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Una determinação precisa do conteúdo mineral
ósseo (CMO) é necessária para o diagnóstico antecipado de
osteoporose e de outras condições patológicas do esqueleto e
também na avaliação de terapias adequadas.

Neste trabalho apresentamos um sistema
desenvolvido para medida do conteúdo mineral ósseo "in
vivo" usando raios gama monoenergéticos. Foram utilizados os
raios gama de 59,5 Kev do 241Am. Apresentamos uma discussão
dos aspectos teóricos e práticos da técnica, detalhando o
sistema de aquisição de dados e o cálculo do CMO, bem como
todo o procedimento de calibração usado.

A precisão na medida do conteúdo mineral
ósseo é de aproximadamente 4% e a exatidão em torno de 3%. Ò
tempo total da medida é de 15 minutos e a dose recebida pelo
paciente é consideravelmente baixa e restrita a uma estreita
faixa do antebraço.

Em uma segunda etapa deste trabalho
discutimos os resultados obtidos em medidas "in vivo" onde
comparamos os valores de CMO de pessoas clinicamente normais
com pessoas doentes renais crônicos.
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A reliable in vivo measurement of bone

mineral content (BMC) is a necessary requirement for the

early diagnosis of osteoporosis and other pathological

conditions of skeleton. It can be also used in the

assessment of suitable therapy.

This work presents a system developed for in

vivo measurement of BMC by using monoenergetic gamma-rays of
M1Am (59,5 Kev).It presents a discussion of the theorical

and praticai aspects of the technique, with details of

acquisition and data processing and also discusses the

calibration procedure used.

The precision of bone mineral measurement is

about 4% and the accuracy is about 3%. The total time of

measurement is 15 minutes. The dose radiation for the

patient is very small and limited to a narrow area of the

forearm.

In the second part of this work, the results

obtained with in vivo measurements are presented and BMC

values of clinically normal subjects and chronic renal

patients are compared.
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CAPITULO I

INTRODUÇÃO

0 esqueleto humano é una estrutura complexa

composta de una variedade de ossos e tecidos . O aineral

ósseo não apenas contribue para a função estrutural do

esqueleto coso também desempenha um importante papel no

metabolismo de cálcio no organismo. Na fase adulta, a forma,

tamanho e estrutura dos ossos permanecem muito estáveis

devido a um equilíbrio entre a perda e a absorção dos

constituintes ósseos no organismo. Se esse equilíbrio é

perturbado pode haver uma perda continua (ou muito

raramente, um ganho) de mineral ósseo que, embora em uma

taxa pequena (1% ao ano), possui efeitos cumulativos e ao

atingir cerca de 20%, predispõe o organismo a incidência de

fraturas, algumas vezes com conseqüências fatais, e que se

constitue numa das principais preocupações dos serviços de

saúde em todo mundo.

Uma determinação precisa do conteúdo de

mineral ósseo é necessária para diagnóstico antecipado de

doenças ósseas como a osteoporose, e outras condições

patológicas do esqueleto e também, na avaliação de terapias

empregadas.

Diante dessa necessidade, muitos esforços são

empregados na obtenção de técnicas precisas de medidas do

conteúdo de mineral ósseo (CMO) Min vivo" e atualmente,

várias técnicas são utilizadas, das quais se destacam

aquelas baseadas no uso de radiações,devido principalmente



ao fato de serem técnicas não invasivas e á alta precisão de
seus resultados. Dentre essas técnicas podemos citar:

(i) absorção de fótons monoenergéticos (SPA);

(ii) absorção de fótons de duas energias (DPA) [1];

(iii)tomografia computadorizada quantitativa (QCT)[2];

(iv) espalhamento Compton [3,4]; e

(v) análise por ativação [5,6].

Todos esses métodos diferem quanto á

precisão, exatidão, sensibilidade, custo e dose de radiação

para o paciente . Uma comparação entre essas técnicas pode

ser vista na tabela 1.1.

Técnica

SPA

DPA

QCT

Esp.Cosp.

Anal.Ativ?

