo de
inovação tecnológica |I5| Os princípios aqui dnenhdns sao una eidensao
do conceito de melhoria dinâmica de qualidade para um contexto social, o
qut ipl»ca-5c i outras ireas c a saúoe nlo hgato d«tauitast a lerwrJogit
Disto resulta maior autonomia em saúde, um ' " " T ~ ••• critico do bem
estar social

PRÓSECONTRAS
Sketns (26J sugere hipóteses pró e contra o

programas voluntários de melhoria de quabdtdt

profis&ofttl de s>údc c o usuano. Atwifwrt miff «V|ni
s conceitos ptui s tnlidute bt>silcii>.

^leaenvolvnnento. distribuição c renovação de normas;
ĉTQSfvDcia de uma ^̂ írâ ĉ T̂ itfufa cara aDvidades oooroeBBadas oe oteiBona

de qualidade:
-aumento da discussão poUtka em saúde pela atividade de eiaboraçtoe
aDOcacAo das oonnas ciy^ GOoaoQaeaSB* feBBdcBB3B a asas
sistema:

i níveis e diferentes strv*
r de bancos dc dados pan venficaçfto de <

com normas e pan efeitos de pesquisa c deaciivoiviTieuto em

«fofmaçSo de
mdhona da qualidade de aaviçostécmcos em saúde;
-«poftaiudades de auío-«valiaçao e revisão extenia pan tdeutiVaçio de
praUesaas, sugertâo de aotuptto c uiccativo à
-evitar difereatei vistas de v

no DTSSU "̂M— rcwuvaiuuiav pouw nu sus ue cuBnuana
btomédica, CTcrwivaroenic nwnfiaiadus nos grandes centros inbtnos. A
área de engenharia clwiifa. eto caprnal, carece de psasoai especializado e
de poUoca de financiamento 11«. 30J Um grande passo foi dado através da

mrflicos |22|, eoDora ainda seja oeoesnvio acoroar mmnnnjos cruaics
para apoio rinanceiro - pubuco e/ou privadD - visando obter a participacto
efetiva de divenot drgta unponanus, incluindo labotatoriot para lestes
de conformidade, a Assonaçto Brasildra de Normas Técnicas - ABNT e a
Associação Brasüein d- Engenharia e Manutenção Hospitalar - ABEMH
Trts íatores coolnbmnaa pan ama maior e mais rápida integração de um
sistema nacional de qualidade em tecnologia para stude:

HBieIbona da repataçio do serviço técaíco em sande;
«SC laUBlUt UVUUU SOO y j * " " HK) DOOc *y—** CB

*atnçÉo de pacicotes c cueoftes pan nannttacflo dc
de mn listeuia flmiyeüüvo;
-vaioruaçao da profisrto dos que trabalham coateciiototúeasaDde
e iDelbona do salário de vntMwiwmjvwnxitopmbnçÊaÊnvDw

_BBflkB BBB^BVJh^V^B ^.Bt _ _ ^ _ — k H H H * _ . dBtBlHBBh^^K^ ^ fW^>^ ^^Bkl I ^ B ^ B V ^ ^B^B ^^^*^^^^^^^^

-um meiooo de aiaggurar a oomi^ao e noa aplicação oe recvsos
0ovcittanicuiais c privados oaadoi pan serviços, pccsjaaajl c
dcMivoiviinenio;
-aumento das chances de utteraçao mtjlTiditnplinar com vaatafeas
r***lsiiiimaii r mtftint;

i pública e pelo pubbco de que Ha boa praoca em wcaotofia de
jir-iHiiauí de T*™fi* p m o packntf;

- - '» - • ; J B ^ . J J _ A^ ^- .^LJ_-^_•* J^> ~ - ^ B B B B ^ B h B ^ B ^ H a ^ - ^ Ĵ t̂ OB^B^BVAB^BVvUUi BSB*
B a M B n u u i l l l l B S B B c SflE # * M i i i i i i w i i i B F i i i f i A^BE B^pa^a^pwaw r̂iuuawBaB^m D B H •^•3^^^

B
^HU_

H
sanLntc aavC

B̂̂BSJHBVBBaWjBWMBWjF *BBÍ B a j v m r uwa^^^^^^F BBÍ I B H I B B B B H B B B B I B B I n B V B ^ B B ^ ^ r w ^v^

ecu•deixar de tribufdos de apoio ao i
OC ICVUimi B V B W C I U S C

eamtfK* de novos ccatros iiariopaif de iT-rrfw ia CDÍ eofCübaru cUsica,
com UDonionos ot une at cqa^aaacflMt c potmcas oc

o tccootofica c tnt-afertocia de tccoolofia*
de bases de dados capccÉDcat, daMrvaidM a ülvti

naciooal. pan auineniar a flffiaandi - e -Brilkwii a dMtribuKio fBOfrtflci
A- _ _ | J U — , - n - . . B H I ^^^^^*^^^mmi B^u^ãMBmBfái^A UBaBvaBBSBBBBBeW Jti B V ^ B M M \ A

* oc |wini.»nn-in em cfiaxauana vmnmtiocm^ isciBMBBmmw o «KCHP •
iaformacdc5 sobre eqwpaiueiiios, propriedade inífatrnal. .atores de ruço,
literatura, etc.
•inoentivo ao estabelccúiicoto e uopUMaçlo dc prognaias vohatáiios de
melboria de qualidade nos sucemai púMico e privado noaprtaiam.

i dc uifiMiitavSo vuando dcKcatnliar soviçot t criv
e oiKflpatitTvidadc dos gnipos lécnicos;

.B%^B .^l^^Bk^B^á^B^^B^BBldft ÂBÍB^BBJBI f̂l̂  B^h^BBBi^h^^Bl^b ^

B V DfaBBHaBBKuSO i f l i c^xaoo o a SD̂ aavaSatBio c

te^ncoqualíncadc :m diversos urveu;
-tahs da dmugacab e debate com o
publico o que britaria a validação do (istema dt deqMbdade;

no cato dc grupos
(Usponrveís

participação, «pecíal
-rdutáucu e n uaar as laaçflcs iSiipoaivcís mfff-^tmmaÊm oo caao de
serviços sem competição, ou devido ao raocío dai coajaqntaciBf p m

B oa poastbiudadc dc açflo ícajBĵ
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-perda de confiabilidade no sntemi se o status dc credenciado ido mudar
mamo date da cxpaaçao public» de probkaas ou mdepcnrtumntnir
da f ipiMulo pubbca de pmMriiiav
-efeito *bola-dc-nevc* somente centras credenciados recebem incentivos
ou apoio para desenvotamento. dnVuhanrln a iomaçio ou melhora dc
outras grupos:
•&lt»dene<Jbili(ladtimiii»Buil(»auseiiaideiiiiciaçioimiltirtiyTpUii«r
ca sua elaboração, o que pede lamucar ea confutes de lateicae e
dificuldades para inovação ea serviços e produtos:
•naco do excesso de burocracia com a
regulamentar ot òrgaos
parucipaçup no piotcau:
-aNa de independência de

I»)

Dept of Medical Electronics. Doanuoa House London
ECIA7BE
Odiar. AGMcC. The VK heahb service review - its uapact on
chmcal engineering". IEEE bigng Mtd tmd Biol See IM Com/
12(5)1965-1966.1990
Dotarty. N.J.G.: 'Economic lapticanons of Heahh Cam Poncy for
Medal Tcduntogv'. IEEE Tech Soc. Jan. IS-23.19

. 'Resuks of an latemanoual survey of c
L Pan 1 - Role, hncdoaal nvorveaa

-aa»h»:iidereconncicin»3»»dBCBiicfiloiocialdequaliòadeeai
dc que o ti inf HM cata sendo uapoAo por ananusttadoru ou pdo avvtiau:

> excessivo de cadeia» adnuimranvat que l
pan leauuodu às

-feita de avaliação do
doateadima
inionnaçlo loanavei norc o

i di população estej

CONCLUSÃO
O cume de

> pates f

i e «oio a rivd de
J i j l r i h u l i l i i .«AuMBiLt m t i a l aa i • a tin ilandBBi Am «>««auWw*al

OlSulDUKlO. IMCglMD C WÍBBKCÍBO (KSDO OC U H U M
d^^K^^^^^^^^^^^^A^^a ^B^ ^^B^Kl^^^d^^Llh A ^BBfe^^^S^^B^ ^B^ a^^HK d^^BBdHBU^Bl ãMMUfiufel flUBB d^^^nÚHhâBBUnUk
•u^HuaDTuanvuunaaa «uni •art^aBuYflCauD* * * Q a C u u C v a j ^Mw WBUHU nwaVJwwauiv WVA^aV* Q E ̂ g^BanuVuuuiBiv

e n lecnologui para saúde depeade da exuafiaca e oKnaara do auieaui de
snide e do acesso one eat oferece aos inuanot, A evotaçto neste seaúdo.
immHuaiivel com o inrnado tousez-fáin {9], t ntait poUhco'aocial do one

nbnadocoaiquc
ótica da saúde cofctm. Esat «Io
ea um contento

I fob a
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AVALIAÇÃO TECNOLÓGICA DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES

C L C. Oliveira

Secretaria Nacional de Assistência à Saúde do Ministério da Saúde

RESUMO

O acelerado desenvolvimento tecnológico dos equipa

•entos «édico-hospitalares, tea íreqtlenteaente di

ficultado a disponibilidade de informações suflci^

entes c adequadas para garantir a incorporação se

gura e racional destss equipaaentos aos sistemas

de saúde. Coao consequdincia, os países desenvolvi

dos instituíram organismos que, baseados ea método

logias técnicas e apoiados por instituições ciencí

ficas, avalias estas tecnologias.

hospitalares, corresponde a síntese e ordenação

das informações disponíveis, visando fundaaentar a

decisão d* difusão, incorporação e -ao destas te£

nologias.

EntretantOt a aplicação desta avaliação tecnológi-

ca pelos responsáveis na decisão de difusão, incor

poração e uso destas tecnologias, está condiciona-

da ás prioridades e diretrizes das políticas na

área.

BASE CONCEITUAL DA AVALIAÇÃO TECNOLÓGICA

INTRODUÇÃO

A evolução e diversidade dos equipamento» médico -

hospitalares, ten freqüentemente resultado ea In

formações insuficiente» ou ea expressiva quantlda

de de publicações e opiniões técnicas, que dificul

tam a tosada de decisão quanto ã difusão, incorpo-

ração ou uso destes equipamentos nos sistemas de

saúde, com base em sua efetividade, eficácia, ris_

co, custo e impacto social [4].

A necessidade de melhoria da qualidade e produtlvl

dade dos serviços de saúde prestados â população ,

bem coao o uso racional do* recurso* disponíveis ,

tea solicitado uma análise crítica • apropriada

destes equipaaentos pelos responsáveis pela decl

são de sua difusão, incorporação c iso no sistema

de ssúda.

A avaliação tecnológica dos equipamentos médico -

Apesar de existirem diversas definições para a ex

pressão "tecnologia em saúde", a maioria é coapatf

vel com o conceito do Office Technology Assessment

-OTA, instituição vinculada ao Congresso dos Esta

dos Unidos, que considera como tecnologia em saúde

[5]:

Os equipamentos, insures, medicamentos e priced i_

men tos usados na prestação de serviços de saúde ,

bem como as técnicas que apoiam o infroestruturo

destes serviços e sua organização.

Para cada uma destas tecnologias é possível identi

ficar as fases de [1]:

. inovação - que corresponde a descoberta da tecnç

logia;

. difusão - que compreende a fase da pasqulsa e co

nhecimento da tecnologia;

. incorporação - que corresponde ao momento em que

o sistema de saúdt decide usar a tecnologia;

. utilização - quando o uso da tecnologia está con

sagrado;

. abandono - quando a tecnologia tornou-se desn*
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ceeeãrla ou foi substlcuida por outra.

Paio conceito cradiclonal, a avaliação tecnológica

é definida coso ua Instrumento de decisão políci -

ca, eapccificaaente [2]:

Avaliação tecnológica é uno cfosse de estudos que

sistematicamente analisa os efeitos técnicos.econõ

micos e sociais que podem ocorrer quando uno tecno

logia é introduzida ou modificada, enfatizando as

conseqüências imprevistos, indiretas ou posterio -

res.

Eatea estudo», utilizando diversos métodos dlsponí

veis na literatura, analisas os atributos que coa

põea as tecnologias em saúde, ou seja, sua efetivi

dode. eficácia, risco, custo e impacto social (4],

orientando esta análise pelas prioridades e dire

trizes daa políticas na área [3], que podas estar

direcionadas a (Figura 1):

Tecnologias - guando examinada os efeitos de uma

ou sais tecnologias, que pode ser usa nova tecno

logla, usa tecnologia jã incorporada, usa tecno

logia es uso ou sodifleada ou aplicação de usa

combinação <ie tecnologias;

Problemas - quando analisa a selhor técnica para

gerenciar certos problesas as saúde; por exemplo,

qual a selhor tecnologia para o tratasento de

diferentes pacientes coa doença coronariana;

Projetos - «quando avalia o esprego especifico de

uaa tecnologia; por exeaplo, a aquisição de ua

Tosôgrafo por Eslssão Positron (FST) por us de

terainado hospital.

