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RESUMO

O presente trabalho apresenta métodos computacionais que permitem simular diversas situa-

ções encontradas em Radiodiagnóstico. Concentramo-nos no estudo dos parâmetros de técnicas

radiográficas (kVp, m As e filtro) que produzam uma imagem radiogrifica padrão (obtida usando

uma carga do tubo e filtro padrões), previamente escolhida, para que se possa assim comparar a

dose de radiação absorvida pelo paciente. Inicialmente o método foi testado num sistema simples

composto por 5.0 cm de água e 1.0 mm de alumínio e, após comprovada experimentalmente a

sua validade, foi aplicado em radiografias do tórax e fratura de braço. Nestas situações, a

densidade óptica de fundo e o contraste da imagem foram mantidos constantes. A densidade

óptica foi assumida como sendo proporcional à energia absorvida por unidade de área do material

fluorescente da tela intensificadora (CaVVO*, Special-Siemens). Em geral, chegou-se à conclusão

de que é possível reduzir razoavelmente a dose absorvida (15% a 30%) simplesmente aumentando

a carga do tubo (kVpxmAs). Para cada carga do tubo, o método fornece uma combinação de

kVp, mAs e espessura de filtro, mantendo sempre a mesma imagem. Cargas do tubo de até três

vezes a carga padrão já são responsáveis pela redação de dose citada acima. Cargas maiores,

além de apresentarem uma. redução de dose insignificante, causam um desgaste indesejável do

ãnodo do tubo de raios-x. Além disso, observou-se que a escolha do material do filtro não é

um fator importante, pois comportamentos semelhantes foram apresentados por alumínio, ferro,

cobre, gadolínio e outros filtros.

Paralelamente, é apresentado um método de comparação de materiais baseado no ajuste

espectral. Os resultados fornecidos por este método de simulação e as medidas experimentais

indicam uma equivalência de latão e cobre, ambos sendo mais eficientes que o alumínio, em

termos de tempo de exposição, mas não de dose. O método de comparação foi estendido à

pesquisa de materiais simuladores do músculo, gordura e osso humanos. Os resultados desta

avaliação também são apresentados.



ABSTRACT

The present work presents computational methods that allow the simulation of any situation

encountered in diagnostic radiology. We conceatnded tm the study of parameters of radio-

graphic techniques (kVp, mAs and filter) that yield a standard radiografic image (obtataed-

ttsing standard tube load aad^Hter), previously chosen, and so could compare the dose of radi-

ation absorbed by the patient, initially the method was tested on a simple system composed

of 5.0 cm of water and 1.0 mm of aluminium and, after verifying experimentally its validity,

it was applied in breast and arm fracture radiographies. In these situations the background

optical density and the image contrast weve kept constant. The optical density was assumed

proportional to the energy absorbed per area unit of fluorescent material of the intensifying

screen (CaW0«, Special-Siemens). Generally we concluded that it is possible to reduce sensibly

the absorbed dose (15% up to 30%) simply by increasing the tube load (kVpxmAs). For each

tube load, the method gives a combination of kVp, mAs and filter thickness, always keeping the

same image. Tube loads up to three times the standard tube load axe responsible for the dose

reduction mentioned above. Greater tube loads, besides yielding an insignificant dose reduction,

cause an undesireable wastage of the anode of the X-ray tube. Moreover, j t was observed that

the choice of the the filter material is not an important factor, because analogous behaviours

were presented by aluminum, iron, copper, gadolinum, and other filters. vf,i

In parallel, we show K method of comparison of materials based on the spectral match! Both

the results given by this simulation method and the experimental measurements indicate an

equivalence of brass and copper, both more eficient than aluminium, in terms of exposition

time, but not of dose. The comparison method was extended to the research of simulating

materials for muscle, fat and human bone. The results of this valuation are presented.



CAPÍTULO 1

INTRODUÇÃO

A descoberta do raio-x por Roentgen, em 1895, trouxe, sem dúvida, om grande avanço para

a Medicina no qne diz respeito, principalmente, ao diagnóstico. No entanto, com o passar do

tempo, observou-se que, sendo ama radiação ionizante, o raio-x produzia efeitos indesejáveis ao

paciente. A partir de então, começaram as pesquisas relacionadas aos efeitos biológicos causados

pela radiação ionizante e à proteção radiológica. Em 1928 foi criada & Comissão Internacional

de Proteção Radiológica (ICRP) com o objetivo de quantificar a dose máxima admissível ao ser

humano, quer esteja ou não no seu ambiente de trabalho.

Inúmeros trabalhos, já publicados, pesquisaram formas de se reduzir a dose absorvida pelo

paciente num exame radiográfico. Uma limitação importante para os métodos de redução de

dose ê a qualidade da imagem radiográfica que deve ser mantida tão boa quanto praticável. O

problema é que há um compromisso entre redução de dose e contraste da imagem: fótons de

baixa energia, ao mesmo tempo em que aumentam o contraste, produzem maior dose; fótons

de mais alta energia reduzem a dose e o contraste. Segundo alguns autores (Motz e Danos

1978, OosteTkamp 1961, Vílagram et ai 1978, Burgess e Johnson 1981), é possível minimizar a

dose e maximizar a qualidade da imagem se a fonte de radiação for quasi- monoenergética. No

entanto, fontes de radiação quasi- monoenergética (raio-7 ou raio-x fluorescente) não possuem

intensidades suficientes para produzir a imagem desejada em radiodiagnóstico (Doi et ai,1982).

Para solucionar esse problema, o caminho é a utilização de filtros entre a fonte de raios-x c o

paciente. Os materiais mais comumente utilizados como filtros são o alumínio e o cobre, sendo

este último para feixes de mais alta energia. A possibilidade de utilização de outros materiais,

cujas energias de absorção das camadas eletrônicas mais internas ("K- ou L-edge") estivessem Da

faixa de energia de interesse em radiodiagnósiico (10 a 150 keV), levou à pesquisa de filtros que

pudessem apresentar vantagens sobre o alumínio ou o cobre. A idéia surgiu da possibilidade de

se obter um feixe aproximadamente monoenergético, filtrando um espectro de raios-x incidente

convencionai com tais materiais. Alguns autores, tais como Vilagram et ai (1978). 3urgess



(1981), Yamaguchi et ai (1983) e Wang et ai (1984), concluíram que filtros com K-edge eram

superiores aos convencionais. No entanto, em todos esses trabalhos, a comparação foi feita sob

condições diversas para cada filtro, o que, a priori, torna duvidosos os resultados obtidos.

Em trabalho recente, R.J.Jennings (1988) desenvolveu um método de comparação de mate-

riais baseado no ajuste espectral, cujos resultados mostraram a superioridade de filtros de ferro,

cobre, etc, sobre o alumínio, em termos de tempo de exposição necessário para a equivalência

quantitativa dos espectros transmitidos. Outra importante contribuição do método citado foi a

descoberta da possibilidade de que filtros de diferentes materiais pudessem transmitir espectros

de mesma forma, para espessuras determinadas, fato que foi comprovado experimentalmente

para cobre, alumínio e ítrio. Outros autores como Mayneord e Roberts (1935), Trout et. ai.

(1961) e Thoraeus (1932) pesquisaram outras formas de comparação de materiais através do

espectro obtido por um espectrógrafo Seeman, do cálculo do espectro a partir de curvas de trans-,

missão e do cálculo das curvas de transmissão a partir dos coeficientes de atenuação tabelados,

respectivamente. Koedooder e Venema (1986) desenvolveram outra forma de comparação de

filtros, considerando o contraste entre água e iodo, que foi fixado, juntamente com a carga do

tubo. Filtros puderam ser comparados nessas condições, quanto à redução da dose, mantendo-se

a qualidade da imagem. Em geral, em todos esses trabalhos, filtros de materiais como alumínio,

ferro e cobre apresentaram comportamentos análogos aos de filtros com "K-edge", em confronto

com resultados de trabalhos anteriores. Em seu trabalho recente, Nagel (1989) confirmou que

filtros com "K-edge", em geral, não apresentam vantagens sobre filtros convencionais. A van-

tagem de alguns- filtros com "K-edge" somente ocorreu em alguns casos especiais, como em

fluoroscopia.

Uma das ferramentas que vem sendo amplamente difundida no campo das ciências exatas é

a simulação de experiências em computadores. No presente trabalho, a simulação numérica foi

largamente utiUzada na pesquisa de técnicas radiográficas (kVp, mAs, filtro) que minimizassem

a dose de radiação no paciente. 0 método desenvolvido utiliza não somente o filtro como

parâmetro, mas a combinação de kVp, mAs e filtro. A idéia central do método é a minimização

da dose, mantendo constante um padrão de imagem (densidade óptica e contraste), previamente

escolhido. 0 sistema receptor de imagem adotado foi do tipo tela-filme. 0 espectro de raios-x

foi gerado pelo método de simulação desenvolvido por Birch e Marshall (1979). Os resultados

simulados pelo método desenvolvido foram comprovados experimentalmente para um sistema



simples composto por água e alumínio. 0 método foi posteriormente aplicado em um estudo de

-tórax e de fratura de braço. Como simulador de tórax utilizou- se o Humanoid RT e para o

simulador do braço utilizaram-se espessuras de músculo e osso conhecidas.

Para que o padrão da imagem radiográfica fosse mantido constante, foi necessário calcular

a densidade óptica no filme, bem como definir o contraste. Uma forma de estimar a densidade

óptica resultante da irradiação foi através do cálculo da energia absorvida por unidade de área

do material fluorescente da tela intensificadora. Apesar de não se ter uma função linear, esta

aproximação é válida para o propósito deste trabalho.

Além de comparar materiais usados como filtros, o presente método de simulação fornece

técnicas radiográficas que produzem doses de radiação menores que uma técnica padrão lixada,

simplesmente variando-se a espessura do material, a kVp e o mAs. Fixando-se a carga do tubo (

energia depositada no ânodo do tubo de raios-x, dada pelo produto de kVp e mAs ), tem-se um

método de comparação de materiais. Os resultados obtidos, dessa forma, confirmam que filtros

com "K-edge", em geral, não apresentam vantagem prática sobre filtros convencionais. Além

do mais, alguns materiais que possuem a energia de absorção da camada K ("K-edge") na faixa

de 20 a 45 keV, aproximadamente, apresentaram nítida desvantagem, nos casos aqui estudados,

em relação a outros filtros, convencionais ou não.

O objetivo desta dissertação de Mestrado é a introdução de métodos de simulação computa-

cional em Física de Radiodiagnóstico na tentativa de reduzir a dose absorvida pelo paciente.

Numa primeira etapa, foram concentrados esforços para uma maior familiarização com alguns

algoritmos já existentes nessa área. Pode-se citar, como exemplo, o método de comparação de

materiais utilizados como filtros, em Radiodiagnóstico, desenvolvido por Jeniiings (1988), que

foi utilizado, inicialmente, para avaliar o comportamento do latão como filtro e, posteriormente,

para simular materiais biológicos com materiais inorgânicos. A seção 3.4 apresenta a teoria

básica utilizada nc algoritmo. Nas seções 3.1 e 3.2 são descritos o método de simulação de um

espectro de raios-x (Birch e Marshall, 1979) e as subrotinas usadas para gerar os coeficientes de

interação da radiação com a matéria, respectivamente. O método de simulação dos coeficientes

<*' '-'iferéncia de energia (/i4r) foi desenvolvido segundo as bases teóricas apresentadas na seção

iót o domínio dos algoritmos existentes, foi desenvolvido ò citado método de simulação

4.v .i o objetivo de reduzir a dose absorvida pelo paciente numa radiografia do tipo tela-filme, de-

saito na seção 3.3, cujos resultados obtidos tão apresentados na seção 4.4. Nas demais seções



(4.1,4.2 e 4.3) são apresentados algnns resultados necessários para avaliar os demais algoritmos

citados anteriormente.



CAPITULO 2

FUNDAMENTOS TEÓRICOS

2.1 PRODUÇÃO DE RAIOS-X

A produção de raios-x envolve fenômenos físicos complexos que serão abordados mais adi-

ante. Inicialmente, é importante descrever um tubo de raios-x, onde os mesmos são produzidos.

Basicamente, um tubo de raios-x convencional consiste de uma haste de cobre (ãnodo), em cuja

extremidade se situa uma pequena chapa, geralmente de tungsténio (alvo), e de um filamento de

tungstênio (cátodo) localizados dentro de um recipiente de vidro, em cujo interior existe vácuo.

0 tungsténio (Z = 74) é o material mais usado devido ao seu alto ponto de fusão (3370°C)

e rápido poder de dissipação térmica, uma vez que grande quantidade de calor é produzida

no processo, além de possuir um alto número atômico, o que permite uma maior eficiência na

produção de raios-x.

A figura 1 mostra, de forma bastante simplificada, o esquema de um tubo de raios-x. A fonte

de tensão (1) aplicada no cátodo (2) aquece-o, havendo a liberação de elétrons, de modo que se

forma uma nuvem eletrônica ao redor do filamento de tungstênio (3). A fonte de alta tensão (4)

aplicada entre o ânodo (5) e o cátodo (2) é responsável pela aceleração dos elévrons (6) através

do tubo, os quais, após atingirem altas velocidades, colidem com o alvo de tungsténio (7). Ao

serem desacelerados, já dentro do alvo, os elétrons perdem parte da sua energia que é irradiada

na forma de raios-x.

Existem tubos de raios-x para diagnóstico e para terapia, cujas características dependem

da finalidade de cada um. 0 tubo para diagnóstico, que será utilizado, tem por finalidade a

produção de imagens nítidas de um material qualquer, o que implica em que a fonte de raios-x

seja puntiforme. Outro problema é que os objetos de interesse nem sempre são imóveis, o que

dificulta a obtenção de nitidez na imagem. Para eliminar este inconveniente, um tubo para

diagnóstico é projetado para trabalhar com alta corrente elétrica para que o tempo de exposição

possa ser reduzido. A utilização de altas correntes elétricas diminui a vida útil do tubo, devido



Figure 1: Esquema simplificado de um tubo de raios-x.

à produção excessiva de calor. Este inconveniente foi parcialmente eliminado pelo advento do

ânodo giratório, mostrado na figura 2b, onde a região atingida pelos elétrons é uniformemente

distribuída por toda a área do alvo. A figura mostra também o esquema de operação de um

tubo de foco linear. Os elétrons atingem uma área do alvo de comprimento a e largura b. 0

campo da radiação primária, sem levar em conta a divergência do feixe, será um quadrado de

lado b=a.sen0. Sendo assim, apesar dos elétrons bombardearem uma área grande do alvo ( o

que é desejável, para uma melhor distribuição do calor ), o campo de raios-x é pequeno, devido

ao pequeno ângulo de inclinação do ánodo. Geralmente, num tubo de raios-x, existem dois tipos

de filamentos (foco fino e foco grosso) que focalizam o feixe de elétrons em áreas de dimensões

diferentes do alvo.

Para compreender a produção de raios-x. é necessário conhecer os diversos tipos de interação

entre os elétrons incidentes e os átomos do alvo. Basicamente, as interações podem ser divididas

em quatro tipos distintos, esqueraatizados na figura 3.

No caso -4. o elétron incidente colide com um dos elétrons de camadas mais externas do

átomo, movendo-o para uma órbita óptica. Como a energia de ligação da camada original
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Figure 2: a) Geometria do foco linear; b) Ánodo giratório.



Figure 3: Tipos de interação entre um elétron incidente sobre um material e os átomos do
mesmo.

do elétron é da ordem de poucos elétron-volts, o elétron incidente sofre uma perda de energia

desprezível, continuando seu movimento. 0 átomo, agora no estado excitado, retorna ao seu

estado fundamental através da transição do elétron da órbita óptica para a original, ocorrendo

emissão de luz visível (se o material for gasoso) ou, mais provavelmente, produção de calor (se

o material for sólido).