Local de Exame

antebraço
(cortical)

coluna, quadril
(integral)

coluna vert.
(trabecular)

antebraço
(cort.e trab.)
•ao, antebraço
e coluna

Precisão
(%)

2 - 3

2 - 4

2 - 5

4

4

Exatidão
(%)

5

4 - 1 0

5 - 2 0

5

5

Dose
(mSv)

0,10

0,05

1 - 1 0

3

50

TABELA I.I.- Comparação das técnicas de nedidas de CMO
baseadas no uso de radiações [7,9].
* dados obtidos "in vitro".

Os parâmetros básicos necessários para que um
aétodo de medidas de CMO seja considerado ótimo, são
essencialmente:

(i) alta sensibilidade para detetar pequenas mudanças
da massa óssea;

(ii) boa reprodutibilidade para pequenos e longos



períodos de estudo de um mesmo paciente;

(iii)capacidade de discriminar entre osso cortical e

trabecular;

(iv) acesso a diferentes regiões do organismo;

(v) fácil procedimento de medida para operador e

paciente;
(vi) baixo custo; e

(vii)baixa exposição de radiação para o paciente.

Nenhuma das técnicas acima citadas, preenche todos

esses requisitos e a escolha de uma ou outra técnica depende

do tipo de estudo no qual se está interessado, do local do

organismo que se deseja investigar e da precisão desejada

[10].

Neste trabalho optamos pelo uso da técnica de

absorção de fótons monoenergéticos. Este método foi

introduzido em 1963 por CAMERON e SORENSON [11], e consiste

na medida da transmissão do feixe de fótons monoenergéticos

ao longo de uma seção transversal do osso, através de um

detetor de cintilaçáo. 0 principio fundamental no qual se

baseia envolve a diferença entre os coeficientes de

atenuação do osso e dos tecidos para radiação de baixa

energia.

As técnicas anteriomente usadas baseavam-se em

medidas da transmissão de feixes de raios-X através de

medidas densitonétricas dos filmes. Tais técnicas não

forneciam informações quantitativas e não eram confiáveis

para detectar mudanças do CMO menores que 30%. As principais

limitações desta técnica consistiam da não

monocromaticidade do feixe de raios-X, da variabilidade da

qualidade dos filmes de raios-X e do efeito da radiação

espalhada.



Ea M U primeiro trabalho CAMERON utilizou usa
fonte de 12SI(27,5 Rev) (M>AB também foi usada) « as medidas
da transmissão foram realizadas diretamente através d* um
detetor de cintilaçáo COB ambos, feixe e detetor, bea
colimados. Este método possibilitou que fossem superadas
as limitações inerentes as técnicas radiográficas e ainda
que a presença do tecido que envolve o osso fosse levada ea
consideração, peraitindo que o CMO pudesse ser determinado
COB uma precisão em torno de 4%.

Uma rigorosa avaliação da sua precisão, das
principais fontes de erro e do aperfeiçoamento da técnica
continuou sendo estudada pelos mesmos autores [12,13],por
MAZESS et ai [14] e por WEST e REED [15].

A alta precisão obtida nos dados,permitiu não
só a determinação de variações do CMO antes do surgimento
dos sintomas clínicos como também a avaliação da eficácia de
terapias, o que fez com que rapidamente um grande número de
trabalhos fossem realizados nas mais diversas áreas da
medicina [lf], coa importantes resultados sendo obtidos ea
particular, na pediatria [17,18,19], nefrologia e
principalmente na ginecologia, no acompanhamento e
tratamento de mulheres menopáusicas [20,21].

COB o desenvolvimento dos chamados filtros de
raios-x que permitem atualmente a obtenção de feixes de
raios-X monoenergéticos , alguns equipamentos mais recentes
substituem as fontes d* radloisótopo» por tubos de raios-X
filtrados ,cuja maior vantagem sobre os isótopos é sua alta
intensidade, diminuindo consideravelmente o tempo de exaae •
aumentando a precisão (1-2%) e exatidão (5%) [22].



Os recentes desenvolvimentos da técnica

envolvem o uso de medidas bidimensionais visando encontrar a

região de maior separação entre os ossos do antebraço [23].

Nesta região o diâmetro dos ossos não varia abruptamente ao

longo do comprimento dos mesmos, minimizando desta forma os

erros na determinação do diâmetro em medidas repetitivas.