/

no
li

f £

Sistemas Organizacionais

•Procedimentos Clínicos

Medicamentos

Ir-anos e Descartáveis

Equipamentos

Tecnologias Problemas

e de Apoio

Projetos

orientação

'^/impacto Social

"" 'Eficácia

(Efetividade

FIGURA 1 - Universo da Avaliação das Tecnologias es Saúde

CONTEXTO ATUAL DA AVALIAÇÃO TECNOLÓGICA

A avaliação das tecnologias ea saúde, eabora tenha

se desenvolvido nos últimos 15 anos ca setores res

ponsávels pela política de saúde de diversos pai

ses ela ainda astã se difundindo geograflcaacntc e

proflaslonalaente, tanto ea países intensivos ea

tecnologias, quanto noa ca desenvolvimento.

Mesmo noa países desenvolvidos, a percepção de

avaliação tecnológica tea induzido a conceitos er

rôneos ou restritos daste universo (Figura 1), qua 11

ficando como avaliação tecnológica estudos de: epl.

dealologla, aeta-anállse, custo-efatividade, custo

-benefício, cenários futuros, simulação, tendências

tecnológicas, entre outros.

Adicionalmente, por ser este assunto recente,

outras aatérlas ea saúde desenvolveraa-s* lndepen-
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dentcmente da avaliação tecnológica, embora tenham

relação com ela. cais coso: engenharia biomédlca,

engenharia clinica, avaliação de serviços de saúde,

sistemas de Informação es saúde, garantia da quall

dade, qualidade de vida, regulamentação de vigilân

d a sanitária, inovação tecnológica, transferência

de tecnologia, entre outras.

Recentemente, alguns setores técnicos tradicionais,

tala como a engenharia blomcdlca, os sistemas de

Informação cm saúde e a regulamentação de vigilân-

cia sanitária, vem reconhecendo a Importância da

avaliação tecnológica cos» matéria essencial para

executar suas açõea.

Pela relevância desta matéria, os países desenvol-

vidos instituíram organismos com atribuições de

coordenação na avaliação das tecnologias em saúde,

oa quais orientam quanto aos estudos a serem de sen

volvidos a luz daa prioridades e diretrizes de suas

políticas de saúde.

Para execução dasta função, estes organismos, bem

como as Instituições científicas que lhas dão supor

te, contam com diversos bancos da dados que dispõem

de informações sobre avaliação tecnológica, tais

como o MEDLINE, que dispõe de mala de 38.000 cita

cosa da artlgoa que podemos considerar como avalia

ções tecnológicas.

Ainda, com o objetivo de desenvolver a pesquisa,

educação, cooperação e o intercâmbio de informa

côes sobre as implicações clínicas « sociais das

tecnologias am saúde, bea como promover sua utlll-

saçio racional, foi constituída, em 1985, a Inteir

national Society of Technology Assessment In Heal

th Cara.

Ho Brasil, a avaliação tecnológica em saúde, está

contemplada na Lei Orgânica fia Saúde (Lei n2 8080/

/90), quando ests inclui no campo da atuação do

Sistema Único de Saúde - SUS, a formulação da poli

tlca d« medicamentos, equipamento*, imunoblológlcos

* outros lnsumos ds interessa para a saúde (Inciso

VI, art. 69). além das ações * serviços d* saúde.

Seguindo esca orientação, o Plano QSlnqôenol de

Saúde - I990/9S, reconhece a importância da avalia

cão tecnológica quando inclui entre suas dlretriies

políticas a:

Implantação de sistema de desenvolvimento fecno/ó

gico de equipamentos biomêdlcos, considerando o

avaliação dos tecnologias em uso e das novas a se

rent incorporadas.

Ainda, o sistema de saúde do País, dispõe de compç

tentes instituições científicas, tais como hospitais

universitários, entidades e centros de pesquisas,

capazes de apoiar tecnicamente o processo de ava

Ilação tecnológica.

CONCLUSÃO

0 extenso universo da avaliação daa tecnologias em

saúde, aliado a dlveraldade do contexto de saúde

no Brasil, expresso pelos princípios da descentra-

lização e regionalização da Lei Orgânica da Saúda,

induzem ã neceasidade de que a avaliação tecnolõ

gica de equipamentos médico-hospltalares seja com-

petência tanto daa direções nacional, eetaduals c

municipais do Sistema Onlco da Saúde - SUS, quanto

doa setores hospitalares responsáveis pela incorpo

ração deatas tecnologias.

Assim sendo, os comprovados benefícios da avaliação

tecnológica ao setor saúde, justifiquem a institui

cão, ao nível federal, estadual c municipal, de o£

ganlsmos, para, entre outraa competências:

. coordenar a avaliação das tecnologias, com o

apoio das instituições cisntíflca* existentes;

. determinar, com base em critérios, que tecnologl

as em saúde davam ser avaliadas;

. definir a metodologia a ser usada na avaliação de

determinada tecnologia, estabelecendo quais atri

butos a orientaçõea devam ser enfocados;

. slntetitar e ordenar as Informações disponíveis

com vistas a aaseasorar a decisão da Incorpora

çâo ds determinada tecnologia ao alateaa da aaú

d* paios órgãos competentes;

. ratificar ou garantir a precisão científica *

qualidade daa Informações disponíveis na avalia
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cão de determinada tecnologia em saúde.

Estes organisms ao promoverem maios para a incorpo

ração criteriosa de tecnologias ao sistema de saúde,

estarão contribuindo no cumprimento da Lei Orgâni-

ca de Saúde.
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AS ATIVIDADES DO INMETRO NA AREA DA SAflDB

N.M.N- Ricba, L.C. de Freitas', M.M.P. Velio
M.C. Fagundes e S.H.H. Rabello

Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial
' Laboratório Nacional de Metrologia das Radiações Ionizantes IRD/CMEH

RESUMO

O INMETRO, órgão executivo do Sistema Nacional de
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial,
conduz vários programas dentre os quais se destacas
os de certificação de conformidade a noraas e
regulamentos técnicos de instrumentos médicos de
medir, de equipamentos biomédicos de suporte à vida,
terapia e diagnóstico, e de equipamentos de proteção
individual, em conjunto com os Ministérios da Saúde
e do Trabalho, visando a melhoria e a proteção do
trabalhador e do público em geral, através da
garantia da qualidade dos produtos utilizados. Sâo
discutidos alguns desses programas e seus resultados.

i m M D U Ç K

0 INNETRO, autarquia federal criada es 11.12.73, é
o orgfto executivo central do SINMETRO (Sistema
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade
Industrial), e tem por finalidade [7]:

1. executar as políticas nacionais de metrologia,
normalização técnica, qualidade de materiais e
de bens, bem como as de fomento è
produtividade;

2. verificar a observância das normas técnicas e
legais, no que se refere As unidades de
medida, métodos de medição, medidas
materializadas, instrusentos de medir e
mercadorias pré-mmdidas;

3. manter e conservar os padrões das unidades de
medida, bem como implantar e manter a cadeia
de rastreabilidade das unidades de medida no
País, de forma a torná-las harmonicas
internamente e compatíveis no plano
internacional;

4. fortalecer a participação do País nas
atividades internacionais relacionadas com
metrologia, normalização e qualidade, além de
promover o intercâmbio com entidades e
organismos estrangeiros e internacionais;

5. formular, promover, implementar, coordenar e
supervisionar o Programa Brasileiro da
Qualidade e Produtividade (PBQP), am conjunto
com outros órgãos da Administração Pública
Federal direta e indiretas

6. prestar suporte técnico e administrativo ao
Conselho Nacional de Metrologia, Normalização
e Qualidade Industrial (COtKTRO), atuando
como sua Secretaria Executiva.

0 INMETRO, em seu planejamento estratégico
consolidado em agosto de 1991, detectou a
necessidade de atuar de forma sistemática nas áreas
de Segurança, Saúde e Meio Ambiente e, em 06.01.92,
através da resolução 01/92, o OONNETRO atribuiu ao
INMETRO a atividade de supervisão das normas que
repercutem nessas áreas, em articulação com os
órgãos governamentais, no sentido de verificar sa os
interesses públicos dos consumidores • das empresas
industriais ÍOTÍM harmonizados, tornando explícito
o compromisso do INMETRO com a área da Saode.

Além disso, a coordenação do PBQP, que tem por
objetivo aumentar a competitividade de bens e
serviços produzidos no país, através da promoção da
qualidade e da produtividade, estabeleceu dez macro-
estratégias para 1992, sendo que duas delas
contemplam a saúde do trabalhador e do consumidor.

Assim, o INMETRO vem dando maior atenção âa
necessidades de metrologia, normalização e qualidade
na Saúde, através de vários programas no âmbito da
metrologia legal e da certificação da qualidade de
produtos. Este trabalho tem por finalidade
descrever brevemente esses programas, apontando seus
resultados obtidos até a presente data e os
esperados a médio prazo.

PROGRAMAS NA A H A DE SAODff

Metrologia Legal

Cos o avanço tecnológico, os médicos nao mais
dependem exclusivamente de suas impressões
sensoriais e de sua experiência para fazer um
diagnóstico e decidir o tratamento a ser seguido.
Informações detalhadas sobre as funções do corpo
humano tio obtidas por meio de métodos de medição e
análise altamente sensíveis e os médicos vim suas
açOes cada vez mais influenciadas por eles,
inclusive na área da diagnóstico por imagem.
Entretanto, apesar do alto nível das técnicas de
medição existentes hoje em dia, muitos instrumentos
qua nio fornecem indicações corretas da medição
realizada s&o colocados no mercado. Outros
instrumentos mudam suas características ao longo do
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tespo, podendo vir a fornecer resultados errôneos.
Portanto, o controle adequado da qualidade dos
instrumentos aédicos de scdir e sua fiscalização são
essenciais, seja e» sua fabricação, comercialização
e sua vida útil.

A Metrologia Legal é a parte da Metrologia que se
refere is exigências legais, técnicas e
administrativas relativas as unidades de aedida, aos
aétodos de «edição, aos instruaentos de aedir e as
aedidas materializadas. Na prática, isso significa,
entre outras coisas, regulamentar, supervisionar e
controlar a fabricação e a manutenção de instrumentos
de aedir, be» coso efetuar o controle de seu modo de
utilização ea serviço Na área da Saúde, o IIMIUKU
vea desenvolvendo ua programs visando o controle de
instruaentos medicos de medir, tendo iniciado pelos
termômetros clínicos e esfigaoaanôaetros.

Termômetros clínicos

Ho caso de termômetros clínicos, estlo sendo
implantados ou complementados laboratórios de ensaio
nos órgãos regionais (Institutos de Pesos e Medidas -
IPEMs) e em fábricas dos estados d* Ninas Gerais, Rio
de Janeiro, Sâo Paulo, Rio Grande do Sul e Amazonas,
que farão a verificação inicial dom termômetros
fabricados e importados nessas regiões. Os
termômetros devem obedecer ao regulamento técnico
metrolõgico (RTM) aprovado pela portaria INMETRO
239/89 [4] e devem ser testados de acordo com normas
de verificação [5,6]. A aprovação de modelo,
requisito legal para fabricação, é feita nos
laboratórios do INMETRO, em Xerém (RJ). A
implementação total do prograaa fará com que somente
termômetros que estejam de acordo com as
especificações cheguem às mios do consumidor, já que
aqueles fora de especificação (cerca de 3S dos lotes
[13]) serio destruídos, com conseqüente melhoria na
qualidade da determinação da temperatura do corpo
humano, imprescindível na tomada de decisões médicas.

Esfigaomanômetros

Ao contrário dos termômetros clínicos de vidro,
para os quais se supSe que suas propriedades
metrológicas nâo se alteres, os esfigaoaanôaetros
devem ser submetidos à verificação inicial e a
verificaçOes periódicas a cada dois anos. Cerca de
1X dos instrumentos é rejeitado na verificação
inicial, enquanto 10X não passam nos testes
periódicos [13]. No caso dos esf igaoaanôaet ros, a
estratégia do INMETRO será semelhante à estabelecida
para os termômetros clínicos e começará a ser
implementada ea 1993.

Embalagens de álcool

Outra ação importante, e que inclui a metrologia
legal, diz respeito a um programa conjunto do INMETRO
e do Ministério da Sáude (MS), com a participação do
PROCOH, usinei ros de álcool, envassdores, fabricantes
de eabalagea e laboratórios de ensaio, para revisão
das noraas de exigências e de ensaio para as
embalagens de álcool, especialmente de esforço para
abertura da taaps, e estudando sua certificação
compulsória, visando maior segurança para o usuário.
As normas de rotulagem também estão sendo revisadas

para incluir mensagens de alerta. Adicionalaente,
estão sendo feitas análises para Modificação do teor
alcoólico do produto de uso doméstico para 70*.
Tais medidas visaa a utilização mais segura do
álcool doméstico. Essa preocupação se deve à
verificação, após estatística realizada na Unidade
Infantil de Queimados do Hospital Souza Aguiar,
durante três anos e meio (1968 a 1991) [1], de que
30Z dos casos de queimaduras se deviam a acidentes
coa álcool, que tasbéa era o causador de 251 dos
óbitos da Unidade.