No caso B, o elétron incidente remove um dos elétrons externos do átomo, ionizando-o. Se

a energia perdida pelo elétron incidente for da ordem de 100 eV, o elétron removido é conhecido

como raio 6.

No caso C, o elétron incidente remove um dos elétrons das camadas mais internas do átomo,

cedendo-lhe uma energia cinética T2. O elétron incidente é desviado de sua trajetória, perdendo

energia [Tj + Et,), onde Et é a energia de ligação da camada original do elétron removido.

Elétrons de camadas mais externas preencherão a lacuna deixada, havendo emissão de radiação

x característica (fluorescência) K ou L. de acordo com a camada original do elétron removido.

No caso D, o elétron incide numa região muito próxima do núcleo do átomo, sofrendo, por

isso, uma forte atração eletrostática. O eiétron perde uma grande quantidade de energia (E=hf)
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Figure 4: Espectro de raios-x gerado com 100 kVp, 2.0 mm de alumínio e 17° de inclinação do
ânodo.

que é emitida como bremsstrablung ( radiação de freamento ).

Um feixe de raios-x apresenta-se na forma de um espectro em função da energia, cujo valor

máximo é numericamente igual à tensão de pico (kVp) aplicada entre o ânodo e o citodo do

tubo. Analisando um espectro típico de raios-x (figura 4 ), vê-se que é possível dividi-lo em duas

partes distintas: um espectro contínuo (bremsstrahlung) e um espectro de Unhas bem definidas

(característico).

2.1.1 Espectro característico ou de linhas.

Sabe-se que a estrutura atômica é quantizada. ou seja. os átomos não podem ter valores

contínuos de energia. Os elétrons são distribuídos em torno do núcleo atômico, em níveis de

energia bem definidos. Na produção de raios-x característicos, somente interessam os níveis que



possuem energias de ligação da ordem de keV (em valor absoluto, pois as energias de ligação são

negativas, por definição). O átomo de tungstènio possui seus 74 elétrons distribuídos, segundo

leis probabilísticas, nas camadas K,L,M,N, etc, com as respectivas energias de ligação:

- Tibela 1) Energias de ligação (£*) das camadas eletrônicas mais interna* do tungstènio.

camada
subcam.
Bk(keV)

K
-
69.5

Li
12.1

£
li
11.4 u10.2

Mx

2.8 2.6

Af
Af3
2.3

M*
1.9

Mi
1.8

As energias de ligação das demais camadas não foram citadas, pois não interessam devido

aos seus baixos valores. A camada K (número quântico principal i» = 1) contém 2 elétrons que

diferem somente pelo spin; a camada L (n=2) possui 8 elétrons divididos em 3 subcamadas: Li,

contendo 2 elétrons de números quãnticos secundários (/) iguais a 0; L%, contendo 2 elétrons com

/=1 e número quântico magnético (m) igual a 0; L$, contendo 4 elétrons de números quãnticos

secundários iguais a l e números quãnticos magnéticos iguais a +1 e -1. 0 mesmo procedimento

é obedecido pela camada M (18 elétrons) e pelas demais camadas.

Quando um elétron incide num material, ele pode remover algum elétron de alguma camada

do átomo, desde que sua energia seja maior ou igual a energia de ligação da camada em questão.

Em seguida á esse evento, outros elétrons de camadas mais externas vão preencher a lacuna dei-

xada pelo elétron removido. Esse processo é acompanhado pela emissão de um fóton fluorescente

de energia bem definida (hv) dada pela diferença de energia de ligação das camadas envolvidas.

A teoria quântica apresenta algumas regras que proíbem determinadas transições (Eisberg e

Resnick-1974). A tabela 2 apresenta algumas transições permitidas de maior interesse. Convém

ressaltar que as transições 0, citadas na tabela 2, do ponto de vista experimental, aparecem

divididas em dois grupos, com energias médias 67.2 e 69.1 e intensidades relativas 32.1 e 8.4,

respectivamente.

10



Tabela. 2).Transições permitidas para a camada K do átomo de tungstênio com suas

raspertivas energias e intensidades.

transirão
K-L3
K-Li
K-Mr
K-M3

K-Mi
K-Mi
K-N,
K-N3
K-Ntfi

denominação
<*i

<*a
A
A
A / i
A/2
A / i
A/2
A/1.4/2
A/3.2/4

Ai' (keV)
59.32
57.98
66.95
67.24
67.65
67.72
69.03
69.10
69.28
69.48

nro. relativo de fótons
100
57.6
10.S
20.8
0.23
0.29
2.45
4.77
0.13
1.07

2.1.2 Espectro contínuo ( Bremsstrahlung ).

Como já foi citado, fótons-x ( não fluorescentes) são produzidos quando um elétron com alta

energia cinética (T) é desacelerado ao penetrar num material de número atômico Z. Quanto

maiores os valores de T e Z, maior será a produção de radiação em comparação ao calor liberado

no processo. Por esse motivo, o tungstênio é o material mais usado, não só pelo número atômico

mas também pelo seu alto ponto de fusão. Como exemplo, pode-se citar que um feixe de elétrons

de 100 keV incidindo num alvo de tungstênio tem 1% da sua energia transformada em radiação

bremsstrahlung. O restante é gasto em interações colisionais, das quais 1% produz fluorescència

e o resto, calor.

Deseja-se entender o formato da parte contínua de um espectro de raio» x. Inicialmente

deve-se considerar o espectro gerado por um feixe de elétrons de energia To incidente sobre um

alvo fino de tungstênio ( considera-se que cada elétron pode sofrer, no máximo, uma interação

), mostrado na figura 5.a. Observa-se que o número de fótons emitidos por unidade de intervalo

de en?rgia na energia hv é o dobro do número de fótons emitidos na energia 2/u/, uma vez que

a intensidade do espectro é constante em todo o intervalo de energia (0 a hvmat< onde o limite

superior corresponde à energia máxima, To, dos elétrons incidentes).

O comportamento acima pode ser interpretado intuitivamente, com base no parâmetro de

impacto (6) clássico (distância entre o núcleo do átomo e a trajetória do elétron). Se 6 = 0,
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Figure 5: a) Espectro de raios-x teórico produzido em um alvo fino por elétrons de energia
máxima To; b) Espectro teórico extrapolado para um alvo de espessura real.

o elétron colide diretamente com o núcleo, fornecendo toda a sua energia (To) para o fóton de

energia maxima. Quando b cresce, a área do anel de raio b e largura db cresce proporcionalmente

{A = 2xbdb), assim como o número de fótons gerados nesse anel. Portanto, a energia dos fótons

gerados deve diminuir com o aumento de b. Para se obter o espectro da figura 5a, considera- se

que hv oc l/b.

Imaginando que o alvo tenha uma espessura real, cada elétron poderá sofrer mais de uma

interação. Dividindo a espessura do alvo em várias folhas unas (como no caso anterior), pode-se

considerar que ao passar pela primei» folha, o elétron produz o espectro mostrado na figura

5a, tendo sua energia reduzida a T, (T, » To - .AT). Ao passar pela segunda folha, o elétron

produzirá um espectro do mesmo tipo, mas com nova energia máxima (Ti), restando-lhe energia

T2. Do mesmo modo, o elétron prossegue passando por todas as folhas, produzindo o espectro

total, mostrado na figura 5b. À medida que ±T diminui, o espectro se aproxima de uma linha

reta. Logicamente, esse comportamento é apenas aproximado, além do fato de não se estar

considerando a filtraçâo inerente do tubo (óleo. vidro, etc), o que, na prática, é impossível de se

conseguir. Para se aproximar mais do real. o espectro teórico deve ser atenuado pelos materiais
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citados acima e por possíveis filtros adicionais existentes. Como os coeficientes de atenuação

(fi) de qualquer material são muito maiores a baixas energias, tem-se uma maior atenuação na

parte inferior do espectro, donde se obtém o espectro típico mostrado na figura 4.

2.2 ATENUAÇÃO EXPONENCIAL • USO DE FILTROS

Considere um feixe paralelo e monoenergético contendo N fótons x, incidindo perpendicular-

mente sobre um material de espessura infinitesimal (dL). Seja dN o número de fótons absorvidos

pelo material. Intuitivamente, pode-se dizer que:

dN = -fiNdL (1)

onde fi foi introduzido como uma constante de proporcionalidade entre dN e N.dl. 0 sinal

negativo aparece, pois dN é negativo, por definição (dN = NL — N, onde Ni é o número de

fótons transmitidos através da espessura dL).

Analisando a expressão anterior, conclui-se que a quantidade / t é a probabilidade de que um

fóton ( ou uma partícula não carregada, em geral) sofra uma interação por unidade de espessura

do material. Denominamo-la coeficiente de atenuação linear do material oa energia em questão.

Em casos reais, como a espessura não é infinitesimal, deve-se integrar a equação 1 de 0

a L (espessura do material) e de No (número de fótons incidentes) a NL (número de fótons

transmitidos). Assim:

NL = N*'" (2)

A lei de atenuação exponencial escrita acima é válida, ou para casos ideais em que não h i

espalhamento nem produção de radiação secundária ( cada fóton, ou é absorvido numa única

interação, ou passa pelo material sem sofrer mudança em energia e direção ), ou quando há

espalhamento e radiação secundária que, porém, não são computados em Ni.

Dividindo fi pela densidade do material (p), obtém-se o coeficiente de atenuação por massa

(cmt/g) que será bastante usado no decorrer do trabalho.

Considerando que há diversos processos de interação da radiação com a matéria, cada um

contendo um coeficiente de atenuação parcial (p,), pode-se escrever o coeficiente de atenuação
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total como sendo a soma das contribuições parciais {p = ^Mi) -

O nomeio de interações ocorridas devido a todos os processos de interação, é dado por:

e""*) (3)

0 número de interações devido a um único processo (i) é obtido multiplicando-se AN pela

fração inf/t.

Como já foi mencionado, a lei de atenuação exponential não leva em conta os fótons espa-

lhados e secundários. No entanto, nos processos de interação da radiação com a matéria, ocorre

espalhamento e produção de radiação secundária carregada ou não. A radiação secundária

carregada, que não deve ser computada em Ni, geralmente é absorvida pelo próprio material,

por ser menos penetrante. A fração que atravessa o material deve ser evitada por uma blindagem

colocada antes do detector. A radiação espalhada e secundária não carregada pode atingir o

detetor, mas não deve ser computada em NL- Nesse caso, tem-se a geometria de feixe largo,

porém a atenuação de feixe estreito, sendo válida a equação 2. A atenuação de feixe estreito é

obtida pela discriminação ( através de energia, direção, penetração, etc.) da radiação espalhada e

secundária, que, mesmo atingindo o detetor, não é computada, ou pela geometria de feixe estreito

(figura 6) que impede a radiação espalhada e secundária de atingir o detetor. 0 detetor (D) é

posicionado a uma distância d, do material atenuador (A), suficiente para impedir que a radiação

espalhada e secundária (S) o atinja, ou que, pelo menos, chegue com ema intensidade desprezível

em comparação com a radiação primária. 0 feixe (F) deve ser largo o suficiente para cobrir o

detetor uniformemente. A fonte de radiação deve estar distante do material atenuador para se

ter uma incidência quase perpendicular, c, consequentemente, o feixe primário praticamente não

depender da distância (as radiações espalhada e secundária decaem com o inverso do quadrado

da distância). A blindagem auxiliar (B) deve ser colocada se a blindagem da fonte (C) apresentar

vazamento de radiação.

Até agora, considerou-se somente radiação monoenergética. No entanto, sabe-se que um

feixe de raios-x é emitido sob a forma de um espectro em função da energia. Por isso, a equação

2 deve ser escrita de tal forma que fiquem claras as dependências das grandezas utilizadas:

«E'VL (4)

onde as intensidades incidente (,V0) e transmitida (.V&) dependem da energia e o coeficiente de
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Figure 6: Ilustração da geometria de feixe estrato.

atenuação linear depende da energia e do número atômico do material absorvedor.

Uma grandeza que é muito utilizada em Física das Radiações é a camada-semi-rcdutora

(CSR) que, por definição, é a espessura de nm material qualquer que reduz a intensidade do

feixe incidente à metade (iV& = JV0 /2). Pela lei da atenuação exponencial, obtém-se:

(5)
/*./

Medidas experimentais da CSR permitem obter, através da equação acima, o coeficiente de

atenuação efetivo (ptj) e, através de uma tabela de ft em função da energia para o material em

questão, a energia efetiva de um espectro de raios-x pode ser estimada.

Com o conhecimento do comportamento dos coeficientes de atenuação de diversos materiais

em função da energia, iniciou-se a análise de materiais que, se colocados na saída de uma fonte

de raios-x, modificassem a forma do espectro. Como esses materiais possuem a propriedade

de remover, preferencialmente, certas partes do espectro, recebem a denominação de filtros de

raios-x. Materiais que possuem fua energia de absorção das camadas eletrônicas K ou L na

região onde o espectro não é nulo, são denominados filtros com 'K-edge*. Do contrário, os

materiais são denominados filtros convencionais. A figura 7 mostra claramente a diferença que

existe entre filtros convencionais e com "K-edge". Um espectro incidente de 30 kVp (curva a)

foi filtrado por 2.0 mm de alumínio (curva b) e por 0.25 mm de gadolínio (curva c). O alumínio

comporta-se como filtro convencional, atenuando o espectro somente na região de mais baixa
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Figure 7: a) Espectro incidente de 80 kVp; b) filtrado por 2.0 mm de alumínio; c) filtrado por
0.25 mm de gadolínio.

energia. 0 gadolínio comporta-se como filtro com "K- edge", atenuando o espectro não somente

nas baixas energias, como também na região de energias acima do valor de seu "K-edge" (

50.2 keV ). Os comportamentos apresentados foram a base das pesquisas de materiais usados

como filtros de raios-x, onde uma das tentativas era de se obter um espectro aproximadamente

monoenergético.

2.3 INTERAÇÃO DA RADIAÇÃO X COM A MATÉRIA

Quando um fóton de energia E penetra num material de número atômico Z, podem ocorrer

processos distintos de interação que dependem dos valores de Z e E. Em Física Radiológica,

existem cinco processos mais importantes: efeito fotoelétríco, efeito Compton, espalhamento
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coerente (elástico), produção de pares e interações fotonudeares. No entanto, na faixa de

W Radiodiagnóstico (energias até 150 keV), somente ocorrem os três primeiros tipos atados, que

jj serão estudados com detalhes.

Nas interações fotonudeares, um fóton de alguns MeV, ao penetrar no material, exdta os

núdeos dos átomos, que emitem um próton ou um nêutron. A emissão do próton, apesar

de contribuir diretamente para a dose absorvida, tem uma importância de 5% em relação à

produção de pares. A emissão do nêutron tem relativa importância em radioterapia, pois pode

contaminar o feixe de raios-x, prejudicando o paciente.

Na produção de pares, o fóton índdente é aniquilado pela ação do campo de forças coulom-

bianas do núdeo dos átomos do material, ou em menor escala, dos elétrons, dando origem ao

par elétron-pósitron. Como a energia mínima que tais partículas podem carregar é de 0.511

MeV, a energia mínima requerida ao fóton para ocorrer a produção de pares é igual ao dobro

desse valor, o que permite exduir este processo do presente trabalho.

2.3.1 Efeito Compton.

Um fóton de energia hv incidindo sobre um material de número atômico. Z, pode sofrer um

desvio de um ângulo <j> na sua trajetória perdendo parte de sua energia inicial, que é convertida

em energia cinética (T) de um dos elétrons de camadas mais externas dos átomos do material,

que por suavez, é lançado na direção 0, como mostra a figura 8.

O elétron alvo, apesar de ocupar algum nível de energia do átomo e, por ÍSEO, estar em

T constante movimento, é considerado estacionário e livre (energia de ligação, Ei=0). Essas

' aproximações são válidas em Física Radiologica pois para valores baixos de energia e altos de

número atômico, onde o erro cometido poderia ser maior, o efeito Compton é dominado pelo
! efeito fotoelétrico.