Outro desenvolvimento tem sido a determinação de mineral

ósseo nas mãos e pés [24].

A técnica de absorção de fótons

monoenergéticos se constitui atualmente no instrumento mais

preciso para avaliação do conteúdo mineral en ossos

apendiculares. No Brasil é muito pouco empregada devido a

inexistência de equipamentos apropriados , sendo reduzido o

número de hospitais que contam com equipamentos importados.

Objetivamos neste trabalho, o desenvolvimento

de um sistema para medidas do CMO e a avaliação deste sob

seus principais aspectos:precisão, exatidão e exposição de

radiação para o paciente. O projeto do sistema visou a

construção de um sistema prático, transportável, de fácil

manuseio por profissionais de outras áreas e de baixo custo,

com boa eficiência e baixa taxa de dose para o paciente.

Numa segunda etapa do trabalho, realizamos

medidas "in vivo" nas quais comparamos os valores de CMO de

doentes renais crônicos com os valores de pessoas

clinicamente normais, para diferentes faixas etárias e de

ambos os sexos. Essas medidas visaram também a avaliação da

viabilidade e praticidade do sistema para uso rotineiro em

hospitais.



No capitulo II deste trabalho apresentamos os
princípios teóricos fundamentais desta técnica. No capitulo
III, descrevemos o equipamento desenvolvido bem com o
procedimento experimental usado para cal ibração e medida de
dose.Também será descrito neste capitulo o procedimento
utilizado na aquisição de dados "in vivo".Os resultados
obtidos em ambas as etapas, calibração e "in vivo1*, são
mostrados no capitulo IV. A análise dos resultados,
conclusões e sugestões são apresentadas no capitulo V.



CAPÍTULO II

FUNDAMENTOS TEÓRICOS

II. 1 INTERAÇÃO DA RADIAÇÃO GANA COM A MATÉRIA.

A atenuação de um feixe de fótons

monoenergéticos, bem colimado, em um absorvedor de espessura

x comporta-se segundo a equação:

I - Io exp(-ux) (II.1)

onde l e i são as intensidades dos feixes de fótonso
incidente e emergente respectivamente e M é o coeficiente de

atenuação linear expresso em cm"1.

Para um absorvedor composto de n camadas de

elementos e espessuras diferentes, a equação (II.1)

torna-se:

I - Ioexp(-£iaiMiXi) (II .2)

sendo x{ a espessura de i-ésima camada cujo coeficiente de

atenuação linear é u ,
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Se o absorvedor é uma mistura homogênea de n

elementos, o coeficiente de atenuação linear total também

pode ser ernrito como:

+fBUft (II.3)

onde f , f ...., f são as frações por peso dos n elementos
1 2 n

presentes e u ,u . ...,u são os coeficientes de atenuação
linear desses elementos .

A atenuação da radiação gana pela matéria se

deve principalmente aos processos fotoelétrico, Compton e

formação de pares. O coeficiente de atenuação total é a soma

dos coeficientes dos processos individuais e é função da

densidade do material e da energia do fóton. Para um dado

material, o coeficiente de atenuação linear total é:

<r(E) + r(E) + K(E) (II.4)

onde o* é o coeficiente de atenuação linear Compton total,

composto da parte de espalhamento e da parte de absorção,x é

o coeficiente de atenuação linear do efeito fotoelétrico e K

é o coeficiente de atenuação linear para a formação de

pares.O coeficiente u é uma medida do número de fótons

primários que sofrem interações.

No efeito fotoelétrico, toda a energia do

fóton incidente é transferida a um elétron

orbital,expelindo-o com energia cinética igual a energia

inicial menos a energia de ligação do elétron, o fotoelétron

pode ser expelido ou reabsorvido devido ao seu pequeno

alcance no material. 0 efeito fotoelétrico é predominante em



baixas energias por exemplo, 50 Kev para o alumínio • 500

Kev para o chumbo.

No efeito Compton, o fóton incidente é

espalhado por um elétron do átomo, cedendo parte de sua

energia e saindo numa direção diferente da inicial, com

energia menor.Este efeito ocorre principalmente em energias

intermediárias, por exemplo de 50 Kev a 15 Mev para o

alumínio e de 500 Kev a 4 Mev para o chumbo, faixa em que a

energia de ligação do elétron é desprezível em comparação

com a energia do fóton e a interação pode ser descrita como

um espalhamento por um elétron livre, inicialmente em

repouso.