Certificação de conforaidade de produtos e serviços

0 objetivo principal da certificação de
conforaidade é proporcionar ao usaário da na produto
ou de ua serviço a garantia quanto ã conforaidade a
noraas ou especificações técnicas estabelecidas sa
relação adequabilidade do que está sendo utilizado
ás necessidades do próprio usuário. Coao adotada
pelo IHMETRO, a certificação pode ser rglMtmTii
quando o interessado deseja qua a qualidade de seu
produto ou serviço seja reconhecida por um órgão
independente, ou compulsória, coao é o caso de itens
e produtos que envolvem a saúde e a segurança do
cidadão. Nessa últiaa aodalidade, o IHMETRO tem
atuado ea vários produtos coao, por exemplo, os
preservativos masculinos e os equipamentos de
proteção individual (EPIs), e atuará no Programa de
Ensaios de Conforaidade ea Equipamentos para a
Saúde, o PECES, do Ministério da Saúde.

Preservativos masculinos

Neste caso, as ações do INMETRO incluem
estabelecer, junto coa o Ministério da Saúde, a
Política da Qualidade de Preservativos Masculinos,
credenciar laboratórios para os ensaios físicos e
secretariar o grupo de trabalho coordenado paio MS,
que está revisando o Regulamento Técnico para
Preservativos Masculinos (RT 009/87)[2,3]. Este
regulamento estabelece a sistemática dá certificação
de conforaidade através de condições gerais e
específicas para os preservativos, e de
procedimentos de inspeção e critérios de aceitação
e rejeição para disciplinar o controle da sua
qualidade. As condições gerais abranges a proibição
de utilização de substâncias que possas prejudicar
a saúde dos usuários ou a integridade dos
preservativos, a proibição de exposição dos
preservativos i luz e a fatores cliaáticos e
estabelecimento de característica* necessárias á
embalagem e as aedidas requeridas no transporte e
estocagea, e as condições específicas dizea raspei to
a requisitos aicrobiológicos, psra se evitar a
presença de aicrorganisaos patogênicos, • a
requisitos físicos de comprimento, largura, massa,
resistência á tração, capacidade volumétrica,
pressão de estouro e ausência de vazamento.

Equipamentos de proteção individual

São cerca de 3000 EPIs, agrupados ea 300 famílias
de produtos, que necessitam de aprovação. Através
de convênio coa o Ministério do Trabalho (MT), o
INMETRO auxiliará o desenvolvimento e a implantação
de ua prograaa visando a elaboração de noraas
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técnicas e a regulamentação de uso de produtos e
equipaaentos certificados, e o credenciamento de
organismo de certificação, agentes de inspeção e
laboratórios de ensaio. 0 FUNDACENTRO, laboratório
d* referência do MT responsável pela esissao dos
certificados de aprovação (CAs) dos EPIs, está sendo
credenciado pelo INHETRO para realização dos ensaios
de fiscalização e para absorção de toda a sistemática
de certificaçJo de conformidade. Os ensaios que nao
sejas de fiscalização serio realizados por outros
laboratórios, também credenciados, prioritariamente
para os seguintes EPIs: capacetes de uso industrial,
luvas, cinturões de segurança, calçados de segurança
e protetores auriculares.

Eletrodomésticos

Em um programa de cooperação com o IBAMA, está
sendo implementada a rede nacional de laboratórios de
ensaio na área de potência acústica, com o objetivo
de etiquetagem de produtos industrializados,
principalmente eletrodomésticos, quanto aos nfveis de
ruídos emitidos. Prioridade está sendo dada aos
aparelhos de ar refrigerado.

Programa de Ensaios de Conformidade em Equipment os
para a Saúde

0 PECES[10], do Ministério da Saúde, estabelece as
diretrizes para implantar a certificação de
cor.foraidade a normas e regulamentos técnicos de
equipamentos para a saúde, visando a melhoria da
qualidade de assistência à saúde da população.
Seguindo o modelo utilizado pela Joint Commission on
Accreditation of the Healthcare Organization (JCAHO)
[8,9], dos Estados Unidos, o MS classificou uma série
de equipamentos quanto à sua função, aplicação
clínica, segurança e necessidade de manutenção. Das
16 classes de aplicaçSo, com 61 subclasses, foram
identificados onze grupos de equipamentos biosédicos
[11] considerados de alto risco ao paciente e/ou ao
operador: aparelhos anestésicos e respiratórios
(ventiladores)(25), aparelhos de bemodiálise (24),
incubadoras neonatais (23), marcapassos implantáveis
(23), aparelhos de radioterapia (23), desfibriladores
e cardioversores (22), aparelhos eletrocirúrgicos
(bisturis elétricos)(22), monitores cardíacos
invacivos (22) e nio-invasivos (18), aparelhos de
auto-transfuslo (22), bombas de infusão (21) e
aparelhos de radíodiagnóstico (19). Os numeres em
parênteses representas o fator de risco, calculado
segundo a metodologia da JCAHO, e podes variar de 5
(sais baixo risco) a 25 (sais alto risco). 0 papel
do INHETRO no PECZS é de definir, junto cos o MS, a
entidade certificadora, credenciá-la, avaliar e
credenciar os laboratórios de ensaio e apoiar a
normalização.

Guia para implantação de sistemas da qualidade nos
serviços de saúde

Cumprindo sua finalidade de implementar o PBQP es
conjunto cos outros órgãos da Adsinistracao Pública
Federal, o INMETRO está elaborando, cos o MS, us
manual básico voltado para a melhoria da qualidade e

da produtividade dos serviços de saúde prestados à
população brasileira. A estruturação do guia
fundamentou-se na norma ISO 9004 e es publicações da
Organização Mundial de Saúde (OMS) da área de
garantia da qualidade es saúde.

Codex Alimentarius

0 Programa Conjunto FAO/OMS para Padrões
Alimentares (Codex Aliaentarius) tes coso finalidade
proteger a saúde dos consumidores, niifgiiramto
práticas equitativas no comércio regional e
internacional de produtos alimentares. fomentando e
coordenando todos os trabalhos que se realizam es
normalização de alimentos. Atualmente, 138 países
participam da Comissão do Codex, o qual já elaborou
cerca de 200 normas de produto, 35 códigos de
práticas de higiene e práticas tecnológicas, e qssse
2000 limites máximos para resíduos de pesticidas a
seres utilizados nos países membros. Para o
consumidor, as vantagens do Codex se refletes na
disponibilidade de alimento sadio e íntegro queli-
quantitativasente e de melhores informações sobre os

•[12]-

0 Comitê do Codex Alimentarius do Brasil (CCAB)
foi criado em 1980 e é constituído de 12 membros de
órgãos do governo, da indústria e do segmento
consumidor, sob a coordenação e secretaria do
INHETRO. A adoção formal, por parte do Brasil, dos
códigos de prática e normas do Codex é de exclusiva
competência do Ministério da Agricultura e Reforma
Agrária e do Ministério da Saúde, envolvendo-se
também o setor produtivo, cabendo ao CCBA e ao
IHHETRO o papel de articulação. 0 Brasil foi
escolhido para sediar, no período de 1991 a 1993, o
Comitê Regional do CODEX para América Latina e
Caribe, o que tes criado facilidades, junto i Food
and Agriculture Organization (FAO), de apoio á
criação de Comitês Codex nos psíses, principalmente
do Mercosul, que nao os possuem, e i realização de
eventos tais coso o Seminário Regional sobre
Contaminação Microbiologies nos Alimentos e suas
Implicações para o Comércio Internacional, es
Brasília, es março de 1993.

OOKLUSÃO

As ações do IMNETRO na área da Saúde apoiam-se no
tripé setrologia, norsalizac&o e certificação da
i,'jalidade, e proporcionarão, a médio e longo prazos,
usa melhoria na qualidade dos produtos e serviços
relacionados â saúde do trabalhador c do cidadão.
Os programas atuai* do INHETRO nessa área constituas
a primeira etapa de us extenso plano de trabalho e
suas atividades visas, principalmente, a
certificação de instrumentos sédicos de sedir, de
equipamento* bioaédicos de suporte à vida, terapia
e diagnóstico e de equipamento* de proteção
individual. Cos as exigências e especificações de
norsas e regulamentos técnicos e cos a realização de
ensaios de conforsidade, espera-se elevar o nível da
qualidade dos equipamento*, produtos e serviços
sédicos de mercado.
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ANALIBB COMHUIATIV* 0» DISTRIBUIÇÃO D* OFERTA DC SERVIÇO* I» «MUDS

». c. Almeida e B. B. venerai

program* «a Emgemharia Blomedica, COPPB/OTBJ

D« modo a averiguar a distribuição
da oferta de serviço de uma dada região,
elaborou-se uma estimativa da contribui-
ção de cada município na composição
dessa oferta. Esse valor, chamado de
dimensão do município, consiste em uma
ponderação media dos percentuais de
oferta apresentados por um município
para cada uma das 198 variáveis obtidas
da base de dados AMS - Assistência
Médico-Sanitária, do IBGE. A análise da
distribuição da oferta foi feita através
da comparação da dimensão com o total de
estabelecimentos e com a população
apresentados por cada município. Para
tanto, foi feita uma tabela com todos os
valores obtidos, além de uma
representação gráfica na qual cada
município foi representado por um ponto
de acordo com o cruzamento dois a dois
dos valores de dimensáo, to ta l de
estabelecimentos e população.

INTRODUÇÃO

Constata-se na assistência à saúde
um impasse entre o atendimento às
necessidades da população e as
limitações de recursos [4]. Isso faz com
que a oferta de serviços de saúde deva
surgir do equacionamento da relação
ofarta-demanda, tarefa na qual o
planejamento assume papel primordial. A
falta de planejamento pode levar a
dificuldades no aproveitamento dos
recursos e serviços disponíveis, já que
podem nâo ser adequados às necessidades
da população [ 3 ] , acarretando
subutilizaçào, baixo rendimento e altos
custos.

A necessidade de conhecimento da
oferta de serviços de saúde, de modo a
reorientá-la à demanda, bem como a
possibilidads de acompanhamento das
mudanças decorrentes das intervenções
efetuadas, justificam os esforços
voltados para o desenvolvimento de
metodologias apropriadas para este
problema especifico. Dessa foz

estarão sendo desenvolvidos instrumentos
de apoio a decisões circunscritas por um
contexto de restrições, onde o uso
racional dos recursos é fundamental.

Assim sendo, desenvolveu-se uma
metodologia para avaliação da
distribuição da oferta municipal
de serviços de saúde em comparação com a
distribuição dos estabelecimentos de
saúde e da população.

•ATBRIAIB B MÉTODO»

Foram ut i l i zadas nesse trabalho 198
variáveis de serviços de saúde,
definidas a partir de 557 variáveis da
base de dados AMS - Assistência Hédico-
Sanitária, do IBGB [ 1 , 2 ] . Essas
variáveis descrevem a oferta de 64
municípios do estado do Rio de Janeiro,
para o ano de 1985. 0 valor utilizado
como referência para análise da
distribuição da oferta considerou todos
esses municípios e variávis , e foi
calculado segundo o método que se segue.

0 conjunto de dados utilizado foi
considerado como uma matriz de elementos
dBT, sendo m os municípios e v as
variáveis. Para uma dada variável v
foram somados os valores apresentados
por todos os municípios (•(•)):

S(v)
64

•Jr (D

d— co
chamou

A seguir expressou-se cada elemento
como percentual de B(v), ao qual se

P.V - 100 • d^/Sfv) (2)

Esses percentuais foram somados
para cada município m e calculadas suas
médias:

198
sp(m)-E p _ (3)

dim(a) - sp(m)/198 (4)
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Essa media foi chamada dimensão do
município • (dim(m)), e estima o peso do
município na composição da oferta total
de serviços de saúde dos 64 municípios,
descrita pelas 198 variáveis
consideradas.

A dimensão do município foi
comparada com o total de
estabelecimentos e com a população
apresentados por cada município como
forma de se verificar a distribuição da
oferta total do estado do Rio de
Janeiro. Para tanto, foi f e i to o
cruzamento, dois a dois, destes valores
(dimensão,total de estabelecimentos,
população) apresentados por cada
município. Esses valores foram
distribuídos crescentemente em um
sistema de dois eixos, ao longo de cada
um, com isso obtendo-se um grafico
bidimensional onde cada ponto representa
cada um dos 64 municípios da amostra.
Foi feita também uma tabela com todos os
valores obtidos.

RBOTiTADOa I DXBCOMiO

A tabela IV.4 apresenta os valores
do número de e s t a b e l e c i m e n t o s , a
dimensão e a população dos 64 municípios
do Rio de J a n e i r o , ano de 1985,
encontrados.

TABELA I T . 4 . Popu lação , número de
estabelecimentos e dimensão dos
municípios do Estado do Rio de
Janeiro, ano de 1985.

TABELA IT.4. Fopulaçào. i taaro de
estabelecimentos e dimemeio Aos
municípios do Bstsdo do Rio 4e Jemoiro,
amo de i»as (eont).