As leis de conservação de energia e quantidade de movimento nas direções paralela e perpen-

; dicular à direção de incidência devem ser obedecidas, de onde pode-se escrever, respectivamente:

i T = hv-hv (6)

hv = hv coso + pecos6 (7)

hv sin<9 = pcsiaO (8)



Figure 8: Ilustração do efeito Compton.

onde hu é a energia do fóton espalhado, p é a quantidade de movimento do elétron e c é a

velocidade da luz no vácuo.

Introduzindo as relações relativísticas para a massa (m = mo/y 1 - *y) e energia cinética

do elétron (T - me2 - moc2), as equações 6, 7 e 8 passam a ser escritas assim:

hu =
hu

T = hu-hu
hu

(9)

(10)

onde moc2 é a energia de repouso do elétron.

Até agora foi descrita apenas a cinemática do efeito Compton, sem analisar a probabilidade

de ocorrência do efeito perante os outros processos de interação. O modelo de Klein-Nishina

para o cálculo da contribuição do efeito Compton no coeficiente de atenuação por massa (fi/p)

baseia--c . • oria quàntíca de Dirac. Segundo K-N, a diferencial da seção de choque por unidade

de ângulo fólido por elétron para um fóton espalhado na direção o. pode ser escrita assim:

2 ( hu ' • hu1 + hu (12)
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onde r0 = 2.818 x 10~u cm é o raio clássico do elétron.

Para valores baixos de energia, tem-se hv = hv\ segundo a equação 9. Introduzindo essa

igualdade na equação anterior, obtém-se:

|Uf(lW*) (13)
Esta última equação já havia sido expressa por Thompson, que considerava que o elétron

não retínha energia cinética, ou seja, o fóton incidente e o espalhado possuíam a mesma energia.

0 resultado de Thompson é válido para valores de energia até 10 keV, aproximadamente. Inte-

grando a diferencial da seção de choque de K-N sobre todos os ângulos <̂ , de 0 a x, obtém-se a

seção de choque por elétron (e<r):

onde a = hv/moc*.

A seção de choque por elétron é expressa em unidades de cm2 /elétron. Para se obter a

contribuição do efeito Çompton no coeficiente de atenuação por massa {{(i/p)cp), é necessário

que se multiplique a seção de choque por elétron pelo número de elétrons por grama de material,

como segue:

onde Na é o número de Avogadro, Z é o número atômico do material absorvedor e A é a sua

massa atômica.

Excetuando o hidrogênio, para o qual a razão Z/A - 1, pode-se dizer que o coeficiente de

atenuação por massa devido ao efeito Compton é aproximadamente independente de Z, pois a

razão ZJA varia muito pouco em torno de 0.5. A dependência energética, explicitada na variável

a, é do tipo {hu)~l.

A partir da diferencial da seção de choque por elétron (eq 12) é possível calcular a diferencial

da seção de choque de transferência de energia (deatr/dSl^), que fornece a fração de energia

transferida as partículas carregadas, por interação:

*
_ T deff

hvdÜ { '
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Integrando-se a expressão acima para todos os ângulos de espalbamento (4>) Jo fóton e

procedendo do mesmo modo que foi utilizado para se chegar ao 'coeficiente de atenuação por

massa, é possível obter a contribuição Compton para o coeficiente de transferência de energia

por massa ((/<tr//>)cp)> como segue:

(—)cp = —r- atr (17)
p A €

onde e<7|r c a seção de choque de transferência de energia por elétron.

2.3.2 Efeito Fotoelétrico.

No efeito Compton, descrito anteriormente, a interação se dá a nível de elétrons considerados

livres, ou mais precisamente, localizados em camadas externas do átomo. O efeito fotoelétrico

refere-se às interações ocorridas a nível de camadas internas do átomo, principalmente K e L.

Sabe-se que os elétrons pertencentes a essas camadas estão fortemente ligados ao átomo, o que

impede de se ignorar a energia de ligação (Et) do elétron à camada correspondente. 0 fóton

incidente perde toda a sua energia para o elétron que é lançado com uma energia cinética T. A

ilustração do efeito fotoelétrico pode ser vista na figura 9:

0 átomo, como um todo, também recebe uma pequena parte da energia incidente, res-

ponsável pela conservação de energia e quantidade de movimento no processo. No entanto,

a energia e a quantidade de movimento cedidos ao átomo podem ser desprezados por serem

praticamente nulos. Assim, pela lei de conservação de energia, pode-se escrever o seguinte:

T=hv-Eb (18)

onde T é a energia cíuética adquirida pelo elétron, hv é a energia do fóton incidente e £ j é a

energia de ligação da camada a que pertencia o elétron.

Como a energia cinética do elétron é um número positivo, é necessário que a energia do

fóton incidente seja maior que a energia de ligação do elétron à sua camada atômica. Satisfeita

essa condição, é imp r .ante calcular a probabilidade de ocorrência do efeito fotoelétrico. dada

em termos da seção de choque por elétron (ea) correspondente. Nesse caso, não há um modelo

teórico para o cálculo, como no caso do efeito Compton. pois o efeito fotoelétrico apresenta um

comportamento descontínuo em torno das energias de ligação. Isto ocorre pois. abaixo da energia
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Figure 9: Ilustração do efeito fotoelétríco.

de ligação da camada K, os elétrons dessa camada não participam do evento. Somente elétrons

de camadas menos energéticas contribuem para a absorção do fóton incidente. Logo acima da

energia de ligação da camada K, os elétrons dessa camada já podem participar da interação com

o fóton, o que causa um acréscimo brusco na atenuação, e assim, a descontínuidade na seção de

choque por elétron devido ao efeito fotoelétríco. 0 mesmo raciocínio se aplica a outras camadas

atômicas, sendo que somente as camadas K e L são relevantes, pois camadas inferiores possuem

energias de ligação de poucos keV, portanto, numa região de energia onde os espectros de raios-x

são aproximadamente nulos.

Sendo assim, a seção de choque por elétron para o efeito fotoelétríco é obtida por interpolação

de resultados experimentais. Segundo estudos teóricos de Davisson e Evans (1952) acerca da

distribuição dírecipnal de fotoelétrons por unidade de ângulo sólido, quanto maior a energia do

fóton incidente, menor o ângulo de espalhamento do elétron ($). 0 espalhamento do elétron

na mesma direção de incidência do fóton [8 - 0) é proibido pois essa direção é perpendicular

ao vetor campo elétrico do fóton. Quanto menor a energia, a distribuição se torna mais larga

com pico em torno de ângulos cada vez maiores, devido à direção do vetor elétrico incidente.

Integrando-se sobre todos os ângulos de espalhamento eletrônico obtém-se o comportamento Ha

seção de choque por elétron para o efeito fotoelétríco. Como já foi visto, pode-se converter o
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resultado em coeficiente de atenuação por massa devido ao efeito fotoelétrico ((/»//>)/)• Até 100

keV, onde o efeito fotoelétrico predomina, o comportamento pode ser aproximado por:

(£)/«(£)3 (19)
Vale lembrar que o comportamento acima não é válido em torno das descontinuidades carac-

terísticas do material. No presente trabalho, os coeficientes de atenuação por massa devido ao

efeito fotoelétrico serão simulados utilizando a aproximação polinomial de McMaster, que será

descrita mais adiante.

Considerando-se que os coeficientes de atenuação por massa devido ao efeito fotoelétrico são

conhecidos, é importante que sejam calculados os coeficientes de transferência de energia por

massa (((itr/p)j) devido ao mesmo efeito. Por definição, tem-se que:

onde r é a energia cinética média transferida as partículas carregadas, por interação.

Em primeira aproximação, a energia cinética T é dada pela equação 18, embora, com maior

rigor, a energia de ligação (Eb) pode ser parcial ou totalmente convertida em energia cinética

de elétrons, através do efeito Auger.

Quando um elétron de alguma camada interna do átomo (K, por exemplo) é removido,

outro elétron'de alguma camada mais externa virá preencher a lacuna deixada por ele. Como

conseqüência, haverá emissão de fluorescência de energia hvi, igual à diferença entre as energias

de ligação das camadas envolvidas na transição. No entanto, existe uma certa probabilidade de

ocorrer tal evento, cujo valor é descrito pelas grandezas V* ou Yj ( rendimento de fluorescência K

ou L). Em relação a outras camadas mais externas, o rendimento de Suorescência é desprezível.

Um segundo tipo de função importante que diz respeito à fração de todas as interações

fotoelétricas que ocorrem na camada K (ou L) é denotada por P* (ou Pi). 0 produto /V%

(ou PI.YI) fornece a fração de fluorescência K (ou L) emitida pelo átomo entre todos os eventos

. fotoelétricos. A energia emitida por fluorescência K (ou L) pode ter vários valores próximos,

dependendo de que camada esteja envolvida na transição. Uma estimativa do valo.- médio dessa

energia é dada por hl>k (ou hvi). 0 produto Pk.Yk.hui, (ou Pi.Yi.hut), mostrado na figura 10.

representa a energia média emitida por fluorescência K (ou L), por interação. Desse modo. a

energia transferida às partículas carregadas, por interação, pode ser escrita assim:
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Figure 10: Estimativa dos produtos
(1979).

Número atômico (Z)

e P/Yj/u/|, segundo dados de Lederer e Shirley

T = hv -

ou

kv>

Ei<hv< Ek

(21)

(22)

Através das equações 20,21 e 22, caicula-se a contribuição do efeito fotoelétríco no coeficiente

de transferência de energia por massa:

(>itr

ou

hl/>Ek

t,<hV<Ek

(23)

(24)
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2.3.3 Espalhamento Coerente.

O fóton incidente pode também ser espalhado pela ação do átomo como um todo, pratica-

mente não perdendo energia. Irata-se do espalhamento de Rayleigh (coerente) que não contribui

para a dose absorvida pelo material, ama vez qne a energia do fóton é conservada, não sendo

transferida para partículas carregadas. A importância desse efeito se dá, principalmente, a baixas

energias, onde o ângulo de espalhamento é maior. A contribuição do espalhamento coerente no

coeficiente de atenuação por massa pode ser aproximada por:

(25)

Em comparação com os outros efeitos citados, o espaçamento coerente oferece uma con-

tribuição muito pequena, exceto para materiais de baixo número atômico e para baixas energias.

Nao há contribuição do espalhamento coerente para o coeficiente de transferência de energia por

massa, uma vez que não há transferência de energia para partículas carregadas.

2.4 GRANDEZAS USADAS COMO MEDIDAS DE RADIAÇÃO

Inicialmente, convém introduzir algumas definições úteis na descrição de um campo de ra-

diação. Considere um ponto P situado no centro de uma esfera infinitesimal de área dS, volume

dV e círculo máximo de Área da. Sendo N o número de fótons que atingem a esfera num

intervalo de tempo Aí, define-se a fiuéncia ($) como a razão dN/da (em unidades de m~3).

Conhecendo-se o comportamento temporal da fiuéncia, $(<)» pode-se definir a taxa de fluéncia

(<p) da seguinte forma:

Analogamente à definição de fluéncia, tem-se a fiuéncia de energia (¥) , simplesmente multi-

plicando cada fóton pela sua energia (E) correspondente. Da mesma forma, a taxa de fluéncia

de energia (yi) pode ser escrita como sendo a taxa de variação da fluéncia de energia no tempo,

em unidades de J/(n»2.5).

Um modo de descrever mais realisticamente o campo de radiação requer a introdução da
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diferencial da taxa de fluênda de energia, (ou taxa de fluênda, fluênda, ou fiuénda de energia),

i> (í, /3, E), como fanção da energia e dos ângulos polares, escrita em unidades de J/(m3 -s.sr.keV).

Geralmente, costuma-se integrar a quantidade acima no ângulo sólido dSl = sin OdOd0, obtendo-

se una função somente da energia:

onde V'(£) é dado em J/(m2.s.keV).

Dividindo a grandeza i>'(E) pela energia, obtém-se a diferendal da taxa de fluênda (4> (£)) ,

em unidades de m~I.s~l.keV~l.

Até o momento, foram introduzidas algumas grandezas físicas usadas para descrever um

campo de radiação ionizante- A partir daí, podem-se definir certas grandezas úteis para descrever

a interação da radiação com a matéria. Historicamente, a primeira grandeza criada (ICRU -

1928) foi a Exposição (X) que, pela definição atual (ICRU - 1980) se escreve assim:

"Exposição (X) é o quodente de dQ por dm, onde dQ é o valor absoluto da carga total de

íons de mesmo sinal produzidos no ar quando os elétrons ( e positrons ) liberados pelos fótons-x

(ou 7) num volume de ar de massa dm, são completamente freados."

Então:

* = ü; (c/*f) (28)

Para reladonar a exposição com a fluênda de energia, há a necessidade de se conhecer a

energia média gasta para formar um par de fons no ar, que, segundo Boutillon e Perroche (1985),

vale 33.97 J/C. Desse modo, é possível calcular a exposição devido a um feixe monoenergético

(£0) cuj& fluéncia de energia no ponto de interesse é dada por if:

x - 33.97 ( 2 9 )

onde: (ftrn(Eo)/p)ar é o coeficiente de absorção de energia do ar na energia £ 0 , dado era m2/kg;

• é expresso em Jfm2; X é a exposição em C/kg.

Historicamente, a unidade de exposição era o roentgen (R), definido como sendo a exposição

que proâuz, no ar. uma unidade eletrostática de carga (esu) de mesmo sinal, por 0.001293 x 10~3

kg de ar irradiado pelos fótons. Assim, convertendo esu para C, tem-se:
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Ut = 2.58 x lQ-*C/kg (30)

Na realidade, um feixe de raios-x apresenta-se sob a forma de um espectro em função da

energia, dado pela diferencial da fluênda de energia ( • ' (£)) . Então, a equação 29 deve ser

modificada para se levarem conta a contribuição de cada energia:

X = 2.94 x IO"2/ *"" *'(E)tem{EyP)ardE (31)

onde: • ( £ ) é dado em Jf(m2keV); £ m « e £ m a x são os valores extremos de energia (lceV) do

espectro.

A segunda grandeza importante é a dose absorvida por um material, definida em termos da

energia cedida («) a um material de massa m e volume V, que é dada por:

C = (Ri)nc ~ (Ro)«c + (Ri)c ~

onde: R é a energia radiante das partículas carregadas (c) ou não carregadas (ne) que estão

saindo (o) ou entrando (*) em V ; £ Q é i energia b'quida derivada da diferença de massa de

repouso das partículas em V, ou de reações nucleares.

A' dose absorvida em um ponto P, em V, é:

D=ít iJ/k9) (33)

onde: d( è a energia cedida ao volume infinitesimal dV em torno de P; dm é a massa desse

elemento de volume.

A unidade atual de dose absorvida é o gray (1 Gy = 1 J/kg) que eqüivale a 100 rads (unidade

antiga). Uma grandeza de interesse em Proteção Radiológica é a dose equivalente, que representa

a energia por unidade de massa que permanece no material, produzindo algum dano biológico

devido à radiação. A dose equivalente (H) é definida a partir da dose absorvida (D) através da

expressão H = D.Q.N, onde Q é um fator de qualidade, variável para cada tipo e energia da

radiação, definido para estimar o dano biológico causado no ser humano, pela radiação ionizante.

0 parâmetro iVéo produto de todos os outros fatores modificantes, geralmente adotado como

sendo igual a 1. A unidade da dose equivalente, apesar de ser igual à da dose absorvida (J/kg),
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recebe o nome especial de Sievert (Sv). Convém salientar que 1 Sv é diferente de 1 Gy, apesar

i de ambos serem definidos em J/kg.

S A partir do valor da exposição num ponto, é possível obter a dose absorvida nesse mesmo

ponto, no ar, da seguinte forma:

£»., = 33.97A" (34)

onde: Dar é dada em J/kg; X, em C/kg; 33.97 é o fator de conversão de coulomb para joule.

