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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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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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Figura 2 - Variação dos perfis de sensibilidade com a
distância ao centro de rotação. O raio r varia de 0
(curva mais interna) a 5 cm (curva mais externa). An
curvas para r = 0 e 1 cm ficam superpostas, concor-
dando com o resultado apresentado por Gagne [4],
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