Município*

ANGRA DOS REIS
ARARUAMA
BARRA DO PIRAI
BARRA MANSA
BOM JARDIM
BOM J. ITABAPOANA
CABO FRIO
CACHOEIRAS MACACO
CAMBUCI
CAMPOS
CANTAGALO
CARMO
CASIMIRO DE ABREU
CONCEIÇÃO MACABU
CORDEIRO
DUAS BARRAS
DUQUE DE CAXIAS
BNG. P. DE FROMTIN
ITABORAI
ITAGUAI
ITAOCARA
ITAPEROHA

Pop. Bet.

74716
64109
81757
208256
19476
36108
71325
37943
19248
361635
15607
12500
27918
15042
21139
8140

719804
14265
163948
115808
19491
64917

10
9
13
16
4
8
9
7
5
29
5
1
4
3
3
3

13
1

15
17
6
8

Dimensão

,532502
,384127
,552955
,490362
,203517
,358332
,926781
,143459
,119722

1,499588
,173772
,049428
,797702
,566195
,148752
,094017

1,211228
,051803

1,382257
,534048
,117286
,412580

Municípios

LAJE DO MURIAE
MACAE
MAGE
MANGARATIBA
MARICÁ
MENDES
MIGUEL PEREIRA
MIRACEMA
NATIVIDADE
NILOPOLIS
NITERÓI
NOVA PRIBÜRGO
NOVA IGUAÇU
PARACAMBI
PARAÍBA DO SUL
PARATI
PETROPOLIS
PIRAI
PORCIUNCULA
RESENDE
RIO BONITO
RIO CLARO
RIO DAS FLORES
RIO DE JANEIRO
SANTA M. MADALENA
SANTO A. DE PADUA
S. FIDELXS
S. GONCALO
S. JOÃO DA BARRA
S. JOÃO DE MERITI
S. PEDRO DA ALDEIA
S. SEBASTIÃO ALTO
SAPUCAIA
SAQUAREMA
SILVA JARDIM
SUMIDOURO
TBRESOPOLIS
TRAJANO DE MORAIS
TRÊS RIOS
VALENCA
VASSOURAS
VOLTA REDONDA

*»-

6421
86232
220561
15768
41500
17699
15479
23113
19335
174385
468256
156329
1465672
34269
33085
25250
294349
32563
14849
112221
45317
11049
5846

5959270
9481
35511
34360

801294
58841
494755
47281
7645
13667
31898
15373
11599
126825
9085
91442
60901
46658
242310

Est.

2
11
20
7
5
5
3
5
6
8
41
13
22
5
8
4
21
8
4
19
3
4
3

174
5
11
7
15
7
4
7
2
3
4
2
3
7
5
6
14
5
19

Dimes.

,436631
,461077
,841576
,202062
,408870
,132006
,115076
,128615
,208352

1,040615
6,887689
,955266

2,204009
,158922
,235593
,113099

1,875634
,149470
,192224

1,698616
,299853
,069381
,096346

63,036190
,141938
,280223
,569063

1,933386
,530789
,377415
,184091
,090664
,089751
,171381
,124003
,163188
,411406
,144635
,221228
,426016
,185936

1,267318

Como pode ser visto na tabela IV. 4
acima, o município do Rio de Janeiro
apresenta valores bem maiores que os
outros nos três casos. Essa discrepância
fez com que houvesse uma aglomeração d*
municípios nos gráficos de cruzamento
descritos no item anterior, impedindo
uma melhor visualização da distribuição
dos três valores. Assis, optou-se por
excluir este município da representação
gráfica. As figuras 1, 2 a 3 mostram os
gráficos obtidos.
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HOOKA 1 . HCSXCXVXOC RBPUSBHTAOOS A
PARTIU DO CBUZAMmO DA D U D r i O COM A
toroAÇo, Bictoxno o mio DB JABXRO.

t. J.lhrltl

FXOURA 2 . MOXXCXFXOt RBPREIZNTADOS A
PARTIR DO CRUZAMENTO 0 0 VÜKERO B l M T A B .
COM A POP0LAÇAO, gXCLUXRDO O RXO D l
JANEIRO.

2 1 4 C t T
3 . MUNICÍPIOS RBMtieEMTAPO* A

PARTIR DO ORMAIUMTO DO iWlUEfcU DB BBTAB.
CON A DXNBMSAO, BXCL0INDO O RIO DB
JANBIRO.

Seria de se esperar que às maiores
dimensões dos municípios correspondessem
as maiores populações, bem como as
maiores quantidades de estabelecimentos.
Isto significaria que a oferta total dos
serviços estaria distribuída de forma
razoavelmente homogênea entre os
estabelecimentos, com estes distribuídos
de acordo com população dos municípios.
Se essa suposição estivesse de acordo
com a realidade dos municípios, o*
gráficos das figuras l , 2 e 3 seriam
crescentes. Idealmente falando, deveriam
ser retas passando pela origem com
inclinação de 45°, já que foram
uti l izado* eixos proporcionais,
mostrando a variação proporcional
entre os parâmetros em questão. Contudo,
a morfologia dos gráficos obtidos não
confirma essa hipótese.

A partir do gráfico da figura l
(DIMENSÃO x POPULAÇÃO), percebe-se que a
segunda maior dimensão pertence ao sexto
município mais populoso, Niterói. Da
tabela i v . 4 , t i ra - se que Niterói tem
também o segundo maior t o t a l de
estabelecimento*. Essas d i ferentes
posições ocupadas por Niterói não seriam
tão s ign i f i cantes se náo fossem as
proporções a que correspondem: por
exemplo, enquanto a população de Niterói
é pouco menos de um terço da população
de Nova Iguaçu, a segunda maior, sua
dimensão é três vezes maior que a desse
mesmo município. Ou seja, as proporções
são invertidas quando se passa de um
parâmetro a outro. Como a proporção de
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estabelecimentos entre e s t e s dois
municípios é de 2 para 1 a favor de
Niterói , conc lu i - se que cada
estabelecimento de Niterói concentra em
média UM maior quantidade de oferta.

Outras discrepáncias podem ser
percebidas. Sáo Joio do Meriti, por
exemplo, com a quinta maior população,
pouco acima da de Niterói, apresenta a
quinquagesima dimensão e o quadragésimo
quarto total de estabelecimentos.

Percebe-se, ainda, da morfologia do
gráfico da figura 2 (NÚMERO DE
ESTABELECIMENTOS x POPULAÇÃO), a r e l a ç ã o
entre estabelecimentos e população
aparece distorcida em cinco municípios,
a saber, Rio de Janeiro, Nova Iguaçu,
Sâo Gonçalo, Duque de caxias e Sto João
de Meriti, os cinco mais populosos.
Todos os restantes apresentam esta
relaçào bem superior a destes cinco. A
principio, este fato é incoerente com o
que se percebe na prática, ou seja, a
maior concentração de serviços nos
grandes mmiclpios. Porem, cabe lembrar
que só estão sendo levados em conta os
estabelecimentos públicos, excluindo,
portanto, a oferta de serv iços
particulares, responsável por grande
parte do atendimento ás populações
urbanas de municípios de grande porte.

Por f i a , o gráfico da figura 3
(NUH.ESTAB. x DIMENSÃO) 4 o que mostra
maior homogeneidade no comportamento dos
parâmetros. Porém, percebe-se que o
crescimento do número de
estabelecimentos é maior que o da
dimensão. Isto significa que o aumento
da dimensão do município é devido mais
ao aumento do numero de estabelecimentos
do que a uma maior concentração da
oferta por estabelecimento.

COBCX08AO

Feitas as análises e comparações
entre os gráf i cos , nota-se que a
situação dos municípios não é a mesma de
parâmetro a parâmetro, ou seja, n&o se
encontra a mesma seqüência de municípios
usa vez ordenadas as populações, as
dimensões e os t o t a i s de
estabelecimentos.

Ainda que nao permitindo conclusões
a respeito da situação isolada de cada
•unic lp io , é poss íve l , a part ir do
cálculo da dimensão, ter usa idéia
comparativa de como a oferta está
distribuída entre os municípios, sua
concentração média por estabelecioento,

e sua adequação às populações.
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NODBLO DB 8BLBÇAO DB VARIAVZIS DE8CRITORA8 DA OPBRTA DB SERVIÇOS DB UÚDB

A. C. Almeida. • It. B. Panerai

Program* te Engenharia Biomédica, COPPE/UFKJ

KBSOMO

O objetivo deste trabalho é obter uma
metodologia de auxilio na definição de
variáveis de oferta de serviços de saúde
Para tal, definiram-se cinco critérios:
representatividade absoluta, variabili-
de, pertinência, co-linearidade, repre-
sentatividade setorial. As variáveis fo-
ram ponderadas com escores. A base usada
foi a AMS-Assisténcia Médico-Sanitária.

IBTBODUÇAO

Bases de dados vêm sendo usadas como
•eio de reunir informações sobre oferta
de serviços de saúde (OSS). Porém, há
deficiências nas bases existentes, por
dificuldades na coleta de dados ou pela
inadequação da informação [3]. Ho Brasil
esforços na constituição de bases de da-
dos sâo prejudicados pela falta de estu-
dos a respeito das metodologias de cole-
ta e distribuição dos dados, e da sele-
ção de informações. Outro aspecto é o
volume de dados, sendo de interesse um
conhecimento integrado e de fácil uso[4]

Assim, o presente trabalho tem como
objetivo a determinação de metodologias
que estabeleçam parâmetros para auxilio
na escolha de variáveis para avaliar a
oss, minimizando o número de variáveis
que a represente.

MATBRIAIB B MÉTODOS

A base de dados usada foi a Assistên-
cia Médico-Sanitáritt - AMS, IBGE, para o
estado do Rio de janeiro, 1985 [1,2], a-
brangendo 1905 estabelecimentos de 64
municípios. Foram considerados apenas os
716 públicos e urbanos. D* 557 variáveis
usaram-se 198, divididas em 12 grupos:
caracterização; estrutura de internação;
estrutura ambulatorial; recursos humanos
ambulatóriais; pessoal nivel superior;
pessoal técnico ou auxiliar; pessoal de
nível elementar; equipamentos de image-
nologia, de kanutençfto da vida; de méto-
dos gráficos; óticos; e outros equipa-
mentos. Essas variáveis foram avaliadas

através de escores para cada um de 5
critérios, obtidos através de seus
respectivos métodos, a saber:

1) Variabilidade (V): avalia a dispersão.

Além do problema da existência de
grande quantidade de zeros na base (62%
de seus valores), encontrou-se grande
dispersio de valores, devido principal-
mente aos diferentes portes dos munici-
hpios. Para diminui-lo, foi calculada a
variáncia empregando o método a seguir.

Tomou-se a base de dados como uma
matriz O6.xl98, de elementos *_, onde m
são municípios e v variáveis, somaram-se
os valores apresentados pela variável v:

64
S(v) - 2 (D

Para cada elemento Amr calculou-se o
percentual pmv. relativo a •<•), somando-
os a seguir para cada município (sp(m),
e calculando-se a média, a qual chamou-
se dimensão do município m (4im(m)), que
estima o peso médio do município na
oferta total das 198 variáveis.

P.V - 100 •

198
sp(m)-i:

dim(m) - sp(m)/198

(2)

( 4 ) ,

( 3 )

Div id iu- se p_T por 4im(m), e
calculou-se o logaritmo decimal tmt, ex-
pressando as variações em torno da médiapressando as variações

f_„ « LOG (5)

Quando n _ assumisse valor nulo, f_y
seria - • . Nesses casos,

fmv " ~5 » í*)

representando -«, já que o menor valor
encontrado foi -3,715358.
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A partir de f_v, calcuiaraa-se
variáncias »r(»J de cada variável v:

64 2vr(v) = Z (f,,v-fv)
2/63

•=1
(7), onde

fv é média de f-v para a variável v.

2) Representatividade Absoluta (RA):
avalia a capacidade da variável ••
compor o perfil genérico da oferta.

0 escore da variável foi o percentual
de municípios no qual ela é diferente de
zero. As variáveis foram divididas em:
A - variáveis c/ escora minimo de 75%
B - variáveis c/ escore entre 75% e 50%
C - variáveis c/ escore entre 50% e 25%
D - variáveis c/ escore abaixo de 25%

3) Pertinência (P): pondera a relação da
variável com a avaliação e planejamento.
4) Representatividade Setorial (RS):
avalia a importância da variável no seu
grupo.

Para os escores P e RS, o método foi
a avaliação subjetiva de cada variável.
Para cada um foram determinados,
respectivamente, 5 e 6 aspectos: ligação
direta C O B oferta, generalização da
oferta, relação com outras variáveis ou
atividades, valores totais e serviços
gerais; ligação direta com a oferta,
generalização da oferta, relação com
variáveis ou atividades do mesmo grupo,
especificidade, discriminação de totais
e serviços especializados. Esses
aspectos foram ponderados em zero, um ou
dois. O escore final de cada critério
foi a soma dos valores de cada aspecto.

5) Co-linearidade (Cl): dependência de
comportamento entre as variáveis.