Em certas ocasiões, deseja-se conhecer a dose absorvida por um material de número atômico

Z. A partir do valor da dose absorvida no ar, e em EPC, tem-se que:

A equação acima vale para feixes monoenergéticos. Quando se tem um espectro de raios-x,

o procedimento é análogo ao usado no cálculo da exposição (eqs. 29 e 31).

Outra grandeza utilizada para descrever a interação da radiação com a matéria é a querma

(K , Kinetic Energy Released in MAterial), definida em termos da energia transferida (f|r) a

um volume V:

€fr = ( * ) « - ( JWE + £ C (36)

onde: (Ü»)J|£ é a energia radiante das partículas não carregadas que saem de V, com exceção das

que se originaram de perdas radiativas (bremsstrahlung, aniquilação) por parte de partículas

carregadas dentro de V; Y,Q e (<Rj)ne 3* f° r a i n definidos anteriormente.

A querma (K) é definida como segue:

onde: d(tr é a energia transferida ao volume HV durante um certo intervalo de tempo: dm é a

massa contida em dV.

L possível relacionar a querma com a diferencial da fluéncia de energia ($ (£) , em J/( nr .keV))

através da seguinte equação:

* • / .
"" *'(E).(i*(T(E)/p)z.dE (38)
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onde: (ptr(E)fp)z « o coeficiente de transferência de energia por massa para a energia E e

material de número atômico Z; K é dado em J/kg.

Uma grandeza que será bastante utilizada nos algoritmos é a energia absorvida por unidade

de área (£«) por um material qualquer. A energia absorvida por interação (Em.) pode ser

calculada pela definição de coeficiente de absorção de energia {fin(E) = / i (£ ) .£ . , / £ , onde E

é a energia do fóton incidente). Utilizando a lei de atenuação exponendal para saber o número

de interações ocorridas dentro do material (espessura L), tem-se:

E. ̂ j^^E) - *l
L(E)).E.^^.dE (39)

onde *'(£) é a diferencial da fluènda de fótons (m~2 keV"1).

2.5 SISTEMA RECEPTOR DE IMAGEM

Para a visualização da imagem radiográfica, é necessário que se tenha om sistema que absorva

os fótons-x transmitidos pelo material em estudo e os converta em imagem visível. Isto pode

ser conseguido, basicamente, de duas formas: produzindo mna imagem num filme ou numa tela

fluorescente de um intensificador de imagem. O sistema escolhido no presente trabalho é o filme,

que será descrito a seguir.

Como um filme de raios-x possui baixa sensibilidade a um feixe de fótons-x, é comum

acoplarem-se a ele, duas telas intensificadoras feitas de materiais fluorescentes, os quais con-

vertem a energia do feixe em luz visível, que, por sua vez, impressiona o filme com maior

eficiência. Uma tela consiste de uma base de plástico (f) coberta por um material parcialmente

refletor (e), sobre o qual é depositada uma camada de material fluorescente (d) protegido contra

choques mecânicas por uma cobertura transparente (g). 0 filme de raios-x de dupla emulsáo

(c) é colocado entre duas telas e o sistema é mantido sob pressão, dentro de um chassis, como

mostra a figura 11. A face frontal do chassis (b) é feita de material transparente aos raios-x e o

fundo (a) é uma camada espessa de metal. 0 material fluorescente mais utilizado é o tungstato

de cálcio (CaWOi) que emite luz na região do azul.

0 processo de fluorescéncia ocorre quando os elétrons da banda de Valencia dos átomos do

material são excitados pelos raios-x incidentes e removidos para a banda de condução (elétrons
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Figure 11: Esquema de um sistema receptor de imagem do tipo tela- filme de dupla emulsâo.

livres). A tendência natural é que esses elétrons retornem à banda de Valencia, diretamente, ou

passando por níveis intermediários ( armadilhas, devido à presença de impurezas ), emitindo

radiação de fiuorescênda de energia igual à diferença de energia entre os níveis envolvidos. Na

verdade, chama-se fluorescência, a radiação emitida em até IO"10 segundos após a excitaçâo,

uma vez que os elétrons podem permanecer por algum tempo considerável nas armadilhas,

antes da emissão da radiação, denominada assim, fosforescência. Em ambos os processos, o

excesso de energia pode ser emitido em forma de calor. Algumas características desejáveis a

uma tela intensificadora são a alta absorção aos raios-x, a não reabsorção da luz visível emitida

e, finalmente, uma alta eficiência de conversão de raios-x em luz.

0 filme de raios-x é composto de pequenos cristais de brometo de prata, material susceptível

a mudanças químicas devido à interação com raios-x e, principalmente, com luz visível. Ao

se revelar o filme exposto, os cristais que sofreram alterações químicas, são reduzidos à prata

metálica que é fixada na base do filme, não sendo dissolvida com as partes não irradiadas, ao

processo da revelação. Forma-se, assim, o negativo da imagem, com áreas mais escuras onde

houve maior irradiação e regiões claras onde não houve fixação da prata.

Define-se, então, a densidade óptica do filme (DO) como uma medida do enegrecimento
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do mesmo, colocando-o diante de uma fonte de luz uniforme de intensidade /o- Medindo-se a

intensidade de luz transmitida (/) pelo filme, tem-se:

DO= log ̂  (40)

Suponha dois filmes com densidades iguais a 1, em contato. Pela definição de densidade

óptica, cada um transmite 1/10 da luz incidente e os dois, em contato, transmitem 1/100 da luz

incidente, o que resulta em DO = 2. Como os dois filmes juntos possuem o dobro da quantidade

de prata fixada de cada um separadamente, pode-se dizer que a densidade óptica, como foi

definida pela equação 40, é proporcional à quantidade de prata fixada.

A figura 12 mostra a curva característica de um filme de raios-x, relacionando a densidade

óptica do mesmo com a quantidade de radiação (logaritmo da exposição) a que ele foi exposto.

Os valores de densidade óptica mais aceitos estão entre 0.5 (mais claro) e 2.0 (mais escuro).

Observa-se que a curva característica pode ser subdividida em três partes distintas: na parte

inferior, a densidade independe da exposição, estando presente mesmo se o filme não foi exposto;

na região central, a densidade cresce praticamente linearmente com o logaritmo da exposição; na

parte superior, ocorre a saturação, quando novamente a densidade óptica permanece constante

mesmo com o aumento da exposição. A qualidade do filme é medida pela grandeza i, definida

pela inclinação da curva característica na região central (útil):

7 dQogX)
Na prática, um fume de raios-x já exposto, apresenta regiões com densidades ópticas distintas,

podendo-se definir o contraste pela variação de intensidade de luz transmitida por duas regiões

de interesse, da seguinte forma:

C = f (42)
onde AI é a diferença de intensidade de luz entre as regiões e / é a intensidade de luz transmitida

por uma das regiões, escolhida como base.

Um segundo conceito importante em relação a um filme, é a latitude, definida como o inter-

valo de exposições para o qual a densidade óptica resultante dependa linearmente da exposição

(região central). C filme da figura 12, por exemplo, possui uma latitude de 1.5 mR até 10
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Figure 12: Curva característica de um filme de raios-x acoplado a uma tela intensiíicadora.
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posição do filme

Figure 13: Esquema ilustrativo dos parâmetros utilizados para descrever a qualidade da imagem.

mil. Outro conceito muito utilizado é a velocidade do filme, definida como sendo o inverso

da exposição necessária para se produzir uma densidade óptica igual a um (1.0), em relação

à exposição de fundo (região inferior). Em relação à figura 12, como a densidade de fundo é

aproximadamente igual a 0.1, a exposição correspondente à densidade de 1.1 ( 1.0 + 0.1 ) vale

3.5 mR, e portanto, a velocidade do filme' é igual a 0.29 mã'1.

Além da densidade óptica e do contraste, a qualidade de uma imagem radiográfica deve

ter descrita em termos de outros parâmetros, como: resolução, indefinição ("unsharpness") e

ruído. Com o auxílio da figura 13, as definições correspondentes às grandezas citadas ficarão

mais claras.

No caso "A", tem-se um objeto com bordas bem definidas, porém a sua imagem apresenta

bordas indefinidas, manchadas. A indefinição surge, principalmente, devido ao tamanho do

ponto focai, geometria das bordas do objeto (não acompanha a divergência do campo) e outros

fatores intrínsecos ao sistema tela-filme.

No caso "B". tem-se dois objetos separados por uma distância d, cuja imagem aparece
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indefinida. No entanto, como é possível distinguir a existência dos dois objetos, diz-se que a

imagem é resolvida. A medida que os dois objetos se aproximam, a imagem passa a ser não

resolvida, ou seja, não é possível mais identificar a presença dos dois objetos, mas sim de um

único (fig. 13.C). Costuma-se quantificar a resolução por pares de linha (p-1.) por mm. Por

exemplo, 2.0 p.l./mm significa que objetos separados por 2.0 mm, ou mais, serão resolvidos. A

resolução depende ainda da atenuação do objeto em questão.

No caso "D", é visto que uma redução na intensidade do feixe incidente produz uma imagem

não resolvida dos mesmos objetos presentes no caso "B". Isto ocorre devido à presença do ruído

que, apesar de menor no caso "D", em valor absoluto, é maior em relação ã amplitude do sinal,

uma vez que esta é 100 vezes menor em relação ao caso "B". O que ocorre é que, durante a

exposição, o filme é bombardeado por fótons individuais, que formam um padrão de imagem

como se fossem pingos de chuva. A medida que a intensidade aumenta, o padrão deixa de ser

(UsCFeVr passando a ser contínuo (corresponde ao chão inteiramente molhado, depois de algum

tempo de chuva ininterrupta). Da física estatística, sabe-se que tendo-se N contagens por um

«iado tenpo, o ruído, ou erro estatístico, vale JV1'2. A relação sinal-ruído fica então dada por

jy-i/2 JJO exemplo da figura 13.D, a intensidade do feixe foi reduzida de 100- resultando numa

ruído 10 'ezes menor, em relação aos casos "A", "B" e "C". No entanto, a relação sinal-ruído

também foi reduzida de um fator 10, resultando na imagem ruidosa e não resolvida vista na

ligara 13.))-' Outros fatores que contribuem para o ruído são a dimensão finita dos grãos de

prata do filme e as variações aleatórias em função da posição na tela intensificadora (ruído

estrutural). Uma explicação mais detalhada sobre esses parâmetros que caracterizam a imagem

foge do interesse do trabalho, cujo objetivo será apenas fixar a densidade óptica e o contraste

para o estudo da dose absorvida. Um tratamento mais rigoroso sobre imagem é dado por Dainty

(1976).
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I CAPÍTULO 3

MÉTODOS DE SIMULAÇÃO NUMÉRICA

3.1 SIMULAÇÃO DE UM ESPECTRO DE RAIOS-X

Fundamental para a realização dessa pesquisa é a simulação computacional de um espectro

de raios-x a partir de valores de quilovoltagem (kVp), ângulo de inclinação do ânodo (0), corrente

do tubo (mA), tempo de exposição (s), equivalente em alumínio da nltração inerente do tubo

(fjn) e espessura e composição do filtro adicional (faj,Z/), se houver.

Um dos métodos que fornece um excelente ajuste entre o espectro simulado e o experimental

( medido com detetor de germânio de alta pureza ), na faixa de radiodiagnóstico, baseia-se

na teoria desenvolvida por Birch e Marshall, que será apresentada neste momento, de forma

suscínta. 0 ânodo do tubo considerado é de tungstênio (W, Z=74) e o espectro é calculado a

75 cm da fonte de raios-x.

A intensidade do espectro é calculada a cada valor de energia (E) dos fótons x, separada-

mente. 0 passo de energia (AE) escolhido, geralmente, é de 1 keV, podendo, no entanto, ter

qualquer valor, tal que o número de passos, de energia {Np) seja dado pela razão kVp/AE.

Quando um elétron percorre uma distância dx dentro do material alvo, produz-se uma in-

tensidade de energia (<*/(£)) dada por:

dI(E) = Q&)pdz (43)
'O

onde Naéo número de Avogadro, Pa é a massa atômica do material alvo (W), p é a densidade

do mesmo e Q é a intensidade de energia por unidade de intervalo de energia por elétron

incidente por átomo por mm3 de área, a 75 cm da fonte, dada em unidades de J/[(átomo/cm2)

mAs mm2 keV].

A intensidade I(E) produzida por um alvo sólido é obtida integrando-se a equação 43 ao longo

do caminho do elétron. Considera-se que o elétron perde energia çinética (T) continuamente.
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à medida que vai interagindo com os átomos do alvo. Fazendo a mudança de variáveis dx —

(dx/dT)dT, a integração vai de To ( energia do elétron antes de entrar no alvo ) até £ ( energia

na qnal está sendo calculada a intensidade ) pois somente elétrons com energia cinética maior

que E podem produzir fótons com essa energia.

Torna-se necessário, então, saber como varia a energia cinética do elétron com a profundidade

z dentro do material. A relação, estabelecida por Widdington (1912) ao se medir a velocidade

de entrada e de saída de elétrons em chapas finas de material de densidade />, pode ser escrita

assim:

T = (T*-pCxy'2 (44)

onde C é a constante de Thomson-Widdington (T-W) que, acima de 60 keV, depende da energia

inicial da seguinte forma:

C = (0.0029To + 0.41) x IO6 (keV2cm2/g) (45)

A figura 14 ilustra a produção de um fóton x dentro do alvo após o elétroa ter percorrido

uma distância x. A distância y que o fóton percorre dentro do alvo pode ser aproximada por

y — x cot tf. Através da equação 44, a distância y pode ser relacionada com a energia cinética

remanescente do elétron (T), como segue:

)cot9 (46)

Dessa forma, o fóton sofre uma atenuação ainda dentro do ànodo (efeito anódico), dada

por e~s"*ÍE^v, onde pw(E) é o coeficiente de atenuação do tungstênio na energia E. Como a

velocidade dos elétrons é comparável à velocidade da luz no vácuo (c), é necessária a inclusão

do termo de correção relatívística (1 + T/m0c
2) no cálculo da intensidade I(E). Com as devidas

modificações, a intensidade de energia ( /(£)) pode ser escrita assim:

onde (-S)"1 . Pela equação 44, vale -2T/pC.

A intensidade Q, ubtiUa experimentalmente, pode ser aproximada r-<v poiinõmio abaixo:



8'
Í.

Figure 14: Geometria envolvida na produção de um fóton x no interior do alvo.

Q(E/T) = |d0.503 - 0.946(|) + 0.155(f )2 (|)«] x 10" " (48)

A equação 47 fornece a intensidade de energia de um espectro de raios-x para cada eaergia

E em unidades de J/(mAs mm2 keV) a 75 cm da fonte. Para se obter a intensidade I(E) em

número de fótons per intervalo de energia por mAs por mm3, basta dividir a equação 47 pela

energia correspondente, em joule.

Até agora, a intensidade' calculada refere-se somente ao espectro contínuo de raios-x. Resta

considerar a radiação característica do tungsténio (tabela 2) que deverá ser somada à intensidade

do espectro contínuo, nos valores adequados de energia. A intensidade da radiação característica

K ou L ( as demais podem ser ignoradas por ocorrerem em energias baixas, onde o espectro

é totalmente filtrado pelo próprio tungsténio e pelos outros materiais existentes no tubo ) é

determinada comparando-se a taxa de contagem de fótons de um espectro experimental com

relação ao mesmo espectro simulado. Somando-se a intensidade característica com a intensidade

(/(£)) correspondente à energia característica, obtém-se o espectro de raios-x total.

Conh.ecendose a filtração inerente (/m) de alumínio, bem como a espessura e composição de

um possível filtro adicional (/aa, Zj), é possível, através da lei de atenuação exponencial (e~"').
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obter o espectro final que emerge do sistema. Os rotícientes de atenuação (fi) são obtidos

através do método de simulação que será descrito a seguir.

3.2 SIMULAÇÃO DOS COEFICIENTES DE ATENUAÇÃO POR MASSA E DE

TRANSFERÊNCIA DE ENERGIA POR MASSA

Na faixa de radiodiagnóstico existem três processos mais importantes de interação da ra-

diação com a matéria: espalhamento coerente (elástico), efeito fotoelétrico e efeito Compton.

Para obtenção dos coeficientes de atenuação e transferência de energia por massa, esses efeitos

serão considerados individualmente e depois serão somadas suas contribuições para se obter o

efeito total.

0 algoritmo que será descrito fornece as contribuições de cada processo no coeficiente de

atenuação por massa para um certo material de número atômico Z num certo valor de energia,

E, através da aproximação polinomial de McMaster, mostrada abaixo:

In £ ( £ , Z) = Ai(Z) + Bi(Z)(\n E) + Ci(Z)(ln £)2 + Di(Z)(\n E)3 (49)

onde os coeficientes Ai(Z),Bi(Z),C,(Z),Di(Z) são funções do número atômico do material

(Z) e do processo de interação (t). Todos esses coeficientes estão gravados em uma matriz de

dimensão 30 x 94 (24 coeficientes para os diversos tipos de interação da radiação com a matéria

+ 3 valores de energia de absorção de camadas mais internas + densidade do elemento + peso

atômico -|- fator de conversão de 10"" cm3/átomo para cmz/g, para 94 elementos químicos).

0 efeito fotoelétrico, como apresenta descontinuidades em torno das energias de absorção

(Ek, Ei), é tratado de forma diferente, tendo que ser dividido em três regiões de energia: abaixo

de Ei, entre Ei e £* e acima de £*. Neste caso, os coeficientes do polinõmio dependem também

da região de energia em que se encontra a energia E.

Da equação 49, pode-se escrever:

— ( £ . Z) = ^ ± e ' M Z ' + f l t í Z ) ( l 1 1 £>+C.(Z){ta E)J + D.(Z)(\n E)3
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onde NA é o número de Avogadro, P. é a massa atômica do material e m/p(E, Z) é o coeficiente

de atenuação por massa, em cmz/g, para a energia E para o material de número atômico Z,

devido ao t-ésimo processo de interação da radiação com a matéria.

O fator NA/P*, incluído no cálculo acima, converte a unidade dos coeficientes de 10~M

cm1 /átomo para cm2/g. O coeficiente de atenuação por massa total é obtido somando-se sobre

todos os processos envolvidos:

£ Ç Z ) (51)

Se o material for composto por vários elementos químicos (Zj), o coeficiente de atenuação

por massa total pode ser calculado, conhecendo-se as frações de massa (fj) de cada elemento

presente no composto (Z€t):

£ £ j ) f j (52)

Através do método descrito, é possível calcular os coeficientes de atenuação por massa para

qualquer material e energia até 150 keV ( acima desse valor, a aproximação polinomial de

McMaster não mais é válida ). Os coeficientes A,B,C e D dos polinômios são tabelados para

cada elemento químico e para cada processo de interação da radiação cora a matéria.

Conhecendo-se os coeficientes de atenuação por massa devido a cada processo, independen-

temente, é possível calcular os coeficientes de transferência de energia por massa (fitr/p). 0

espalhamento coerente não contribui para" a energia transferida às partículas carregadas e, por

isso, não precisa ser considerado. A contribuição do efeito fotoelétrico é obtida pelas equações

23 e 24, que relacionam os coeficientes de atenuação e de transferência de energia. Os produtos

P.Y.hi> são tabelados para cada elemento químico (fig. 10). Já em relação ao efeito Compton.

os coeficientes de transferência de energia por massa são calculados diretamente através da in-

tegração da diferencial da seção de choque de transferência de energia de Klein-Nishima (eq.

16).

Para se obter o coeficiente de transferência de energia por massa total (fitr{E. Z)fp) para

um elemento de número atômico Z na energia E. procede-se da mesma forma como foi feito

em relação ao coeficiente de atenuação por massa (eq. 51). Se o material for um composto, o

cálculo também é análogo à equação 52.
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Na verdade, há uma maior necessidade de se calcular a energia que foi efetivamente absorvida

por um material, o que, necessariamente, implica em conhecer os coeficientes de absorção de

energia (pm). Por definição, os coeficientes de absorção de energia são uma fração dos coe-

ficientes de transferência de energia, tuna vez que a energia absorvida (£«) é uma fração da

energia transferida (Etr) às partículas carregadas.

M-=/»«r|=- (53)

No entanto, na faixa de energia que interessa ao trabalho (até 150 keV), a energia transferida

às partículas carregadas é aproximadamente igual à energia absorvida pelo material, uma vez

que essas partículas praticamente não produzem radiação de Bremmstrahlung. O erro que se

comete nessa aproximação é desprezível, crescendo com o número atômico do material, chegando

a atingir, no máximo, 1.5% para o cLumbo (Z=82) na energia máxima considerada (150 keV).

Dessa forma, os coeficientes de transferência e de absorção de energia podem ser considerados

iguais (pcn = p tr), em radiodiagnóstico.

• 3.3 SIMULAÇÃO DE UM MÉTODO DE REDUÇÃO DE DOSE EM

RADIODIAGNÓSTICO

O interesse em reduzir a dose de radiação absorvida pelo paciente, durante o diagnóstico, sem

piorar a qualidade da imagem radiográfica levou ao estudo de um método de simulação capaz de

calcular, aproximadamente, a densidade óptica no filme e o contraste da imagem, de modo que

essas grandezas pudessem ser controladas e fixadas. Desse modo, varias técnicas radiográficas

(Wp,mAs,filtro) podem ser comparadas quanto à dose de radiação, sabendo, a priori, que todas

produzem a mesma imagem.

A figura 15 mostra o esquema utilizado para simulação. 0 espectro de raios-x gerado pela

fonte é simulado pelo método descrito no item 3.1. Conhecendo-se a composição e espessura do

filtro utilizado (Z, x), obtêm-se os seus coeficientes de atenuação através do método descrito no

item 3.2, e. portanto, o espectro de raios-x transmitido pelo mesmo. Do mesmo modo. é possível

calcular os espectros transmitidos pelo simulador (5 cm de água) e pelo material contraste (1
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Figure 15: Esquema utilizado para a simulação: 1 - fonte de raios-x; 2 - filtro em estudo; 3 -
objeto simulador (5 cm de água e 1 mm de alumínio); 4 - sistema receptor da imagem.

mm de alumínio). Para registrar a imagem utilizou-se um sistema tela-filme, já descrito no item

2.5.

0 processo de formação de imagem através do sistema tela-filme consiste na absorção de

energia do feixe de raios-x pelo material fluorescente da tela e na conseqüente emissão de fluo-

rescência pelo mesmo. A luz emitida pela tela fluorescente impressiona o filme para formar a

imagem. Partindo desse raciocínio, parece coerente supor que a densidade óptica do filme seja

proporcional à energia absorvida pela tela. Apesar de não se estar levando em conta a eficiência

de conversão de energia em luz nem a sensibilidade do filme a essa luz, a aproximação deve ser

válida, ao menos para o propósito do trabalho, que é de manter um padrão de imagem fixando

os valores de DO e contraste.

Todo o problema de obtenção da densidade óptica e do contraste se resume, então, em

calcular a energia absorvida pelo material fluorescente da tela. A energia absorvida por área

por um material é dada pela equação 39. onde aparecem os coeficientes de atenuação (p) e de

absorção de energia (p ín)- Conhecendo-se a composição e espessura, em g/cm2, do material

fluorescente, é possível, através dos métodos de simulação, descritos no item anterior, calcular
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tais coeficientes e, portanto, a energia absorvida por unidade de área da tela.

Sejam: Eao, a energia absorvida por área pela tela devido ao espectro transmitido somente

pela água (*o(£)); £"«,, a energia absorvida por área pela tela devido ao espectro transmitido

pela água e pelo material contrastante ($i(£)) . O contraste da imagem pode ser definido como

sendo a diferença de energia absorvida por área entre duas regiões distintas do filme:

C = *»_T £ " (54)

O primeiro passo a ser seguido é a escolha experimental de uma técnica radiográfica

padrão, que forneça a melhor imagem possível do objeto em estudo. Através de um algoritmo

preliminar calculam-se a energia absorvida por área pela tela, o contraste, a exposição no ar,

nnm ponto correspondente à superfície do objeto, e a dose absorvida pelo mesmo, segundo as

equações 39,54,31 e 35, respectivamente. Os valores das grandezas, obtidos em relação à técnica

padrão, são normalizados à unidade, para que se realize um estudo de natureza comparativa. 0

comportamento da energia absorvida por área pela tela em função da qnilovoltagem, para uma

carga do tubo fixada, é mostrado na figura 16, para várias espessuras de alumínio adicional. £

importante observar que existem várias combinações de kVp e espessura de filtro adicional que

produzem o valor padrão (=1) de energia absorvida por área, para uma determinada carga do

tubo. Na figura 17 é apresentado o comportamento do contraste em função da voltagem do tubo

(kVp), tendo como parâmetros, a carga do tubo e a espessura do filtro adicional. Nota-se que

para cada carga do tubo, há um ponto de intersecção da curva com o contraste padrão (=1).

Como se pode observar, é possível encontrar combinações de kVp, carga do tubo (L) e espessura

do filtro adicional que fornecem energia absorvida por unidade de área da tela (densidade óptica)

e contraste iguais aos valores padrões fixados.

Com a finalidade de encontrar as técnicas que forneçam a mesma imagem (energia absorvida

por unidade de área da tela e contraste) em relação à técnica padrão, e ainda calcular a exposição

e a dose absorvida, foi desenvolvido um algoritmo numérico apresentando, basicamente, os

seguintes passos:

1 - Entrada de dados: carga do tubo (L=kVp x mAs), composição e espessura da tela

intensificadora e do filtro em estudo e fatores de normalização de energia absorvida por unidade

de área da tela. contraste, exposição e dose absorvida, calculados pelo algoritmo preliminar

citado:
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2 - Fixa-se uma certa espessara do filtro, variando-se a kVp até que se consiga obter a

densidade óptica padrão. Obviamente, para se chegar ao valor desejado da kVp, é necessário

realizar uma interpolaçâo linear entre os valores imediatamente abaixo e acima do valor padrão

(=1). Posteriormente calcula-se o contraste. Se o sen valor for igual ao fixado como padrão, o

passo 3 torna-se desnecessário pois a espessura do filtro já foi determinada;

3 - Caso o valor do contraste encontrado no passo anterior tenha sido diferente do valor

padrão, varia-se a espessara do filtro, procurando pela combinação de espessura de filtro (nova-

mente por interpolaçio linear) e kVp que forneçam a densidade óptica e o contraste padrões,

obtendo-se assim, uma nova técnica (kVp, mAs=L/kVp, espessura de filtro) com uma imagem

idêntica k padrão;

4 - Calculam-se a exposição e a dose fornecidas pela nova técnica;

5 - Repete-se o procedimento para outra carga de tubo, obtendo-se nova técnica radiográfica.

Todas as técnicas encontradas pelo algoritmo adiria fornecem a mesma imagem, permitindo

que se escolha, sem restrição, a que apresentar a menor dose de radiação. Filtros de vários

materiais podem ser estudados e comparados sob mesmas condições de imagem e desgaste do

tubo, como será feito mais adiante.

3.4 SIMULAÇÃO DE UM MÉTODO DE COMPARAÇÃO DE MATERIAIS, EM

RADIODIAGNÓSTICO

Vários estudos vêm sendo realizados com o objetivo de encontrar materiais simuladores do

tecido humano, osso, músculo, etc, quanto à transmissão e absorção dos raios-x. 0 método de

ajuste espectral, desenvolvido por Jennings (1988), para comparação de materiais usados como

filtros de raios-x, pode ser aplicado também na comparação de materiais simuladores com os

materiais biológicos. A seguir, será feita uma breve descrição do método citado.

Em primeiro lugar, devem-se conhecer as características (composição química e densidade)

dos 2 materiais a serem comparados. Através do método de simulação descrito no item 3.2,

é possível calcular os coeficientes de atenuação dos materiais (p\(E) e fi%(E)), e o espectro de

iaios-x incidente (o(£)) é simulado pelo método descrito no item 3.1. Sendo x t , a espessura

conhecida do material 1, deseja-se encontrar a espessura (xi) do material 2 que melhor ajuste a
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Figure 16: Comportamento teórico da energia absorvida por unidade de área da tela em função
da voltagem do tubo (kVp) para várias espessnras de alumínio adicional. A carga do tubo é de
600 J (padrão).



Figure 17: Comportamento teórico do contraste em função da voltagem do tubo para duas
cargas de tubo distintas, tendo como parâmetro, a espessura de filtro adicional. As combinações
de kVp e espessura de filtro foram selecionadas tal que fornecessem o mesmo valor de energia
absorvida por uni'dade de área da tela (fig. 16) para cada carga do tubo.
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f o r m a d o s e s p e c t r o s t r a n s m i t i d o s p o r e l e s . A q u a n t i d a d e que d e v e ser a n a l i s a d a é a r a z ã o e n t r e

a s t r a n s m i s s õ e s , Ti(E) e T i { E ) , dos m a t e r i a i s e m q u e s t ã o , o n d e Ti(E) = <j>(E^

v ; 7\(£) v '

Se a razão de transmissão fosse constante (K(E) = KQ) em todo o intervalo de energia fixado

pelo esnectro incidente, certamenie os espectros transmitidos seriam idênticos, quanto à forma,

e difeririam em intensidade pelo valor numérico constante de K. No entanto, sabe-se que a razão

de transmissão depende da energia, como pode ser visto na equação 55. Entretanto, devido a

ama particularidade da derivada da função exponencial, é possível obter uma certa razão de

espessuras (xj/xi) que torna a razão de transmissão constante (dK/dE = 0) nas vizinhanças

da energia (£o) em que foi calculada a razão de espessuras, simplesmente derivando a equação

55, em relação à energia, e igualando o resultado a zero. Obtém-se assim:

( 5 6 )

De acordo com a equação acima, ainda não se tem um comportamento ideal pois para cada

valor de energia (EQ) tem-se uma espessura xi diferente. Analisando o comportamento da

razão entre as derivadas dos coeficientes de atenuação dos materiais, visto na figura 18 para

alumínio e cobre, vè-se, claramente, que os valores mínimo e máximo diferem de um fator 2,

aproximadamente. No entanto, sabe-se que, experimentalmente, é possível conseguir um ajuste

quase perfeito entre alumínio e cobre. É interessante, então, examinar o erro no ajuste espectral

em função da energia a partir de espessuras fixadas. Assim, é escolhido o valor de xj que resultar

no menor erro, em todo o intervalo de energia considerado. Como um material tem a propriedade

de remover, preferencialmente, fótons de baixa energia, definir-se o erro na transmissão como a

simples razão entre Ti e Ti não é a forma mais conveniente para estimar a precisão do ajuste

espectral. 0 erro na transmissão deve, então, ser definido pela diferença T\ — Tj/A'o, de modo

que um ajuste perfeito resulte num erro nulo, e a diferença de atenuação entre regiões distintas

de energia não seja um fator preponderante no cálculo.

Derivando a expressão s = (T\ - T>/A'o) em relação à energia, obtém-se:

45



0.20 i

0.15 -

0.05 •

0.00

Energia (keV)

Figure 18: a) Razão entre os coeficientes de atenuação linear do alumínio e cobre; b) Razão entre
as derivadas, em relação à energia, dos coeficientes de atenuação linear do alumínio e cobre.

de _ ú(E).Xl.T7(E)( Ko
dE Ko

(57)

Observa-se que a expressão acima se .anula para E = Eo, como era de se esperar pela

definição de xj. Analisando as quantidades presentes na equação acima, observa-se que cada

uma predomina em regiões distintas de energia, o que explica o ajuste espectral quase perfeito,

apesar da variação da razão fi'i/ii? com a energia. A quantidade fil(E).T2(E) é praticamente

nula na região de alta energia, onde o termo entre parênteses apresenta um comportamento

crescente, e vice-versa.