0 problema da co-linearidade foi tra-
tado de três maneiras. Na primeira, fo-
ram calculadas as correlações simples
entre variáveis de um mesmo grupo, o es-
core de cada variável (Ce) foi a propor-
ção de variáveis de seu grupo com as
quais obtevesse uma correlação de módulo
minimo 0,7. Para reduzir a influência da
grande quantidade de zeros na base, usa-
ram-se apenas o» 32 maiores municípios,
definidos pelas 32 maiores dimensões.

A segunda maneira foi utilizar o coe-
ficiente de Jaccard para cada variável
com relação as outras de seu grupo,
considerando-se todo* os 64 municípios,
assumindo que valores diferentes de zero
correspondem ao binário 1. 0 escore da
variável (Cj) foi a proporção de variá-
veis com as quais houvesse coeficente
•inimo de 0,7. Como o coeficiente de

Jaccard desconsidera os casos em que ao
•esao tempo as variáveis são nulas, di-
minuiu-se o problema do número de zeros.

A terceira foi através da técnica de
análise fatorial, para verificar a exis-
tência de conjuntos de variáveis relaci-
onadas entre si e determinar quais as
mais representativas. O emprego dessa
técnica requereu um reagrupamento das
variáveis de modo a adequar seu número:
caracterização 1, caracterização 2, am-
bulatório, recursos humanos, internação
• equipamentos, usou-se o pacote SYSTAT
com rotação varimax [5]. O número de
fatores foi definido através da análise
de componentes principais, e ordenados
decrescentemente quanto ao percentual da
variância explicado. O escore atribuído
à variável (Af) correspondeu a um código
relativo ao fator que melhor se relacio-
nou com a variável • á magnitude do
"loading", considerando um "loading" mí-
nimo de 0,7. Por exemplo, um escore Fl-2
indica que a variável apresentou maior
"loading" para o fator 1, e que esse foi
o segundo maior "loading" do fator; F3-
0, única variável relacionada com o
fator. Quando o "loading" da variável
foi abaixo de 0,7 e ela apresentou uma
relação subjetiva com as outras relacio-
nadas com o mesmo fator, o escore ootide
foi assinalado com "•". Não tendo havido
"loading" minimo nem uma relação com as
outras variáveis para um mesmo fator, a
vari*vcJ foi considerada independente,
i-ecebendo escore X.

ituuunoos

Alguns resultados são descritos. 0
resultado final é uma tabela d* 7 ••co-
res para cada variável: T, IA, M , t,
cj, Ce e Af. Por limitações de espaço,
essa tabela não é mostrada.

V:
A figura l mostra o gráfico de

v a r i ã n c i a s ordenadas decrescentemente.

•AftXAMCIM

VXKXATBXt

figura 1. variáneia» ordenadas
decrescentemente.
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RA:
As 198 variáveis distribuiram-se en-

tre os quatro grupos de RA conforme a
tabela 1. As médias de RA por cada um
dos doze grupos de variáveis foram
representadas graficamente (figura 2).

Tabela l. Variáveis distribuída» entre
oa grupos de «scores KA

1)
2)
3)
4)
5)
«)
7)
8>
3)
10)
11)
12)

caracterização
estrut. aab.
estrut. intern.
rec. hum. arab.
pess.superior

" téc./aux.
" elementar

«quip, imagen.
" manut. vida
" mét. gráf.
" óticos

outros equip.
TOTAIS

A
17
9
0
5
2
1
1
0
0

: 0
1
5
41

B
6
7
0
1
0
1
1
0
0
0
0
1
18

C
11
17
12
0
3
4
1
2
0
1
0
0
51

D
38
5

20
1
6
6
2
2
3
2
2
0

88

T.
72
38
32
7

13
12
5
4
3
3
3
6

198

RBVRBS. ABfl. MÍDIA

Figura 2.
variáveis

Médias de RA por grupo de

Averigou-se ainda a relaçáo entre V
e RA como forma de avaliar a influência
da ausência da variável na dispersão dos
valores, através de ua gráfico de espa-
lhanento das variáveis de acordo com os
dois escores (figura 3).

Figura 3. aráfioo de espalbaaento das
variáveis de aoordo eoa a RA e V.

P e RS:
De nodo a comparar os dois critérios,

traçou-ie o gráfico de eapalhamento das
198 variáveis (figura 4), onde cada

ponto representa uma variável a partir
dos escores obtidos para cada critério,
distribuídos ao longo dos eixos.

rigura «. ispalhaaento das !»• variáveis
de aeordo com es eseeres M e V.

CL:
Os resultados de Ce e Cj limitam-se

aos escores. Na análise fatorial, obti-
veram-se 85 fatores, 37 relacionados com
mais de uma variável, 28 bem definidos.

DI8CÜSBAO
V:

Observa-se que a variação entre as
variâncias foi quase linear (fig l). Das
38 maiores variâncias, 16 foram do grupo
de CARACTERIZAÇÃO (grupo 1) e 17 do de
ESTRUTURA AMBULATORIAL (grupo 2). Entre
a<* 13 menores também ocorreu maioria de
variáveis do primeiro grupo, 7 no total.
As variáveis dos outros grupos estiveram
entre as várias faixas de variáncias.

A figura 3 demonstra que a
normalização feita foi satisfatória
quanto a redução da influência do porte
ds municípios no cálcullo de VB, já que
percebem-se baixos valores pra cs dois
extremos da faixa de RA.

RA:
0 escore usado para ponderar RA foi

influenciado pelo grupo de variável. A
maior média (fig. 2) foi encontrada para
o grupo de OUTROS EQUIPAMENTOS (grupo
1 2 ) . No case dos outros grupos de
equipamentos, os escores foram baixos, o
que so não é demonstrado pelas médias
dos grupos 10 (EQUIPAMENTOS DE MÉTODOS
GRÁFICOS) e 11 (EQUIPAMENTOS ÓTICOS) de-
vido á presença de duan variáveis que a-
presentam escores mais elevados, eletro-
cardiógrafo (RA-39,0) e microscópio (RA»
79,7) . Todas as variáveis de ESTRUTURA
DE IHTEWJACAO estão entre os grupos C e
D, p r e v i s í v e l a par t i r do escore da
variável "com internação", 31,3.

P e RS:
A ponderação dos aspectos foi preju-
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dicada pela pouca clareza na distinção
entre eles. No caso da pertinência, a a-
valiaçao da variável quanto a OSS em vá-
rias atividades (serviços gerais) foi
dificultada pela confusão con a presença
comum da variável ou com o fato de refe-
rir-se a atividade básica. Isto pode sr
exemplificado pelo fato de, excetuando-
se a internação, a maioria das variáveis
que obtiveram escore P > 8 ter
apresentado RA>80, indicando influência
do senso comum na atribuição de P.

A rapresentatividade setorial, onde
não houve variável com escore máximo,
•ostrou que há aspectos que podem ser
excludentes. Essas dificuldades poderia»
ser diminuídas se fossem encontradas
referencias ná literatura.

Apesar das dificuldades encontradas,
a figura 4 demonstra que o fato de ter
sido feita uma ponderação subjetiva dos
critérios nào acarretou confusão entre
um e outro escore.

CL:
Apesar de muitos fatores serem bem

definidos, houve dispersão muito grande
de variáveis, com fatores relacionados a
um mesmo tipo de variável. Nota-se que a
maioria dos fatores relacionou-se com
uma única variável (48 em 85), princi-
palmente em recursos humanos e no grupo
caracterização 2. A diminuição do número
de fatores como forna de melhorar esses
resultados nào surtiu o efeito esperado,
o total de variáveis independentes foi
aceitável, o grupo de internação n&o ter
nenhuma variável independente mostra a
estreita relaçáo entre suas variáveis.

0 escore Af foi o menos diretamente
relacionado com os outros escore*, con-
tudo, como apenas 9 entre os 85 fatores
foram indefinidos, é possível utilizá-lo
como referência para entendimento de
da estrutura de variáveis encontrada.

Observcu-se que os escores Cj foram
sempre bem abaixo dos escores Ce. Apenas
em três grupos encontraram-se variáveis
com Ce diferente de 100, nâo se definin-
do una relaçáo entre esse valor e os
outros escores. Houve muitos Cj»o nos
grupos de equipamentos e nos de recursos
humanos, excetuando-se os ambulatoriais.
A existi- •' • de um mesmo escore para a
maiori' laveis de equipamentos (0
para i 0 para Ce) n&o é muito
signifi. .., já que esses grupos tem
poucas varáveis, o que leva a um mesmo
coefficients, e, portanto, mesmo escore.

Entr* es 4 8 variáveis relacionadas
com um Cníco fator apenj» 9 n&o
apresentas Cj nulo, demonstrando que

para a grande maioria delas a informação
contida em Cj é expressa por Af.

COHCLU8AO

A proposta feita consistiu no desen-
volvimento de uma metodologia para ava-
liar variáveis quanto á descriçáo da OSS
e não propriamente na obtenção de valo-
res que axpressem, a qualquer momento, a
capacidade de descrí.çao. Em outras pala-
vras, pretende-se que este trabalho seja
útil enquanto ferramenta de consulta di-
nâmica, cujos resultados sejam dependen-
tes de condições e objetivos definidos a
partir de um problema,tal qual o exemplo
de seleção de variáveis. Assim, é de in-
teresse implementar essas técnicas atra-
vés de um sistema de informação com o
qual seja possível a definição, por
parte do usuário, tanto dos municípios,
ou de qualquer outra divisão geográfico-
administrativa, quanto das variáveis.
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PREVISÃO DE USO TECNOLÓGICO EM RECÉM-NASCIDOS DE RISCO

J. D. Sea l on , M. F. VI dal Melo 1 . M. c » r v s t l h o ' ,
J M. A. L o p e s 9 • R- B. Panerai

- Departamento de Matemática e E s t a t í s t i c a - DEMATE/fUNREI
- Programa de Engenharia Blomédica - PEŜ COPPE^UFRJ
- I n s t i t u t o Fernandes Figueira - IFF/FIOCRUZ

RESUMO

Este trabalho apresenta uma metodologia
para auxiliar as decisões administrativas
dentro de uma Unidade de Cuidados
Intensivos Neonatais (UCIN). PropBe-se
utilizar a regressão logística mui ti variada
para prever o uso tecnológico dentro da
UCIN, em funçfto de características clinicas
•aternas e do recém-nascido. Para tal .
utiliza-se dados de 193 neonatos que
passaram pela UCIN do Instituto Fernandes
Fiqueira/FIOCRUZ-RJ. Aplicando-se o modelo
em cinco tecnologias da UCIN: Adrenalina,
Bicarbonato, Ecocardiógrafo. Ultra-som e
ExsanguinotransfusSo, foram obtidos
resultados satisfatórios em termos clínicos
e de signiflcanela estatística. Conclui-se
que as informações geradas sobre o uso
tecnológico, obtidas a partir desta
metodologia, podem permitir um
aprimoramento do p r o c e s s o de tomada de
dec i s t o d e n t r o da UCIN.

INTRODUÇÃO

Nos países em desenvolvimento, os escassos
recursos financeiros acarretam falta de
tecnologias e de pessoal, o que impede uma
atençlo a saúde neonatal eficiente e bem
estruturada [9]. Com isso, muitos recém-
nascidos de risco internados nas Unidades
de Cuidados Intensivos Neonatais (UCIN> nlo
podem dispor de todas as tecnologias
necessárias ao seu tratamento. Assim, a
eficácia das UCIN na redução da mortalidade
neonatal IS, 3 41, pode ficar comprometida.

Esta situaçSo incentiva a busca de
metodologias que consigam prever o uso
tecnológico, con a finalidade de dar apelo
ao planejamento e a alocação de recursos
dentro das UCIN.

Uma metodologia com estas características
dará uma maior confiabilidade nas decisões
administrativas, como por exemplo, na
admisslo de novos pacientes. Auxiliara o
administrador a planejar com maior critério
a alocaçlo de recursos para reposlçSo das
tecnologias em uso, como na aquisição de
novas tecr.ologlas para a UCIN. Permitirá

ainda, comparar as Unidades no que se
refere ao perfil de uso tecnológico.

Um enfoque para atingir estes objetivos é
utilizar dados retrospectivos que contenham
informações sobre o uso tecnológico e
condições do recém-nascido na UCIN. Este
procedimento traz um grande número de
informações, que podem ser melhor
analisadas com modelos estatísticos.

A literatura apresenta algumas aplicações
de modelagem estatística e» Unidades de
Cuidados Intensivos Cl. 4. 8, 10.3. Oestes,
apenas Almelda Cl) desenvolve uma
metodologia para explicar a totalidade de
tecnologias usadas no recém-nascido de
risco. NSo encontram-se estudos mais
específicos con a intençlo de prever o uso
tecnológico em uma UCIN.

Neste sentido, este estudo aplica a
modelagem estatística baseada na regresslo
logística mui ti variada para identificar as
variáveis determinantes ao uso tecnológico
dentro da UTJN. Para tal . utiliza-se
informações c.'inlcas, do momento da
internaçAo do recém-nascido na UCIN,
usualmente disponíveis nos prontuários
médicos.