Uma análise mais rigorosa implica em se definir o erro quadrático médio ( £ m , ) na trans-

missão, como segue:

_(i:E(Tt(E)/K-Tl(E))1'U2 (58)
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onde o valor médio de K é escrito da seguinte forma:

Com a finalidade de encontrar a espessura do material 2 que melhor ajustasse a forma dos

espectros transmitidos por ele e pelo material 1, de espessura conhecida, foi desenvolvido um

algoritmo numérico, apresentando os seguintes passos: a) especificação das composições dos

materiais e escolha da espessura do material 1;

b) cálculo da espessura do material 2, através da equação 56, para cada valor de energia

dentro do intervalo escolhido;

c) cálculo das transmissões Ti(E) e Tt(E) para as espessuras xx e x2 em questão, respecti-

vamente;

d) determinação da espessura do material 2 que resulta no menor erro quadrático médio

(equação 58).

Através do método descrito, é possível encontrar a espessura de um determinado material que

produza um espectro de raios-x transmitido cuja forma seja a mais próxima possível do espectro

transmitido por outro material qualquer. 0 valor da razão de transmissão média (K) indica a

diferença de intensidade entre os espectros transmitidos e o erro quadrático médio ( í™,) fornece

uma estimativa do grau de precisão do ajuste da forma espectral. Um erro nulo com valor de K

diferente de 1 indica que foi possível obter espectros de formas idênticas mas com intensidades

distintas. Nesse caso, multiplicando-se um dos espectros pelo valor de K, obtém-se exatamente

o outro espectro.

Em termos práticos, pode-se dizer qué o material cujo espectro transmitido é mais intenso,

é mais eficiente pois é possível reduzir o tempo de exposição que, mesmo assim, os esr ectros

transmitidos serão iguais em forma e intensidade, o que garante a igualdade de outros parâmetros

importantes como, por exemplo, dose e contraste.



CAPITULO 4

RESULTADOS

4.1 AVALIAÇÃO DO MÉTODO DE SIMULAÇÃO DO ESPECTRO DE

RAIOS-X

Para se realizar uma boa avaliação do método de simulação descrito na seção 3.1 seria

necessário obter alguns espectros experimentais e compará-los com os simulados correspondentes.

A falta de um detetor acoplado a um analisador de multicanal, com o qual se pudesse obter,

experimentalmente, um espectro de raios-x e a incerteza quanto à filtração inerente exata do

sistema e à validade dos valores nominais de kVp e mAs trouxeram algumas dificuldades, as

quais foram contornadas utilizando métodos viáveis as condições de trabalho existentes. Isto

não deixa de ser um fator importante pois, desse modo, os resultados que serão apresentados

poderão ser obtidos em locais com recursos limitados.

Diante das dificuldades mencionadas, o método experimental utilizado para comparar os

espectros simulados e experimentais quanto à qualidade do feixe (energia efetiva) foi a medida

da CSR (em mm de Al). Antes porém, tentou-se verificar a validade dos valores nominais de kVp

utilizando um medidor de kVp do CIDRA-USP (atualmente produzidos pela MRA - Indústria de

Equipamentos Eletrônicos Ltda.), previamente calibrado por um medidor eletrônico (Victoreen).

Verificou-se assim que os valores nominais da máquina são confiáveis, pois os desvios entre estes

e os valores reais medidos, apresentados na tabela 3, foram de, no máximo, 2 ÍV, estando,

portanto, dentro do erro de precisão do instrumento de medida .

Considerando-se a filtração inerente do sistema como sendo 2.5 mm de alumínio, obteve-se a

camada-semi-redutora (CSR) simulada para diferentes espectros, cujos resultados, juntamente

com os valores experimentais, estão mostrados na tabela 4.
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Tabela 3) Verificação da validade dos valores nominais de kVp de uma máquina de raios-x da

Philips (Diagnostic 73), existente no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de

Ribeirão Preto - USP (HCFMRP-USP).

kVp nom.
60
80
100
120

kVp real
59.9
81.9

102.0
118.2

Tabela 4) Valores de CSR (em mm de Al) e energia efetiva (em keV) medidos

experimentalmente e calculados teoricamente segundo espectros simulados pelo método

apresentado na seção 3.1.

kVp

60
80

100
120

CSR
exp.
2.18
2.86
3.58
4.46

teor.
2.08
2.72
3.44
4.21

E
exp.
29.5
33.0
36.0
39.7

tf

teor.
29.Ü
32.3
35.5
38.7

Como pode ser concluído, os espectros experimentais, pelo menos do ponto de vista qualita-

tivo, têm comportamentos próximos aos símuiados, pois a diferença em energia efetiva (Eej) é

desprezível (« 2%). Por outro lado, a equivalência quantitativa entre os espectros experimentais

e simulados apresentou uma certa discrepância, pois as medidas experimentais de exposição (X)

não foram compatíveis com os valores simulados. No entanto, para o propósito do presente tra-

balho, baseado na comparação de valores e não no valor absoluto em si, a discordância observada

não influencia os resultados finais.
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4.2 AVALIAÇÃO DO MÉTODO DE SIMULAÇÃO DOS COEFICIENTES DE

ABSORÇÃO DE ENERGIA POR MASSA

Os coeficientes de atenuação por massa (fi/p) foram obtidos pela aproximação poUnomial

de McMaster, apresentada na seção 3.2. O método desenvolvido especificamente para calcular

os coeficientes de transferência de energia por massa (ptrfp), descrito na mesma seção, utiliza

a aproximação de McMaster na geração dos coeficientes de atenuação. Na faixa de energia de

radiodiagnóstico, os coeficientes de absorção de energia por massa (p«n/p) são praticamente

iguais aos coeficientes de transferência de energia por massa para qualquer material. A figura

19 mos.ra os coeficientes de atenuação e transferência de energia por massa simulados para o

tungstênio (19a) e ar (19b). Na figura 19b, têm-se também os coeficientes de absorção de energia

por massa (fitn/p) para o ar, segundo dados de Hubbell (1969). Comparando-se as duas curvas,

observa-se que o método de simulação desenvolvido fornece bons resultados.
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Figure 19: Comportamento dos coeficientes de atenuação por massa (curvas superiores) e de
transferência (ou absorção) de energia por massa (curvas inferiores) em função da energia para
tungsténio (a) e ar (b), segundo os métodos de simulação descritos na seção 3.2. Na figura 19b
estão mostrados os coeficientes de absorção de energia por massa para o ar, segundo compilação
deHubbell(1969).
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4.3 COMPARAÇÃO DE MATERIAIS NA FAIXA DE RADIODIAGNÓSTICO

O método de comparação apresentado na seção 3.4 pode ser aplicado tanto no estudo de

filtros de raios-x quanto na ivaliaçâo de materiais simuladores de materiais biológicos. Aqui

serão apresentados alguns resultados em ambos os casos.

A tabela 5 apresenta os resultados da aplicação do método descrito para comparação de

alumínio com alguns materiais, como cobre, Iatão, estanho, ferro, ítrio e gadolínio. A composição

do Iatão utilizado foi determinada, em nosso laboratório, por um espectrógrafo de absorção

atômica, que apresentou os seguintes resultados: 69.6 96 de cobre e 29.1 % de zinco, com ama

densidade de 8.2 g/cm3. Uma espessura de 2.0 mm de alumínio foi fixada como referência.

Espectros incidentes de 60, 100, 120 kVp e constante (ó(E) = 1), com uma filtração inerente

do sistema igual a 2.5 mm de alumínio e 17° de inclinação do anodo, gerados pelo método de

Birch e Marshall (seção 3.1), foram utilizados. A razão de transmissão média é denotada pela

letra K.

Tabela 5) Resultados, obtidos pelo método de simulação, da comparação de 2.0 mm de

alumínio com cobre, Iatão, ferro, ítrio, estanho e gadolínio para vários espectros incidentes. Do

itrio para baixo, o espectro incidente vai do K-edge do material até a kVp. As espessuras i j

são dadas em mm e o erro quadrático médio c, em porcentagem.

Mat.

Fe
Cu
Latão
Y
Sn
Gd

z2

0.084
0.056
0.059
0.053
0.023
0.008

60
K
1.072
1.069
1.070
1.057
1.055
1.072

e
0.37
0.51
0.51
1.04
0.44
0.01

0.083
0.055
0.058
0.050
0.022
0.008

100
K
1.076
1.076
1.077
1.074
1.070
1.076

e
0.21
0.32
0.32
0.73
0.49
0.04

*a
0.083
0.054
0.058
0.050
0.022
0.008

120
K
1.076
1.076
1.077
1.075
1.071
1.077

£

0.16
0.24
0.24
0.56
0.42
0.03

0.085
0.056
0.060
0.052
0.021
0.008

(*)
K
1.073
1.074
1.074
1.073
1.075
1.076

e
0.38
0.51
0.50
1.00
0.36
0.05

(* espectro constante de 120 kVpJ

De acordo com a tabela 5, observa-se a possibilidade de se obter um ajuste quase perfeito

entre espectros transmitidos por dois materiais distintos, com as espessuras determinadas pelo

aJgoríirmx No entanto, o ajuste é somente em relação ã forma dos espectros, havendo uma

diferença quantitativa, cujo valor numérico pode ser dado pela razão de transmissão média (A").



Este fato implica em que um dos materiais é mais eficiente, ou seja, é necessário um menor

tempo de exposição para se conseguir o ajuste quantitativo dos espectros. A figura 20 mostra os

espectros transmitidos por 2.0 mm de alumínio e 0.058 mm de latão para um espectro incidente

de 100 kVp. Note que o espectro transmitido pelo latão dividido pela razão de transmissão

(K =1.077) superpõe-se ao espectro transmitido pelo alumínio (a curva não pode ser vista na

figura 20 pois a superposição apresenta um erro de somente 0.32%), demonstrando o alto grau

de precisão do método de simulação. Um dos pontos a ser analisado era a eficiência do latão

como filtro, em comparação com outros materiais já utilizados. Segundo os dados da tabela 5,

observa-se que o latão e o cobre possuem eficiéncias bem próximas em relação ao alumínio. Um

fato curioso é que, apesar do latão possuir um número atômico efetivo maior que o cobre (devido

à presença do zinco), o seu comportamento não é condizente com isso, como se conclui a partir

das espessuras e razões de transmissão relativas ao latão, que deveriam ser menores do que os

valores correspondentes relativos ao cobre. Em termos práticos, no entanto, latão e cobre não

possuem diferenças significativas.

Uma observação importante a ser feita é que os valores de x% e K, obtidos pelo método de

simulação, são praticamente independentes do espectro incidente, pelo menos do ponto de vista

prático, já que as diferenças observadas são da ordem de 1.0 %. Outra observação importante é

que a razão entre as espessuras dos dois materiais permanece praticamente constante, indepen-

dentemente da espessura do material de referência. Resultados obtidos para uma espessura de

1.0 mm de alumínio como referência mostram também que a razão de transmissão (K) decresce

com a espessura dos materiais, como foi previsto pela teoria. Como exemplo, pode-se citar que

o valor de K da comparação de 2.0 mm de alumínio com 0.060 mm de latão, para um espectro

uniforme, passa-de 1.074 para 1.035 ao se reduzir a espessura do alumínio para 1.0 mm.

Segundo resultados experimentais, obtidos utilizando um analisador de inulticanal acoplado a

um detetor de gcrmãnio de alta pureza, da comparação de alumínio e cobre, observou-se que com

o cobre eram necessários 390 segundos de exposição para se obter um espectro quantitativamente

igual ao espectro obtido em 451 segundos, cora o filtro de alumínio (Jennings 1988. Ghilardi

Netto 1986). Desse modo. obtém-se um valor experimental para a razão de transmissão dado

pelo quociente dos valores acima, cujo resultado é 1.156. O valor teórico da razão de transmissão

média u'sando os mesmos parâmetros da experiência é 1.148. ocorrendo um erro de apenas 0.7%
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Figure 20: Espectros transmitidos por 2.0 mm de alumínio (curva inferior) e 0-058 mm de
latão (curva superior), a partir de um espectro incidente de 100 kVp. 0 espectro relativo ao
latão dividido pela razão de transmissão média (A'=1.077) se sobrepõe ao espectro relativo ao
alumínio.
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entre a teoria e a experiência.

. 0 método experimental utilizado para comparar filtros de alumínio, cobre e latão teve que

sofrer um ajuste para que o mesmo se adaptasse às condições existentes em um número maior de

laboratórios, ou seja, naqueles que não possuem um sistema para detectar espectros de raios-x.

Como os aparelhos de raios-x não permitem a escolha do tempo de exposição e da corrente

do tubo que se queira, focamos para todos os filtros, 200 mA e 0.1 s. A razão de transmissão

foi, então, avaliada através da razão entre as exposições medidas com cada um dos filtros,

conforme descrito na tabela 6. As espessuras dos filtros e as razões de transmissão teóricas

foram determinadas pelo algoritmo numérico. Como pode ser visto, o desvio entre o valor

teórico e o experimental é desprezível (2%, no máximo), diante das dificuldades encontradas.

A medida da camada-semi-redutora (CSR) mostra a equivalência qualitativa entre os espectros

transmitidos por cada filtro, uma vez que do seu valor estima-se a energia efetiva do espectro.

Portanto, de maneira indireta, os resultados da simulação foram comprovados. Observou-se que

tanto o cobre como o latâo são cerca de 10% mais eficientes que o alumínio, chegando até 20%

para espessuras maiores.

Tabela 6) Resultados experimentais para comparação de alumínio, cobre e latão. A exposição

(X) é dada em unidades arbitrárias.

x(mm)
2.50
0.07
3.70
0.10
2.40
0.07
4.80
0.14
2.50
0.07
3.70
0.10
2.40
0.07
4.90
0.14

filtro
Al
Cu
Al
Cu
Al
Latão
Al
Latão
AI
Cu
Al
Cu
Al
Latâo
Al
Latão

kVp
80
80
80
80
80
80
80
80

120
120
120
120
120
120
120
120

CSR
4.33
4.31
4.73
4.71
4.29
4.27
5.05

• 5.03
6.28
6.26
6.77
6.75
6.24
6.22
7.19
7.17

Expos.
138.0
154.0
103.0
124.0
109.5
122.0
76.3
92.4

361.3
395.7
305.0
344.8
339.5
372.5
253.7
305.3

Ktxp
1.116

1.148

1.114

1.211

1.095

1.127

1.098

1.203

1.096

1.146

1.092

1.197

1.097

1.147

1.094

1.201

55



O método de ajuste espectral desenvolvido pode também ser usado para comparar materiais

biológicos como osso, músculo, gordura, com materiais usados para simula- los. A denominação

"osso mole ou interno" designa uma mistura de osso duro (22.4%) com tecido mole (77.6%)

correspondente à medula. Os resultados estão mostrados na tabela 7.

Tabela 7) Resultados teóricos, obtidos pelo método de simulação, da comparação de materiais

biológicos com possíveis simuladores. As espessuras x-i dos materiais simuladores são dadas em

cm e o erro quadrático médio, em porcentagem. Considerou-se um espectro constante de 120

kVp. As composições dos materiais denotados por (') e (*") são dados por White (1977) e

Attix (1986), respectivamente.

Materiais

PVC

Al

SB3-

*j

K
£

K
c

K
í

K
£

Osso cort.
(1.0 cm)

1.20
1.054
0.43
0.79

0.973
0.28
0.95

1.018
0.06

—

Osso int.
(1.0 cm)

0.27
1.145
1.06
0.18

1.124
1.07

—

0.95
1.007
0.21

Materiais

Lucite

Polies-
tireno

Água

T.E."