Neste trabalho serSo estudadas as seguintes
tecnologias: adrenalina, blcarbonato,
ecocardiógrafo, exsangulnotransfusto e
ul tra-som.

FUNDAMENTOS TEÓRICOS

O uso Csim/nto) de t e c n o l o g i a s pode ser
expresso por uma var iáve l e s t o c á s t l c a
b inar ia Y1' para 1 1. 2 . n, onde Y,
é igual a 1 se o l-ésimo recém-nascido usou
a tecnologia, ou Yi é igual a zero se o
1-éslmo recém-nascido nlo usou a
tecnologia.

rara a variável T ser modelada por técnicas
convencionais como a regresslo linear, os
resíduos do modelo devem ser Independentes
com distribuição normal de média zero e
varláncia constante. Porém. quando a
variável resposta é binaria, nlo é
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satisfeito o principio da vanãncia
constante Chomocedastlcidad»), tornando os
resultados da regressão linear sem
significado e invalidando os Lestes usuais
de signiflcãncia C7).

Este problema é contornado com o uso da
regressío logística descrito em Cox t51 e
Hosmer-Lemeshow C7). Neste tipo de
regressão * definida uma nova variável, que
representa a probabilidade da variável
dependende Y ser 1 . no caso do

Construção das variáveis

Assim como a variável resposta Y do uso
tecnológico, todos os fatores de risco
também foram dico'.omizados. Na tabela. 1
apresenta-se apenas as dicotomizaçSes das
variáveis incluídas nos modelos a serem
apresentados.

recém-nascido usar a tecnologia,
probabilidade pod» ser estimada por:

Esta

C l )

A equação 1 e o modelo logístico
mui ti variado. onde os parâmetros (i são
estimados através de estlmadores de maxima
verossimilhança por um processo iterative.

Depois de obtido o modelo, é possível
verificar a qualidade do ajuste através de
testes de hipóteses estatísticos. Neste
trabalho utiliza-se dois procedimentos
propostos por Hosmer-Lemeshow C7J. O
primeiro e um teste de aderência nlo
paramétrlco. que compara. os valores
observados e esperados em dez casei as de
dados. Neste teste, quanto mais próximo de
um estiver o valor da probabilidade P.
melhor é o ajuste. O segundo procedimento
utiliza uma aproximação tangeneial da
função de verossimilhança para obter o
coeficiente de correlação K^, cuja

interpretaçlo é semelhante ao coeficiente
da r jressao linear múltipla.

MATERIAIS E MÉTODOS

Coleta de dados

Utiliza-se neste trabalho os dados de 183
recém-nascidos de partos realizados no
Instituto Fernades Figueira da Fundação
Oswaldo Cruz-RJ. que passaram pelo menos 24
horas na UCIN. no período de Janeiro de

a outubro de 1000.

Para cada caso roram coletadas Informações
sobre as condições epldemioiôgicas e
clinicas da mie e do recém-nascido,
perfazendo um total de 44 variáveis tais
como: peso ao nascer, Apgar, 1 dade
gestaclonal, patologias maternas e
diagnósticos do neonato, entre outros.
Coletou-s* tambi<n, informações sobre uso de
cinco tecnologias: adrenalina, bicarbonato,
ecocardlógrafo. exsangulnotransfusão e
ultra-som.

Tabela 1 - Configuração e dicotomi zação
(-1 e *1) das variáveis incluídas nos
modelos

VARIÁVEL INFORMAÇÃO

DICOTOMIZAÇAO

-1 • !

MÃE
IDADE Idade
PARI D Paridade
GESTA Gestações
PREMAT História de

prematuros
ABORTO História de

abortos
DPP Deslocamente

premat. placenta nlo

outro <16. >38
<-S >S
>1 primeira

nlo

nâo

s i m

s i m

s i m

PARTO
MASSAG Massagem c a r d í a c a n l o s im
APRES Apresentação outras cefallca
SOFRI Sofrimento fetal não sim
oe Máscara de O2 não sim
PARTO T i p o d e p a r t o normal o u t r o s

RECÉM-NASCIDO
ICTERI I c t e r l c i a neonatal não sim
NEURO Patologias no

Sistema Nervoso
Central não sim

COR cor rosada sim não
GENIT Anormalidade nos

órgãos genitals não s i«
APG1 Apgar 1 minuto >«S <s
RESPIRA Patologias

respiratórias nlo sim
TARDIO Patologias

cardlo-vasculares nlo s i*
TÓRAX Tórax anormal não si*
DIFIC Dificuldade

respiratória nlo sim
ABDOME Abdome anormal n lo sim
SANGUI Incompatibi l idade

sangüínea Rh/ABO n lo si*
AI3 Adequado para

idade gestaclonal nlo sim
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Materiais

Nos dados coletados ajustarta-s» modalos d*
regressão logística muitivariada. A seleção
das variáveis nos modelos foi feita através
de um pre cesso "stepvise", onde a cada
passo era incluída a variável independente
«ais significant» ao uso tecnológico e
retirada a menos significants. No passo
final do processo são selecionadas para o
•odeio as variáveis independentes «ais
signiflcantes e não correlacionadas entre
si . O ajuste dos modelos foi realizado com
o programa LR do "software" BNDP CS). Este
programa Inclui no modelo somente as
variáveis estatisticamente signlficantes a
nível a < 0.10 C teste da razão de
verossimilhança) e exclui as que entraram
com a > 0. 15.

RESULTADOS E DISCUSSXO

A ut i l i zação tecnológica nos 183 RN foi de:
adrenalina CSX), blcarbonato <OJO .
ecocardlografo CBX) . exsangulnotransfusão
CIO*) e ultra-som C2OX). Na tabela 2 são
apresentadas as est imativas dos parâmetros
f) dados pelo modelo l o g í s t i c o mui t i variado.
Juntamente com os valores dos coe f i c i en te s
de correlação R. dos valores dasL
probabilidades <P) do teste de aderência.
Todos o valores obtidos são resultantes do
passo final do processo "stepwlse".

Tabela 2 - Resultados do modelo logístico
para previsão do uso de adrenalina CADRE),
blcarbonato (BIC), ecocardiógrafo (ECO),
exsangulnotransfusão<EXS) e ultra-Son (US).

Mesmo com a variabil idade inerente ao
conjunto de dados e a ausência de variáveis
controladas, os resultados mostrados na
tabela 2 são compátives com os apresentados
na l i t eratura C4. 7. 8 ] .

Para analisar a inf luencia que cada
variável exerce sobre o uso tecnológico ,
s u b s t i t u i - s e na equação 1: os parâmetros
estimados, apresentados na t-abela 2 .
correspondente ao modelo de cada tecnologia
e as variáveis dicotomizadas da tabela 3 e
então, observa-se o comportamento da
probabilidade de uso tecnológico. Como
exemplo. utiliza-se as variáveis
dicotomizadas em dois caso extremos. No
primeiro caso todas as variáveis estto em
condiçSes consideradas adversas ao
recém-nascido, enquanto no segundo caso as
variáveis estto em condiçSes normais. Estes
resultados são apresentados na tabela 3.
onde pode-se observar que as variáveis em
condições adversas acarretam alta
probabilidade do recém-nascido vir a usar a
tecnologia. Assim, pode-se admitir que as
variáveis selecionadas pelos modelos são
importantes para determinar o uso
tecnológico.

Tabela 3 - Probabilidade de uso tecnológico
(PROB) para variáveis em condições:
adversas (RISCO) e normals (NORMAL).

PROB.
ADRE

TECNOLOGIAS
BIC ECO EXS US

RISCO
NORMAL

O. 0 0
O. 01

l . O O
0

0.00 0. 98 0.60
0.01 0. 42 0.19

VARIÁVEL

CONSTANTE
MASSAG
ICTERI
NEUROLO
IDADE
APRES
COR
GEMIT
APG1
RESPIRA
CARDIO
SOFRI

oe
TÓRAX
DIFIC
ABOCfrC
SANGUI
PARTO
AI O
DPP
OESTA
PARI D
PREMA
ABORTO

«L
P

ESTIMATIVAS
ADRE

-O. SO
1.82
O. 06
1.07

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

0.99

0.26

BIC

0. 7O
1.90
1.12
0. O3
0.79
1.00
0.70
1.10

-
-
-
-
—
-

-
-
-
-
-
_
-
-
-

0.62

o.ae

DOS PARÂMETROS
ECO

-O. O7
—
-
-
-
-
-
-

- 1 . 8 1
l . i l
1 .07
0.80
0.08
2.07

-1.84
0.08

-
-
-
-
—
-
-
-

o. ee
0.30

EXS

-l.OO
—
-
-
-

1.99
1.72

-
-
-
-
-
-
-
-
-

2.03
-0.78

-
-
-
-
-
-

0.73

0.41

li
US

O.

0 .

0 .

0.
O.

-O.
1.

-O.

-o.
0.

0.

11

9 9

3 8

4 9
91
0 7
0 7
0 8
4 0

3 8

0 0

Com base nos parâmetros estimados da tabela
2. observa-se que a variável massagem
cardíaca na sala de parto é o principal
determinante do uso de adrenalina e
blcarbonato na UCXN. Ne caso da
ecocardlógrafo, anormalidade no t4rax e
patologias no sistema cardi©-vascular. A
exsangulnotransfusão te* na
incompatibilidade sangüínea seu principal
determinante de uso. Já o uso do ultra-som
e explicado basicamente por características
maternas. Estes resultados são compatíveis
com os aspectos clínicos do uso
tecnologias.

A metodologia estatística. baseada na
regressão logística sul ti variada,
desenvolvida no presente trabalho,
possibilitou a modelagem do uso ds cinco
tecnologias em uma Unidade de Cuidados
Intensivos Neonatals. As informações
fornecidas por está modelagem podem
permitir um aprimoramento do processo de
tomada de decisão em sintonia eoa es
recursos tecnológicos da UCXN.
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PROPOSTA DB IMPLANTAÇÃO DO CURSO TÉOIICO
EM EQUIPAMENTOS MEBICO-NOSPITALARES

BO CEPET-PR

P.M. GEWEHR, P. J. ABATTI, P.A.C. BELTRÃO, H.R. GAMBA

Núcleo de Engenharia Hospitalar (NEHOS)/CPGBI - CEFET-PR

RESUMO

Ba decorrência do trabalho que vei sendo
feito desde 1988 pelo NEHOS do CBPET-PR,
apresenta-se neste artigo uma proposta
concreta para a implantação de um Curso
Técnico em Manutenção de Equipamento» Médi-
co-Bospitalares assim como o seu custo. Dis-
cutem-se possíveis formas de sua implemen-
tação, optando-se inicialmente por um curso
de 5 semestres de duração, o qual sera ofer-
tado para estudantes com o 2o grau completo,
promovendo a redução dos custos iniciais.

INTRODUÇÃO

0 Núcleo de Engenharia Hospitalar (NEHOS) do
CEFBT-PR realizou em 1988 uwa pesquisa que
diagnosticou a situação da Engenharia Hospi-
talar no Estado do Paraná [4]. Tal pesquisa
buscou quantificar a carência de recursos
humanos e delinear o perfil de um profis-
sional para trabalhar na área e, como resul-
tado, elaborou-se ua currículo pleno do
Técnico em Equipamentos Médico-Hospitalare»,
a nivel de 2a grau [3]. Tal currículo foi
aprovado pelo Conselho Federal de Educação
[!]

Ssse técnico a ser formado (inclusive dentro
da proposta abaixo) teria condições de
assessorar tecnicamente o pessoal clinico e
administrativo na aquisição de equipamentos,
utilização e adequação de novas tecnologias.
Além disso, atuaria na organização e reali-
zação das manutenções preventiva e correti-
va, no treinamento dos usuários de equipa-
mentos (operadores), na verificação das con-
dições de segurança elétrica de equipamentos
médicos para pacientes e operadores, na
determinação do ponto ótino de equilíbrio
entre os serviços de manutenção internos e
os efetuados por terceiros (incluindo a fis-
calização dos mesmos), etc. O técnico poderá
também exercer sua profissão junto a in-
dústrias de equipamentos aédico-hospita-
lares, órgãos públicos da área de saúde,
clínicas e, na formação de outros profis-
sionais realizando atividades de ensino e
treinamento.

Ba ua segundo trabalho, também realizado

pelo NEHOS, elaborou-se um documento in-
titulado "Técnico em Equipamento» Médico-
Hospitalares - Recursos Básicos para im-
plantação do Curso", o qual descrevia os
recursos básicos necessários para o fun-
cionamento do curso [5]. Entretanto, até
recentemente não se havia feito ua estudo
mais detalhado dos custos e da melhor manei-
ra de se implementar o curBO acima.

ESTRATÉGIA

Com base nos dados acima [1,3,4,5], na ex-
periência e no interesse do NBHOS/CEFET-PR
e, a partir de uma solicitação do Ministério
da Saúde através do Programa de Equipamentos
Odonto-Médico-Hospitalares (PROBQUIPO),
efetuou-se um estudo definitivo sobre a
forma do mesmo vir a ser ministrado e quan-
tificaram-se os custos da sua implantação
visando a formação dos recursos humanos in-
dispensáveis & área.