Água
Sólida

MS15'

MS20-

API"

Xl

x2
K
e

X j

K
£

x2
K
£

X2

K
£

Xj
K
£

X2

K
s

K
r

X ;

K
£

Músculo
(1.0 cm)

1.39
0.903
0.73
2.33

0.790
1.72
1.05

0.996
0.05
1.07

0.981
0.15
0.96

1.013
025
1.02

1.006
0.15
1.03

1.006
0.21

—

Gordura
(1.0 cm)

0.71
1.017
0.16
1.23

0.942
0.45
0.47

1.092
0.74
0.54

1.064
0.50

—

—

—

1.02
1.003
0.06



Com o auxilio da tabela 7, é possível escolher o material que melhor simule, um material

biológico de interesse, bem como saber qual a espessura ideal do mesmo. Por exemplo, como

1.20 cm de PVC simulam 1.0 cm de osso duro, com uma diferença de aproximadamente 5.4%

em intensidade (dada pelo valor de K), pode-se inferir que 5.0 cm de osso duro eqüivalem a

aproximadamente 6.0 cm de PVC. Esse tipo de cálculo só é possível devido ao fato de se ter

uma razão de espessuras praticamente constante, independente da kVp ou da espessura x\.

Alguns materiais descritos por White (1977) foram incluídos na tabela 7. O método de si-

mulação confirmou o ajuste espectral quase perfeito entre esses materiais e os materiais biológicos

correspondentes. Do» valores da razão de transmissão média (K), conclui-se que os espectros

transmitidos pelas espessuras de material biológico e simulador, fornecidas na tabela, além de

apresentarem formas idênticas (desvio máximo de 03%), possuem também intensidades distintas

aproximadamente de 1%, o que, em termos práticos, é insignificante.

4.4 COMPARAÇÃO DE TÉCNICAS RAD1OGRÁF1CAS QUANTO À

REDUÇÃO DE DOSE

4.4.1 CONTRASTE ÁGUA-ALUMÍNIO

0 método desenvolvido na seção 3.3, cujos resultados serão apresentados nesse momento,

tem por finalidade a escolha de técnicas radiogrificas, e não somente de filtros, que produzam

uma menor dose para o paciente, mantendo uma boa imagem radiográfica.

O primeiro passo a ser seguido é a escolha experimental de uma técnica radiográfica que

produza uma imagem de boa qualidade, do sistema em estudo. A técnica padrão escolhida para

o conjunto da figura 15 (5 cm de água e 1 mm de alumínio) foi: 50 kVp, 12 mAs e filtro de

3.5 mm de alumínio, sendo 2.5 mm inerente e 1 mm adicional. A carga do tubo (kVpxmAs)

correspondente a esta técnica é de 600 J. que corresponde à energia depositada no anodo do tubo

de raios-x. A nltração inerente do sistema tem uma importância fundamental nos resultados

simulados, como será visto mais adiante, quando considerar-se-âo também filtraçoes inerentes

de 1.5 e 3.5 mm de alumínio.
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Figure 21: a) Comparação dos resultados teóricos de energia absorvida por unidade de área da
tela com as medidas experimentais de densidade óptica no filme; b) Comparação do contraste
teórico com o experimental. Os valores de energia absorvida e contraste teórico são normalizados
pela técnica padrão.
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Como já foi visto na seção 3.3 (figuras 16 e 17), existem combinações de kVp, mAs e espessura

de filtro que fornecem os valores padrões de contraste e de energia absorvida por unidade de

área da tela intensificadora. Serão apresentados aqui, algumas dessas combinações envolvendo

filtros de alumínio, ferro, cobre, ítrio, prata, estanho, gadolínio e hólmio. Para testar a validade

do método de simulação, inicialmente foram feitas medidas da densidade' óptica do filme em

função da kVp, mantendo a carga do tubo igual a 600 J, como foi feito para se calcular a energia

absorvida por unidade de área da tela (fig. 16). Dessa forma, foi possível relacionar a densidade

óptica com a energia absorvida por área pela tela, como pode ser visto na figura 21a. Apesar

de não se ter uma linearidade entre as duas quantidades citadas, o que seria ideal, pode-se dizer

que para cada valor de energia absorvida por área, tem-se uma densidade óptica definida, pelo

menos até um valor de aproximadamente 2.5 . Dessa forma, a aproximação feita pelo método

de simulação é válida, uma vez que a fixação da densidade óptica é obtida por meio da fixação

da energia absorvida por unidade de área. do material fluorescente da tela. Não se tem interesse

exatamente no valor numérico da densidade óptica, mas sim, que ela tenha um valor fixo. Na

figura 21b é apresentada a comparação do contraste teórico e experimental. O contraste teórico

é obtido pela equação 54, considerando a energia absorvida por unidade de área da tela. O

contraste experimental é obtido da mesma forma, porém a partir dos valores reais de densidade

óptica. Segundo a figura 21b, pode-se confirmar a validade do artifício utilizado pelo método

de simulação para fixar a imagem.

A tabela 8 fornece os resultados obtidos experimentalmente e pelo método de simulação, para

filtros de alumínio. Qs valores de kVp, mAs, exposição teórica (-Y(eo) e experimental {Xezp),

dose absorvida pela água (Dieo) e espessura de filtro (x. em mm), para cada carga do tubo (L),

são fornecidos pelo método. A dose e a exposição são dadas em unidades relativas, normalizadas

pelos valores referentes à técnica padrão.
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Tabela 8) Comparação dos resultados simulados e experimentais para filtros de alumínio. A

densidade óptica (DO) e o contraste experimental (C), obtidos experimentalmente, são

apresentados.

L
450
600
750
900
1050
1200
1350
1500
1650
1800

kVp
52.3
50.0
49.0
48.0
47.4
46.7
46.3
45.9
45.6
45.2

mAs
8.6
12.0
15.3
18.8
22.2
25.7
29.2
32~
36.2
39.8

X

0.22
1.00
1.60
2.13
2.58
2.96
3.29
3.62
3.95
4.16

Dtto

1.09
1.00
0.97
0.93
0.91
0.90
0.89
0.87
0.85
0.84

Xtto
1.09
1.00
0.9?
0.93
0.91
0.90
0.89
0.87
0.85
0.84

1.11
1.00
—-
0.93
—
0.89
—
0.85
—
0.82

DO.
—
1.7
—
1.7
—
1.8
—
1.8
—
1.7

C
—
0.18
—
0.18
—
0.17
—
0.17
—
0.18

Todas as técnicas radiográücas citadas na tabela 8, foram calculadas para que produzissem

a mesma imagem radiogrártca, o que, de fato, ocorreu, como pode ser visto pelos valores expe-

rimentais de densidade óptica e contraste, mostrados na mesma tabela , que apresentaram uma

variação menor que 6%, o que é praticamente imperceptível a olho nu. Os valores simulados

e experimentais de exposição relativa apresentaram comportamentos próximos, apesar da in-

certeza no controle dos parâmetros utilizados. Como pode ser visto na tabela 8, a diferença

entre as quilpvoltagens calculadas é da ordem de 1.0 kV entre cada técnica radiográfica e, como

já foi dito na seção 4.1, o controle da máquina oferece uma precisão de, no mínimo, 2.0 kV. As

espessuras dos filtros utilizados foram aproximadas pelos valores disponíveis em nosso labo-

ratório. A imprecisão no mAs já foi corrigida, uma vez que se sabe que a exposição é linearmente

dependente do seu valor.

A figura 22 apresenta os resultados teóricos e experimentais de exposição superficial, con-

forme tabela 3. Conforme foi visto na tabela, o comportamento teórico da exposição superficial

e da dose absorvida pela água são exatamente iguais. Como pode ser visto, é possível reduzir

a dose e a exposição variando-se somente a combinação de kVp, mAs e espessura de filtro, sem

que haja, com isso, uma redução do contraste da imagem. A figura 23 mostra o comportamento

teórico da exposição superficial (ou dose absorvida pela água. já que são iguais) para outros ma-

teriais como filtros. Nota-se que materiais como alumínio, ccbre. ferro. ítrio. gadolínio e hólmio

apresentam comportamentos bem próximos, enquanto outros, como por exemplo, o estanho e a
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Figure 22; Exposição superficial relativa teórica e experimental em função da carga do tubo,
conforme dados da tabela 8 para filtros adicionais de alumínio.

prata, aumentam a dose de radiação.

Os espectros transmitidos por filtros de alumínio, correspondentes is cargas de tubo iguais

a 600,1200 e 1800 J, estão mostrados na figura 24. Observa-se que o espectro correspondente à

L=600, apesar de apresentar uma intensidade menor ( devido ao baixo mAs ), é o que produz

maior valor de exposição. Este fato ocorre pois tal espectro possui maior intensidade na região

de mais baixa energia, onde os coeficientes de absorção de energia para o ar (fitnfp), presentes

na definição de exposição, são significantemente maiores. Os outros espectros, correspondentes

a cargas de tubo maiores, apesar de mais intensos, produzem uma menor exposição, devido à

baixa contribuição na região de baixa energia.

Pela." explicação acima, é de se esperar uma influência da filtração inerente do sistema no
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Figure 23: Exposição superficial teórica (valores relativos) em função da carga do tubo, para
' outros materiais como filtros. A mesma curva é válida para a dose absorvida pela água.

62



600000s
3

500000?

o S

U3 400000 5
O

10 20 30 -40

Energia (keV)
60

Figure 24: Espectros transmitidos por alumínio para cargas de tubo distintas, segundo dados
da tabela 8. O espectro relativo à carga de tubo igual a 600 é o que produz o maior valor de
exposição, apesar de apresentar menor intensidade. Isto se deve ao fato de que sua intensidade
é maior para baixos valores de energia, que contribuem com maior peso no cálculo da exposição.

63



s1.40-i

3.5

450 600 750 MO 1050 1200 1350 1500 1650 1800

Cargo do tubo (J)

Figure 25: Comportamento da exposição relativa em função da carga do tubo para fütrações
inerentes de 1.5, 2.5 e 3.5 mm de alumínio. Filtro adicional = 1.0 mm de alumínio.

comportamento da exposição (ou dose absorvida) em função da carga do tubo. Como a redução

da dose é obtida pela remoção dos fótons de menor energia, uma filtraçâo inerente muito grande,

por si só, já se encarrega disso. Assim, a adição de outros filtros produz uma redução de dose

limitada, como será observado. É de se esperar, portanto, que cora uma fUtraçáo inerente menor,

a redução de dose obtida seja bem maior. Para exemplificar, consideraram-se filtrações inerentes

de 1.5, 2.5 e 3-5 mm de alumínio. A figura 25 mostra a exposição relativa em função da carga

do tubo tendo a filtraçâo inerente total como parâmetro.
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4.4.2 TÓRAX

Até o momento, o método de simulação foi aplicado a uma situação simples (5 cm de água e

1 mm de alumínio) somente com o intuito de testar a sua validade. A partir de agora, o método

será utilizado para avaliar uma radiografia convencional de tórax. Segundo radiografias tiradas

de seções transversais de um simulador de tórax (RT Humanoid), é possível avaliar as espessuras

médias do pulmão, do coração, dos ossos e do tecido que envolve o tórax. Para efeito de cálculo,

considera-se que uma parte do feixe de raios-x atravesse 4.0 cm de músculo (tecido que recobre a

parte anterior e posterior do tórax) e 18.5 cm de ar (pulmão) em contraste com a outra fração do

feixe que atravessa os mesmos 4.0 cm de músculo, 7.0 cm de músculo correspondentes ao coração

e 11.5 cm de ar (18.5 cm de pulmão menos a espessura do coração). Os ossos das costelas

não foram levados em conta nos cálculos pois o objetivo era a visualização do contraste entre

o pulmão e o coração. Para isso a técnica padrão escolhida foi: 96 fcVp, 20 mAs, sem filtro

adicional. A tela (Ecran) utilizada é a "Special" da Siemens, composta de tungstato de cálcio.

A escolha desta técnica, no entanto, foi feita levando-se em conta a presença dos ossos, tal que

a imagem radiográika fosse real.

A tabela 9 mostra outras técnicas radiográficas (kVp, mAs e filtro de espessura x) que

fornecem a mesma imagem que a padrão, encontradas através do método de simulação, para

filtros de alumínio, ferro, cobre e gadolínio, que foram os que apresentaram maior redução de

dose. A dose absorvida pelo coração {DTti) e a exposição na superfície do tórax (XTei) são

dadas em valores relativos. Algumas medidas experimentais de exposição (X,xp) realizadas

para filtros de alumínio são também mostradas na tabela. A figura 26 apresenta a variação da

exposição superficial ou dose absorvida pelo coração (novamente as reduções de dose e exposição

foram iguais) com a técnica utilizada, para filtros de alumínio, ferro, cobre, ítrio, prata, estanho,

hólmio e gadolínio. Alguns espectros, correspondentes a cargas de tubo de 1920, 3840 e 5760, são

mostrados na figura 27. A explicação anterior para o comportamento da exposição, mostrado

na figura 24, serve para este caso.

i
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Figure 26: Dose absorvida pelo coração (valores relativos) em função da carga do tubo para
filtros adicionais de alumínio, ferro, cobre, ítrio. prata, estanho. gadolínio e hólmio. Valores nor-
malizados pela técnica padrão (1 = 1920). Todas as técnicas (cargas do tubo) fornecem a mesma
imagem radiográfica. Curvas idênticas representam o comportamento da exposiqão superficial.

66



Tabela 9) Técnicas radiográficas escolhidas pelo método de simulação que produzem o mesmo

padrão de imagem do tórax que a técnica padrão (L—1920 - filtro de alumínio). Filtros =

alumínio, ferro, cobre e gadolínio. A dose absorvida foi calculada no coração e a exposição, na

superfície do simulador.

Al

Fe

Cu

Gd

L=
kVp
mAs
X

Xrtl
Drtl

•^cxp

kVp
mAs
X

Xrtl
D«I
kVp
mAs
X

Xrtl
Drtl
kVp
mAs
X

Xrtl

Drel

1920
96.0
20.0
0.000
1.00
1.00
1.00
98.7
19.5
0.000
1.02
1.02
99.9
19.2
0.000
1.03
1.03
99.8
19.2
0.000
1.03
1.03

2880
85.3
33.8
1.449
0.94
0.94
0.94
83.3
34.2
0.072
0.93
0.93
84.6
34.0
0.046
0.95
0.95
91.4
31.5
0.037
0.95
0.95

3840
79.4
48.4
2.529
0.91
0.91
0.90
78.0
49.2
0.123
0.91
0.91
79.1
48.5
0.081
0.93
0.93
88.1
43.6
0.065
0.93
0.93

4800
75.0
64.0
3.399
0.88
0.88
0.87
73.4
65.4
0.165
0.87
0.87
73.1
65.7
0.109
0.87
0.87
83.5
57.5
0.089
0.89
0.89

5760
72.7
79.2
4.127
0.88
0.88
0.86
67.1
85.8
0.203
0.86
0.86
66.8
86.2
0.128
0.86
0.86
81.5
70.7
0.109
0.87
0.87

4.4.3 FRATURA DE BRAÇO

Como última aplicação do método de simulação apresentado, considerou-se uma fratura de

braço (na altura do úmero). Neste caso. o contraste foi calculado entre 8.0 cm de músculo e

3.0 cm de osso, sendo 2.4 cm de osso interno e 0.6 cm de osso cortical. A dose absorvida foi

< calculada no osso interno. A técnica padrão escolhida foi: 60 kVp. 15 mAs. 1.0 mm de alumínio

adicional (além dos 2.5 mm inerente). Os resultados obtidos pelo método estão mostrados na

tabela 10, para filtros adicionais de alumínio, ferro, cobre. ítrio, gadolínio e hólmío. A exposição

experimental (A'exp) novamente foi obtida para filtros de alumínio, como pode ser visto na
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Figure 27: Espectros transmitidos por alumínio para cargas de tubo distintas, segundo dados
/ da tabela 9. Pela mesma razão apresentada na figura 24, o espectro referente à carga de tubo

igual a 5760 produz uma exposição menor.
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mesma tabela.