Para o estudo da forma do curso a ser minis-
trado, utilizou-se a grade curricular do
curso técnico regular coa duração de 4 anos
proposto anteriormente (vide [3]). Nesse
curso regular, a carga horária de formação
geral é de 1552 horas aulas (equivalente ao
2a grau) e a de formação específica (profis-
sional) é de 2264 horas aulas. Para sub-
sidiar as decisões neste estudo desenvol-
vido, ronsideraram-se variáveis importantes
como: o caráter de urgência na qualificação
dos profissionais, a qualidade e numero dos
técnicos a serem formados (incluindo a
absorção pelo mercado de trabalho), a dispo-
nibilidade de recursos humanos qualificados
ea engenharia Biomédica no CBFBT-PR, a
infra-estrutura da Instituição ea termos de
laboratórios e equipamentos e, a necessidade
de se adquirir equipamentos e instrumentos
específicos coapatibilizando-os coa os
possíveis recursos disponíveis e os espaços
a serem criados dentro do CBFBT-PR.

A proposta de implantação do curso regular
foi, em princípio, deixada de lado tendo ea
vista o caráter pioneiro e emergencial do
curso, aliado à absoluta necessidade de uma
avaliação da primeira tuna formada para se
dar continuidade ou não ao programa.
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PROPOSTA

Dietribuindo-se a carga horária semanal das
diversas disciplinas de formação especifica,
a qual nao poderia ultrapassar o limite
»»'i»" de 25 horas aulas (apenas um período
diário), chegou-se à confecção de 2 grades
curriculares, ambas obtidas a partir de [ 3 ].

A primeira está esquematizada no quadro I e
visa a implantação do curso Técnico em
Bquipaaentos Médico-Hospitalares em regime
especial (chamada de li fase), com carac-
terísticas próprias de seleção de candidatos
(os quais já devem possuir um curso de 20
grau completo) e duração prevista de dois
anos e meio. Faz parte da proposta inicial
a interação com ua hospital da rede pública
de forma a serem utilizados ambientes e e-
quipamentos médico-hospitalares já dispo-
níveis nos mesmos, reduzindo assim os custos
(principalmente equipamentos) de implantação
da primeira turma.

A segunda grade está esquematizada no quadro
II, a qual apresenta a possibilidade de
implantação do curso em apenas 3 semestres,
exclusivo para alunos egressos de um curso
técnico em eletrônica (devido ao percentual
elevado de conteúdo de formação profí ssional
dessa ênfase no curso). Entretanto, devido
à demanda por técnicos em Bletrônica com
salários compatíveis, optou-se em propor
apenas o curso especial em 5 semestres para
alunos já com o segundo grau completo, por
poder atender uma clientela mais abrangente.

Bm uma segunda fase, propôe-se também a
implantação do curso Técnico em Bquipamentos
Médico-Hospitalares no CBFBT-PR em regime
regular (duração de 8 semestres), sendo que
o inicio do mesmo se dará somente após a
avaliação da absorção do técnico formado em
regime especial, pelo mercado de trabalho.
Nesse caso, será necessária a aquisição de
um lote de equipamentos equivalentes à 1>
fase acrescidos de alguns equipamentos de
maior porte visando atender ao curso em
regime permanente (para maiores detalhes dos
equipamentos vide [5]). O quadro III apre-
senta um resumo dos recursos necessários e
seus custos para a implantação das fases
conforme estudo realizado para o Ministério
da Saúde.

Ressalta-se que a proposta da li fase, no
que se refere a laboratórios e equipamentos,
foi elaborada prevendo-se a entrada de uma
única turma de 44 alunos com a duração de
dois anos e meio. Caso a avaliação seja
positiva, as turmas regulares terão entrada
de 22 alunos por •eaestre.

DISCUSSÃO I COKUMkO

A proposta apresentada pelo CBFBT-PR para a
implantação de um Curso Técnico em Manuten-
ção de Equipamentos Médieo-Bospitalares é

apenas uma dentro de um universo de pos-
sibilidades. Mesmo assim, dadas as condições
de contorno há vantagens fundamentais como
um menor investimento inicial para a aquisi-
ção de equipamentos para as aulas práticas
e uma clientela abrangente (pessoal com 2B
grau sem qualificação profissional) e, a
possibilidade de se corrigir algum possível
desvio com a avaliação ao final da ia fase.

Acredita-se também que pela experiência
anterior da Instituição e das condições a
serem oferecidas para os alunos, as chances
de sucesso são significantes. Considerando
o caráter multidisciplinar do curso, envol-
vendo os Departamentos Acadêmicos de Eletrô-
nica e Mecânica com suas experiências didá-
tico- pedagógicas e seus laboratórios aliado
ã experiência na área de manutenção e desen-
volvimento de projetos por parte do Núcleo
de Engenharia Hospitalar do CBFBT-PR, pode-
se garantir a qualidade do curso proposto.
Além disso, a Instituição conta hoje com um
curso de mestrado em Bngenharia Biomédica
que pode vir a apoiar a formação de pro-
fessores e profissionais para atuarem no
curso.

Por outro lado, será fundamental a partici-
pação efetiva de um Hospital Universitário
que proporcione micro-estágios (visita a um
setor especifico como complementação a uma
atividade didática), visitas técnicas (visi-
ta abrangente a determinados setores), aulas
de treinamento (com a cessão de equipamentos
para atividades didáticas), bem como es-
tágios curriculares para ambientação do
aluno. Desse particular, ea razão dos diver-
sos convênios já firmados com o Hospital de
Clinicas da UFPR, tanto a nivel de implan-
tação de equipes quanto no treinamento de
técnicos, o mesmo terá participação ativa na
implantação e desenvolvimento do curso (já
houve a manifestação positiva do mesmo neste
sentido).

Ba termos de custos, os recursos solicitados
ao Ministério da Saúde são inexpressivos (0$
274.000 na ls fase) para as dimensões do
problema de manutenção [ 2 ]. 0 custo por
técnico formado na li fase, considerando-se
todos os investimentos do Ministério da
Saúde, será da ordem de US $ 6.000. Obser-
va-se que com as turmas subseqüentes esse
custo será ainda mais reduzido.

Finalmente, espera-se que após todo o inves-
timento realizado desde 1988 até esta pto-
posta, a alternativa de implantação do curso
ora apresentada venha efetivamente a ser
apoiada financeiramente pelo Ministério da
Saúde e outros órgãos interessados, pois o
técnico terá papel fundamental para a melho-
ria ea geral dos serviços prestados pelos
órgãos de saúde, acarretando ea benefícios
diretos para a população ea geral.

$«2 - / Fórum Nacional de Ciência e Tecnologia em Saúde "92



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

l.CFB; "Parecer nfl 268 de 16/03/89: Proposta
de Criação da Habilitação de Técnico em
Equipamentos Médico-Hospit«lare* em Nível de
2fi Grau". Brasília, 1989.

2.MS; "Capacitação de Técnicos em Manutenção
da Equipamentos Médico-Hospitalares (Terno
de Referência)*. Brasilia, 1992.

3.Netto, B. J.; "Técnico em Equipamentos
Médico-Bospitalares". Revista Brasileira de
Engenharias Caderno de Bnqenharia BiomafliTfl,
6(2):240-247, 1989.

4.Netto, E. J.; Nogara, L.; Olandosky, M.;
Stahlke, T. M.; "A Engenharia Hospitalar no
Estado do Paraná". Revista Brasileira de
Engenharia: Caderno de Engenharia Biomedica.
6(2):235-239,1989.

S.Nohama, P.; Netto, B. J.; Gambá, H. R.;
Beltrão, P. A. C ; "Técnico em Equipamentos
Médico-Hospitalares - Recursos Básicos
para Implantação do Curso". Revista Braei-
lai.ra o^ Enoenhariai Caderno de Bnqen^aria
Biomedica. 7(1):474-485, 1990.

ENDEREÇO PARA COaffhClO

Núcleo de Bnqenharia Hospitalar/CPGEI
CBFBT-PR, Av. 7 de Setembro, 3165
80230.901 - Curitiba - PR - Brasil
Fax: (041) 224-5170

Ara

Ela-
trO-

•arel

tioaa-
d1ca

Hee-
niie

piiciplina

Elítrici-
dada I

patinho
Técnico

Qrganiw
ekdM
SarviçM

HMpitalar

Supirviilo
d» fattoal

AatiriiU

Oparatri-
tm

Norai/
S*ama

r

4

3

2

3

2

3

DiicipUna

Elatr1e<-
dada I I

Daclnico

«natoaia a
F1*iolea,1a
Ml—II I

ElatMea
da Paci*
•ntai a
Oparadorti

Equip, d*
Infrata-
trura Hot-
pitalar

Pnauattica

amtof

Iiwtala-
çea* Tarae
MidrauU-
«ai

lafrigara-
fta a Ar
CcMieio-
nad»

Nora*/
Saaana

7

2

2

2

5

3

2

2

piKiplina

ElatrAnica
I

Elatrotae-
n1ca Apli-
cada

Anttcarla a
ni leUgia
Ntara 11

Principio»
dt Inatr.
•ioaadica

Nanutanclo
Noaplular

Equip. H-
d1ce-wa-
pitalara»
1

Hora»/
IIIIIII

6

3

3

3

i

Elitrantca
II

Lab. tta-
tro-fla-
trtnica

Elatr(ni«a
Mgital I

inatnMD-
toa a •*-
dida*

Latuiato-
rtoda

Equip. M-
d1es-Mt-
pitalaTM
II

Hora*/

4

4

4

4

4

4

»1aclpiiM

Elatrtniea
Hgital 11

Mforattl-
ca«pl1ca-
di

Lateratd-
rtoda
Elatr*ri«
Induatrial

iertpaMn-
totMI*-
Mgtaaa

Uttrane
noorafia

MSrinaa
daNaadi-
álltt

mm/

«

4

4

5

S

2

/ Wrum Nacional de Ciência e Tecnologia em Saúde V2 - 663



Area

Bio-
aadi-
em

Carat

Md-
nica

Bisciplinas

Anatoa't « Fijiologia w m t

Equipaetnio» d» Inf raa»trutur»
Noapt talar

Sagurança Elétrica dt
racitntt» • Operadora»

Organíncao doa Scrvieoa da
Saúda

*uap*ia Notpitalar

fcawrv'Oo dt •tsaotl

Daaanlia Radnica

Ratariait Nactnfcoa

Mquima Oparatrim

«was/

2

5

2

3

2

3

2

2

3

Di«cipOnM

MajTOBia e Ftsiotogia Hwana
II

rnncipioa de Irutmatntaçfc
•ioaMica

Equipasantoa Mdico-
Naapitalara» I

Mquina* da Haadiiliaa

Intoraatics «pitcad»

Pnataattica a Cquipaaantoa

Inaula^aa* Ttrw-MtdrauUcw

•afrigaraflo a *r Condicionado

Hora*/
TI—BI

3

3

S

2

4

3

2

2

BiKiplinaa

lata» ««r io da
«oaadica

fajuipaaantoa Hédicc
Noaaitalaraa I I

Equfaaamoa
MioUf icoa

UltraaaOMfrafta

NnutanelD
MaaitaUr

mrmi

k

s

I

3

I III

w

1

2

3

4

S

6

7

8

M o

laplaaantafle da Laboratortoa a talaa «t «ula:
a) Taenologta «loMdic*
b) ftttintca
c) flatranica
d) Sala raorica/aaaan)»
a) ta l * 4t Ma. « Laboratório da faaqiriw

Sub-Total:

Iqufpaaantoa lapacifieoa:
• ) Tacnalagi* •toaMica

- faaa 1
- faaa 2

b) Mclntca
c) tlatrftiica

Sub-Total:

HotUtarto:
a) Taenolagia lioafdKa
b) Htclnica
e> Clatrantca
d) fala Taorlca/íaaanto
a) tola dt Ada. a Laboratório dt faiquita

<Hb-retal:

Material Mdattco:

Katarial dt Conaua»;

Rantittnffe doa iquipaatntet:

•acvrwa maarat:

JftaliKlo de ffojtto:

Iftv«t1aanie* Nactuirloa:
- faaa 1
- ftat 2

Total atrai:

mniaMrto da Saudt

M.4C0
18.6*7
16.8D0
33.600

119.4*7

70.453
171.«53
42.22*
'•3.412

303.94»

2.970
1.110
1.4»

5.5*0

15.3»

1.460

274.110
171.453
445.7*3

Ctftt-P*

55.5*0
59.0S
8>.1M
37.040
39.245

280.K0

3f.7H

72.5»
«Í.013

2.0»
4.000
4.000
4.0»

14.000

2.420

2.6O0

15.1M

K.4JI

_

9M.492

938.*92

Total

1O5.t4»
71.490

105.9»
70.M0
39.24S

400.295

110.43»
171.6ÍJ
534.94»
91.948

900.959

2.970
3.1W
5.4»
4.000
4.000

19.540

2.4»

2.600

io.no

18.4Í1

1.4M

1.212.802
17 653

1.M4.45S

Oba.1: N»
Oba.2: Toi

t i conaidtrov a contrapartida do Cafat-flt part t faat 2 do cura» (rajular), uaa
M oa vtlorat núBtricot »to tt) «lartt tfpt I . u. X.

vti «Mt e i

664 - / Fórum Nacional de Ciência e Tecnologia em Saúde V2



SISTEMA DE REPRESENTAÇÃO 3D PARA O ENSINO DA ANATOMIA UTILIZANDO MICROCOMPUTADOR

A KiemteA.FC lnfantosi

Programa dt Engenharia Biomcdica. COPPE/UFRJ

RESUMO

Um sistema de representação de modelos computacionais 3D da
anatomia do crânio humano foi desenvolvido para o ensino da
mediana e odontologia. Tal modelo é definido semi-
automaticantente através do processamento das imagens de um
conjunto de cortes de TomografU Computadorizada (CT),
utilizando-se microcomputador BM-PC compatível O tempo
para geração da imagem 3D, no pior caso, é de 110 segundos,
sendo o crânio exibido juntamente com um texto tutorial c a
Norruna Anatômica ou pontos craniométricos.

INTRODUÇÃO

A necessidade do entendimento de estruturas espaciais (3D) é
fundamental nas diversas áreas da medicina O principal
objetivo do médico, ao examinar um paciente, é estabelecer o
diagnóstico, no qual a interpretação 3D da anatomia é um pré-
requisito para entender situações patológicas tais como, as
manifestações da obstrução de artérias cerebrais. Na maioria
das vezes, através do exame clinico, consegue-se somente uma
hipótese diagnostica, tomando-se necessário exames
complementara para o diagnóstico definitivo Entre estes,
destacam-se os da imaginoiogia (por exemplo : Raio-X e CT), a
partir dos quais o médico correlaciona então a imagem 2D à
topografia Os tratamentos cirúrgico e radiotertpico modernos
requerem também um profundo conhecimento da relação
espacial de estruturas anatômicas, e muitos dos avanços
técnicos se devem a este aspecto, como por exemplo o acesso à
hipófise via transfrontal e transesfenoidal.

A percepção tri-dimensional começa a ser adquirida durante as
aulas de anatomia, sendo que desde o século panado, modelos
3D de órgãos d o usados com o objetivo de auxiliar o
entendimento de suas funções Nas aulas praticas recorre-se ao
uso de cadáveres, que entretanto sio em quantidade inferior a
necessária Isto se deve tanto á dificuldade de adquisiçâo,
quanto a falta de espaço físico para guarda e dissecçio Mesmo
em condições ideais, rio pode ser garantido que todas as
variantes comuns e anormalidades estejam presentes [ I ].

Outro tipo de material didático sio livros de texto e atlas de
anatomia, que objetivam permitir, com seus desenhos
anatômicos, a visualização de estruturas, as vezes muito
complexas e de difícil imerrdaçio espacial. Na maioria das

vezes os desenhos sio abstrações rwultantes da consotidaçlo
do conhecimento obtido através de inúmeras peças anatômicas
Técnicas de semi-transparencia tem sido utilizadas com vistas a
uma melhor compreensão tri-dimensioaal da anatomia,
empregando entretanto figuras estáticas, o que representa uma
limitação metodológica do aprendizado.

A organização dos livro» de anatomia varia vgundo a
abordagem de cada autor. Assim, Dingelo et ai [2] apresenta na
primeira parte os diferentes sistemas (esquelético, muscular,
nervoso ) e na segunda o estudo dos segmentos corpóreos
(membros, crânio, coluna vertebral ) SneD [3], por outro
lado, opta pelo estudo dos segmentos corpóreos, incluindo
fotografias, radiografias e a aplicação prática dos fatos
anatômicos á clinica médica. Estes diferentes enfoques da
sistematizaçao do conhecimento se deve a preocupação dos
autores de tentar encontrar a melhor metodologia de ensino.
Mesmo assim, os livros nio se adaptam a individualidade do
aluno, o qual tem dificuldade de "distinguir a floresta das
árvores", ao ser confrontado com os demais dados de uma nova
área de conhecimento. Adicionalmente, o me» de consulta
ideal, neste caso, deveria ser de fácil e rápido acesso,
permitindo um maior aprofundamento, e se possível
correlacionar áreas afins (tais como: órglo • estômago;
patologia • úlcera, complicação • perfuração;...).

O Computador no Ensina da Medicinai

A crescente importância do computador na medicina tem sido
reconhecida por inúmeros autores [4]. Com o próprio
desenvolvimento da informática, reconstruções gráficas se
tornaram possíveis e o campo de aplicação da modelagem 3D
se expandiu para a ortopedia e neurologia, principalmente na
diagnose Uma outra área de apücaçlo é no ensino médico,
onde a possibilidade de visualização dinâmica (rotaçic e
escalaçio) pode auxiliar o estudante a entender melhor as
relações tri-dimensionais [5] Na anatomia, a reconstrução
de órgios por computador pode contribuir para superar
algumas das deficiências do material didático, permitindo, por
exemplo, uma representação gráfica de estruturas estáticas de
maneira dinâmica. Este último aspecto contribuiria
significativamente no aprendizado dos processos fisiológicos,
que sio inerentemente dinâmicos

Empregando-se computadores pode-se individualizar o ensino
com o objetivo que o calouro adquira o conhecimento básico.
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aprimorando com o tempo os conhecimentos relacionados com
o conteúdo de novas áreas A interação usuário-material
didático é facilitada quando as informações são organizadas de
maneira amigável - uma condiçio inerente a maioria dos
aplicativos interativos Ademais, os dados armazenados podem
ser mais rapidamente alterados (atualização e correção), o que
nos livros só é possível através de uma nova edição. Desta
maneira, - ; futuros sistemas de ensino médico podem ajudar a
integrar conceitos de anatomia, histologia e fisiologia,
auxiliando a entender o corpo humano como um conjunto de
elementos que se interreladoium, e rjo como órgãos isolados.
Através desta integração um melhor entendimento da história
natural das doenças pode ser alcançado.

A maioria dos sistemas de representação tri-dimensional sào
específicos para uma determinada região, por exemplo crânio, e
quando permitem uma boa visualização de detalhes são
computacionalmente intensivos e, portanto, implementados
geralmente em minicomputadores ou computadores de grande
porte Tais configurações permitem acesso rápido a banco de
dados volumosos, grande capacidade de memória, elevada
velocidade de processamento e recursos gráficos sofisticados,
características estas geralmente não disponíveis em
microcomputadores. Normalmente, os equipamentos
computacionais disponíveis para o ensino são
microcomputadores com memória e velocidade de
processamento reduzidos. Portanto, um sistema baseado em
microcomputador para o ensino da anatomia deve ser
desenvolvido.

MATERIAIS E MÉTODOS

0 sistema de n odelagem 3D desenvolvido foi implementado
num microcomputador IBM-PC compatível (386 - 33 MHz). O
software, em Turbo Pascal, foi dividido nos módulos de Pré-
Processamento (transparente ao usuário). Visualização e
Interação Usuário-Sistema Esta divisão foi escolhida para
obtenção de flexibilidade, conveniência e eficiência, reduzindo
tanto o tempo de processamento, quanto o espaço usado em
memória e disco O sistema foi desenvolvido e testado com um
conjunto de 110 cortes de CT de uma cabeça humana
formolizada, com uma resolução de 2mm ao longo do eixo z.
Maiores detalhes quanto a aquisição e processamento são
abordados em outro trabalho [6]

Módulo de Pré-Processamento

As imagens digitalizadas foram segmentadas por um processo
de "thresholding" em níveis de cinza para identificação óssea
(escolhendo o limiar heuristicamente), e seus limites então
tiaçados por um algoritmo de detecção de bordas, inicializado
manualmente As estruturas (segmentos) identificadas desta
maneira foram numeradas para conecia-las, posteriormente, de
forma semi-automática com seus correspondentes nos cortes
vizinhos Finalmente, a determinação da continuidade dos
cortes vizinhos foi realizada usando procedimentos que tratam o
crânio como objeto 3D fechado e não convexo

Módulo de Visualização

Este módulo é executado uma única vez para cada ângulo de
vista do observador Escalonamento e rotação em tomo de um
eixo arbitrário em 3D podem ser realizados, seguidos pela
criação da imagem baseada em projeção paralela. Ambos, a
eliminação de linhas ocultas e o "sombreamento por
profundidade", baseiam-se na coordenada z (distância do
observador), e portanto emprega um algoritmo de ordenação
eficiente baseado em listas encadeadas [7]. Ao final, é exibido
na tela um crânio segundo os parâmetros informados pelo
usuário (Fig. 1).

Modulo Interação Us«áno-Sisteau

Com o objetivo do ensino, o sistema possui facilidades de
interação com o usuário. Assim, inicialmente o usuário informa
o ângulo de vista desejado, digitando os valores de escala,
eixo(s) e respective^) grau(s) de rotação; todas as outras
opções são selecionadas por menu. Quando o crânio é exibido,
o usuário pode selecionar, via menu, a exibição simultânea de
legenda com as denominações de várias estruturas ósseas
(Nomenclatura Anatômica da Basiléia, adotando o padrão
internacional) ou com os principais pontos cranométricos [8].
Percorrendo a legenda com um cursor, pode-se t colher um
termo, para o qual é então apresentado um texto tutorial,
explicando, por exemplo, a relação da estrutura em questão
com as da vizinhança.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A reconstrução do crânio foi considerada adequada por
possibilitar a visulizaçio de, até mesmo, pequenos detalhes
anatômicos (i.e. processas styloideus ossis temporalis) e da*
estruturas ósseas complexas do crânio visceral (Fig. I). A
qualidade visual da reconstrução depende das técnicas de
sombreamento. Mesmo utilizar ido-se um algoritmo simples
baseado na profundidade, acidentes anatômicos, como a região
das órbitas, podem ser observados (Fig. 2), apesar da
resolução 3D ser limitada tanto pela distância entre cortes
como pela resolução 2D.

Fig 1 Vista lateral do crânio com ângulos de rotação
(z=90,x=90,y=0).
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Fig 2. Vista anterior com ângulo de rotaçio(z= 175,x=85,y=0).

O tempo de processamento do módulo de visualização varia <<e
60 a 110 segundos, dependendo da escala e ângulo de
vista do observador. Este resultado não inclui o tempo
necessário para o pré-processamento (segmentação da imagem
e a definição do modulo geométrico 3D). A facilidade de
operações geométricas - escalamcnto, translação e rotação - é
essencial para uma adequada visualização, em particular, num
sistema voltado para o ensino, no qual se busca auxiliar o
usuário a compreender melhor as relações tridimensionais.

As figuras 3 e 4 mostram representações distintas do crânio
onde variou-se somente o ângulo de vista do observador. Na
figura 3 é representado o crânio para uma vista tronto-lateral
(escala = 10, rotação z=180, x=85, y=20), bem como os
pontos craniométricos mais freqüentemente utilizados. A
alteração somente do angulo y em 20 graus (opção
selecionada pelo usuário), conforme mostrado na figura 4,
resulta numa melhor visualização da região temporal.
Adicionalmente, é exibido um texto explicativo sobre o ponto
cnunométrico selecionado pelo usuário. O módulo de
interação usuário-sistema permite a escolha de qualquer outro
pomo craniométrico de interesse, e consequentemente o
texto explicativo correspondente. Através deste modulo pode-
se também selecionar outras operações geométricas.

CONCLUSÃO

O sistema permite uma representação adequada das estruturas
tridimensionais anatômicos de interesse do crânio humano
A interação usuário-sistema é fácil e não requer um
treinamento especial. O tempo necessário para geração das
imagens, mostrando os principais detalhes anatômicos, é
compatível com os objetivos do ensino. A quase instantânea
exíbiçto de legenda com a Nomina Anatômica ou de pontos
crânioirítricos simultaneamente com um texto tutorial,
representa uma ferramenta valiosa para o ensino, permitindo
avançar no uso de microcomputadores para além de um
simples e estático "livro eletrônico" Assim, um atlas dinâmico
da anatomia pode ser desenvolvido de modo a superar as
limitações dos atuais métodos didáticos

Uma característica relevante do sistem» é a possibilidade de
alterar-se a distancia entre cortes sucessivos de acordo com a
estrutura a ser reconstruída (por exemplo fimm-) e a rcsotuçio
espadai desejada. Isto permite uma melhor adequação da tarefa
computacional, pois possibilita a redução do volume de dados
para órgãos menos complexos, mantendo entretanto a
visibilidade de detalhes e a qualidade da reconstrução O
requisito fundamental para inclusão de um órgSo é uma
resolução apropriada da sua imagem e a possibilidade de
distinção entre os diferentes tipos de tecidos.
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Fig 3 Vista fronto-lateral (escala =1.0 , ângulos de rotação z=l80, x=85, y=20? ;

legenda com pontos craniometricos selecionados pelo usuário

Fig 4 Vista fronto-lateral alterando o ângulo y para 60 graus em comparação com a
figura 3
Exibição do texto tutorial relativo ao ponto craniométrico selecionado prosthion
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