Tabela 10) Técnicas radiográncas obtidas pelo método de simulação para uma fratura de

braço utilizando filtros de alumínio, ferro, cobre, ítrío, gadolínio e hólmio. A dose absorvida foi

calculada na medula óssea (osso interno) e a exposição, na superfície do braço. A espessura (x)

dos filtros é dada em mm.

L=

Al

Fe

Cu

Y

Gd

Ho

kVp
mAs
X

DTti

kVp
mAs
X

XTtl
DTtl
kVp
mAs
X

Xrtl

Drti
kVp
mAs
X

Xrtl

Drtl
kVp
mAs
X

Xrtl
Drti
kVp
mAs
X

Xrtl
'Drtl

900
60.0
15.0
1.00
1.00
1.00
1.00
59.8
15.1
0.049
0.99
0.99
60.5
14.9
0.032
1.01
1.01
59.8
15.1
0.029
1.02
1.02
61.5
14.6
0.028
0.98
0.98
61.7
14.6
0.021
1.04
1.04

1350
57.4
23.5
2.68
0.85
0.85
0.84
57.2
23.6
0.119
0.84
084
57.1
23.6
0.086
0.84
0.84
57.0
23.7
0.079
0.86
0.86
60.0
22.5
0.070
0.S4
0.84
57.8
23.4
0.058
0.S7
0.37

1800
56.1
32.1
3.91
0.80
0.80
0.79
55.5
32.4
0.192
0.77
0.77
55.4
32.5
0.126
0.77
0.77
55.6
32.4
0.115
0.81
0.81
57.7
31.2
0.110
0.77
0.77
55.4
32.5
0.080
0.78
0.79

2250
54.9
41.0
4.88
0.76
0.76
0.74
54.4
41.4
0.243
0.74
0.74
54.2
41.5
0.158
0.74
0.74
54.5
41.3
0.144
0.77
0.77
56.8
39.6
0.132
0.75
0.75
54.4
41.4
0.104
0.74
0.74

2700
54.2
49.8
5.69
0.73
0.73
0.71
53.5
50.5
0.281
0.74
0.74
53.6
50.4
0.184
0.74
0.74
53.5
50.5
0.168
0.73
0.73
55.5
48.6
0.156
0.73
0.73
53.9
50.1
0.116
0.74
0.74
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Figure 28: Comportamento da dose absorvida pelo osso interno em função da carga do tubo,
numa radiografia de fratura de braço para vários filtros adicionais.

A figura 28 mostra o comportamento da dose absorvida pelo osso interno (ou exposição

superficial, já que os valores são exatamente iguais) em função da carga do tubo. para filtros de

alumínio, feiro, cobre, ítrío, prata, estanho. gadolínio e hólmio.



CAPITULO 5

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO

Os métodos de simulação desenvolvidos no presente trabalho apresentam resultados que, se

aplicados na rotina de um serviço de radiodiagnóstico, trarão, com certeza, enormes benefícios

ao paciente. Apesar da falta de instrumental de maior precisão para determinação exata dos

espectros de raios-x e de outros parâmetros relevantes, foi possível avaliar e comprovar alguns

resultados obtidos pela simulação numérica. Os resultados obtidos pelo método de redução de

dose, apresentados na seção 4.4, foram comprovados através de medidas de exposição relativa,

feitas com câmara de ionização (Keithley - 96035), para as técnicas radiográficas encontradas

teoricamente. A máxima diferença entre os valores teóricos e experimentais não ultrapassou

2.5%, como pode ser visto nas tabelas 8. 9 e 10. Este pequeno erro pode ter como causa, a

incerteza quanto ao valor exato da filtração inerente do sistema, bem como a discordância que

possa existir entre o espectro simulado e o real. Na impossibilidade de se obter o espectro real

emergente do tubo de raios-x utilizado, utilizou-se o método de simulação de Birch e Marshall,

descrito na seção 3.1, nos algoritmos computacionais desenvolvidos neste trabalho. Como os

resultados obtidos são todos de natureza comparativa, a pequena diferença que possa existir

não nos imperit de tirar as conclusões desejadas.

A necessidade de se calcular * dose absorvida por um material levou ao desenvolvimento de

um algoritmo que calculasse os coeficientes de absorção de energia (/. > para qualquer material

e energia. Os coeficientes de atenuação por massa (p/p) foram obtidos pela aproximação poiino-

mial de McMaster, descrita na seção 3.2. 0 algoritmo desenvolvido para o cálculo dos coeficientes

de absorção de energia é apresentado na mesma seção. Na verdade, como a energia máxima

utilizada cm diagnóstico é de 150 keV, não há diferença entre coeficiente de transferência e de

absorção de energia, o que permitiu que o algoritmo se baseasse na teoria relativa à transferência

de energia, apresentada na seção 2.3- A figura 19b mostra um excelente ajuste entre os coefi-

cientes simulados e os dados da compilação de Hubbell para o ar. A comparação foi realizada

para outros materiais cujos coeficientes de absorção de energia são tabelados, comprovando a
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validade do algoritmo na faixa de energia de radiodiagnóstico.

A condição de fixar um padrão de imagem na execução do método de simulação para redução

de dose, descrito na seção 3.4, tomou necessário desenvolver um meio de se prever a densidade

óptica e o contraste resultantes de uma determinada técnica radiográfica. Considerou-se que

a imagem radiográfica pudesse ser definida simplesmente por esses dois parâmetros, embora

se soubesse que o ruído é um fator importante. No entanto, como o interesse é fixar uma

imagem obtida a partir de uma técnica padrão (kVp, raAs e filtro) e a variação do intervalo

de energia das demais técnicas encontradas pelo método é pequena, a variação do ruído pode

ser desprezada. Pelo mesmo motivo a radiação espalhada não foi considerada nos cálculos de

energia absorvida, dose ou exposição. Embora presentes, ruído e espalhamento não influem nos

resultados comparativos, como já havia sido comprovado por Koedooder e Venema (1986) no

estudo de contraste de iodo. Utilizando um sistema tela-filme considerou-se que a densidade

óptica do filme fosse proporcional à energia absorvida pelo material fluorescente da tela. Apesar

de não se estar levando em conta a eficiência de conversão dessa energia em luz e a absorção da luz

pelo filme, verificou-se que a curva que relaciona a densidade óptica com a energia absorvida por

unidade de área da tela (fig. 21a) apresentou um comportamento que permitiu fixar a densidade

óptica através da fixação da energia absorvida por área, pelo menos até uma densidade óptica

de 2.5. Como é usual se trabalhar com densidades ópticas abaixo desse valor, pode-se considerar

que a aproximação foi válida para o propósito do trabalho.

Todas as técnicas radiográíicas (kVp, mAs e filtro) fornecidas pelo método de simulação

(seção 3.4) foram escolhidas de modo que se obtivesse um mesmo padrão de imagem, permitindo

assim que a comparação, em termos de dose, fosse feita sob as mesmas condições. A aplicação

do método abrange qualquer tipo de tela- filme e qualquer situação de diagnóstico encontrada

na prática. Na presente tese, escolheu-se uma tela composta por tungstato de cálcio (CaWO4)

e o método foi aplicado a uma radiografia de tórax e a uma fratura de braço.

Os resultados obtidos pelo método mostraram que mais importante do que escolher o filtro

é encontrar combinações dos parâmetros kVp, mAs e espessura de filtro que produzam uma

redução de dose significativa para o paciente, sem piorar a qualidade da imagem radiográfica

paia o diagnóstico médico. Materiais como .VI. Cu. Fe. Gd e Ho apresentaram reduções de dose

semelhantes tanto para o sistema água-Al (fig. 15) quanto para o tórax e a fratura. Dos materiais

com "K-edge"' estudados verificou-se que a prata (Ag) e o estanho (Sn) não são bons candidatos
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a filtro, o que está de acordo com o trabalho de Koedooder e Venema (1986) sobre o estudo

do contraste de iodo em água, cujos resultados indicam que materiais com números atômicos

entre 43 e 63 apresentaram um acréscimo de dose, não sendo recomendados por isso. Nesse

mesmo trabalho, os demais materiais apresentaram reduções de dose absorvida integral menores

que as reduções de exposição superficial. No presente trabalho, as reduções de dose absorvida

e exposição superficial foram idênticas. A diferença entre os resultados apresentados nos dois

trabalhos é que no cálculo da dose absorvida (eq. 35) foram introduzidos os coeficientes de

absorção de energia {(ien) do material em questão, o que não foi feito no trabalho de Koedooder

e Venema no cálculo da dose absorvida integral. Para compreender a razão do acréscimo de dose

observado com filtros de prata (Ag) e estanho (Sn), simulamos alguns espectros transmitidos

por Al, Gd e Ag com os parâmetros (kVp, mAs e espessura do filtro) fixados pelo método de

simulação. Na figura 29 estão três espectros referentes à carga de tubo igual a 600 J (contraste

água- alumínio) para os filtros citados acima. Os espectros transmitidos pelo alumínio e pelo

gadolínio praticamente coincidem em todo o intervalo de energia e por isso produzem a mesma

dose. Já o espectro transmitido pela prata apresenta um pico em torno de 25 keV (K-edge).

O valor elevado da dose é devido aos altos valores de energia abaixo de 25 keV. Quanto ao

gadoünio, a influência do "K-edge" não teve maiores conseqüências em termos de dose, pelo fato

de se localizar na parte superior do espectro. A mesma explicação vale para os outros filtros

com "K-edge" estudados. Na figura 30 são apresentados os espectros transmitidos pelos mesmos

filtros, porém para cargas de tubo de 3840 J (tórax). Neste caso, a influência do "K-edge" do

gadolínio aparece de forma mais clara. Mesmo assim, a dose produzida não aumenta, pois na

região cie baixa energia, o espectro praticamente não sofre alteração. A intensidade maior em

torno de 40 keV é compensada pela maior atenuação nas energias acima de 50 keV ("K-edge").

O espectro transmitido pela prata, por sua vez, produz um acréscimo de dose pela mesma razão

apresentada na figura 29. O fato de que alguns materiais com "K-r>dge" não são bons candidatos

a filtros, enquanto outros são, é explicável. Materiais que possuem números atômicos da ordem

de 42 têm suas energias de absorção da camada K na faixa de 20 keV. Como a energia mínima

, dos espectros de raios-x geralmente está em torno de 20 keV, os materiais cujas energias de

absorção da camada K ("K-edge") se localizam abaixo desse valor, jomportam-se como filtros

convencionais. Materiais com "K-edge™ acima da energia minima do espectro ( 20 keV. por

exemplo ) comportam-se como a prata (figs. 29 e 30), ou seja. transmitem espectros com picos
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Figure 29: Espectros transmitidos por Al, Gd e Ag para cargas de tubo de 600 J. Os parâmetros
kVp, mAs e espessura do filtro são fornecidos pelo método de simulação.

de intensidade em regiões de baixa energia ( ou energias abaixo da energia média do espectro

incidente ). Como se sabe, altas intensidades em baixas energias contribuem fortemente para

a dose absorvida devido aos altos valores dos coeficientes de absorção de energia nessa região.

À medida que o "K-edge" aumenta, o comportamento do espectro transmitido vai se tornando

parecido com o do gadoL'nio (fig. 30), ou seja, ocorre um corte na região de mais alta energia (

acima da energia média do espectro ), não aparecendo picos de intensidade como no outro caso.

É claro que a escolha exata dos limites de número atômico, cujos materiais não são bons filtros,

depende do intervalo de energia abrangido pelo espectro incidente. Como exemplo podemos

citar o ítrio e o hólmio que para o tórax não seriam uma boa escolha enquanto que para a

fratura, a redução de dose obtida com eles foi igual à conseguida com filtro de alumínio (tabela

10).
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Figure 30: Espectros transmitidos por Al, Gd e Ag para cargas de tubo de 3840 J. Parâmetros
fornecidos na tabela 9.



Importante contribuição do método de simulação é a possibilidade de escolher a técnica

radiográfica (kVp, mAs e filtro) que produz uma menor dose de radiação, sabendo que a imagem

final será igual a uma imagem padrão previamente escolhida. Este resultado foi confirmado pelas

radiografias tiradas do sistema água-Al (fig. 15) com as as várias técnicas fornecidas pelo método

de simulação (tab. 8), cujos valores de densidade óptica e contraste permaneceram praticamente

constantes, com uma variação de apenas 5%. Este desvio, muito provavelmente, fci causado pela

dificuldade de selecionar os valores exatos de kVp e mAs no painel do aparelho e de encontrar

as espessuras de filtro exatas. Em suma, o resultado mais importante é que aumentando a

carga do tubo conseguiu-se uma redução de dose de 15 a 25%, em média, para qualquer das

três situações estudadas. As cargas do tubo foram limitadas (até 3x a carga de tubo padrão,

geralmente utilizada na rotina) pois valores maiores causariam um desgaste excessivo do anodo

do tubo sendo que o ganho em redução de dose seria desprezível.

Paralelamente ao desenvolvimento do método de redução de dose discutido até o presente

momento, utilizou-se o algoritmo de comparação de materiais desenvolvido por Jennings (1988)

para avaliar o latão (liga de cobre e zinco) como filtro. Os resultados indicaram que tanto

o cobre quanto o latão apresentam maior eficiência que o alumínio, em termos de tempo de

exposição. No entanto, o latão e o cobre, na prática, não apresentam diferenças a serem levadas

em conta. Foi mostrada também a utilidade do método de comparação de materiais na simulação

de materiais biológicos. A tabela 7 apresenta alguns resultados da simulação de osso, músculo

e gordura.



CAPÍTULO 6

SUGESTÕES PARA TRABALHO POSTERIOR

0 método de simulação computacional para redução de dose, apresentado nas seções 3.3 e

4.4 pode ser usado como uma importante ferramenta de proteção radiológica num departamento

de radiodiagnóstico. Como sugestão para um próximo trabalho, fica a necessidade de adequá-lo

às demais situações reais encontradas em radiologia, bem como optimizá-lo para que forneça

todos os dados de interesse para o médico ou físico. Para cada situação basta conhecer a

composição química dos materiais biológicos por onde o feixe de raios-x passará, fixar dois

desses materiais cujo contraste seja desejado, escolher uma técnica padrão que forneça uma

boa imagem radiográfica e conhecer a composição do sistema receptor de imagem utilizado. A

* escolha da técnica padrão pode também ser simulada computacionalmente tal que forneça os

melhores valores de densidade óptica e contraste.

Paralelamente à sugestão, convém citar a necessidade de se realizar um bom controle de

qualidade dos aparelhos de raios-x, sem o qual os métodos de simulação perdem o sentido. Um

sistema eletrônico para reconstiução espectral seria importante para o desenvolvimento de um

algoritmo numérico que simulasse os espectros reais dos tubos de raios-x utilizados. De posse

desse sistema, grandes benefícios seriam obtidos, tanto em relação ao paciente, quanto ao serviço

de radiodiagnóstico em geral.

Outra sugestão é utilizar o método de comparação de materiais na faixa de radiodiagnóstico,

descrito na seção 3.4, na construção de simuladores do corpo humano. A tabela 7 mostra al-

guns resultados da comparação de materiais biológicos com alguns materiais simuladores destes.

Conhecendo a composição e densidade dos materiais biológicos que compõem o órgão de in-

teresse é possível encontrar os materiais que melhor o simulem. Existe ainda a possibilidade

de encontrar novas misturas de materiais que apresentem melhores condições de simulação de

um determinado material biológico, sendo necessário realizar apenas algumas modificações no

algoritmo computacional.

Os métodos de simulação descritos nesta tese estão limitados para a faixa de energia de



diagnóstico. Uma alternativa de trabalho seria estender os conceitos teóricos utilizados para

poder simular espectros de raios-x utilizados em radioterapia (energias maiores que 1.0 MeV) e

assim abrir um novo campo de pesquisa em Física das Radiações.
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