A formação de pares é uma das mais

importantes formas da radiação eletromagnética de alta

energia ser absorvida. Nesse processo o fóton desaparece e

um par elétron - positron é criado. Esse fenômeno só ocorre

para energias do fóton maior que 1,02 Mev, que é a energia

de repouso das duas partículas formadas.

A figura II. 1 mostra o comportamento dos

coeficientes de atenuação individuais e total em função da

energia, para a ãgua.

Na determinação experimental do coeficiente

de atenuação de um material é de grande influência a fase,ou

•eja se liquido, sólido ou gasoso. Assim, é útil também

expressar o coeficiente de atenuação independente do estado

físico do material, dividindo-se o coeficiente de atenuação

linear pela densidade p do material, ji/p é conhecido como

coeficiente de atenuação de massa, expresso em cm2/g.
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FIGURA II. l - os coeficientes de atenuação de massa
fotoelétrico(x/p), Compton(cr/p - <x%/p + <r*/p), formação de
pares {K/p) e total(u/p), para a água.

O principio fundamental no qual a medida do
conteúdo mineral ósseo "in vivo" se baseia, envolve a
diferença entre o coeficiente de atenuação do osso e tecido
para radiações de baixa energia, o processo predominante da
interação da radiação gama de baixa energia com a matéria é
o efeito fotoelétrico, cuja sessão de choque atômica varia
com z5,sendo z o número atômico do material. Isso implica em
uma maior probabilidade de ocorrência desse evento para
elementos pesados, ou seja de maior número atômico Z. A
importância relativa dos três principais processos de
interação da radiação com a matéria é ilustrada na figura
II.2.

0 tecido orgânico ê constituído basicamente de
carbono, oxigênio • hidrogênio . Esses elementos possuem
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baixos valores de Z e para fótons de baixa energia os

valores dos coeficientes de atenuação desses elementos são

próximos e bastante inferiores aos valores dos coeficientes

de atenuação dos minerais que compõem o osso, como cálcio e

fósforo por exemplo, cujos valores de Z são

significativamente maiores. Esse contraste é que permite a

determinação quantitativa do CMO, como será visuo a seguir.

•ram toam*

0.01 too

MmMlV

FIGURA II.2 - importância relativa dos três principais

processos de interação da radiação com a matéria.

II.2 - CALCULO DO CONTEÚDO MINERAL ÓSSEO (CMO) PARA

RAIOS GAMA MONOENERGÉTICOS.

Considere um absorvedor de espessura d

constante (figura II.3) e constituído de dois elementos:

osso e tecido. Para este caso, a equação II.2 pode ser

escrita como:

Iexp[-(Moxe+ uxt) (II.5)

onde y é o coeficiente de atenuação linear, x a espessura
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correspondente, e os indices o e t referem-se ao osso e
tecido respectivamente, sendo X Q + xt* d.

Como mostra a figura II.3, IQé intensidade do
feixe de radiação sem amostra, Iaé intensidade do feixe de
radiação atravessando apenas o tecido, e I é intensidade do
feixe de radiação atravessando a região com tecido e osso.

I, I

Hi Osso
l l Tecido

FIGURA II.3 - Esquema ilustrativo dos feixes de radiação.

Substituindo x - d - x em II .5 temos:
t o

- Ioexp[-(utd)].exp[-(íio- ut)xo
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onde I exp[-(M d)]* I ou seja, a atenuação do feixe IQ na

região apenas do tecido. Assis,

1= liexp[-(no- Mt)

de onde tentos:

/ I )

x é a medida da espessura de osso em cm

existente ao longo do caminho do feixe I.

A área da seção transversal do osso é

calculada através de medidas de x , em intervalos Ax
O

igualmente espaçados, ao longo de toda seção transversal,

como mostra a figura II.4.

A área da seção transversal do osso é dada

por:

o t

onde I( são as intensidades medidas ao longo de todo o

diâmetro do osso.

Portanto, definimos como conteúdo mineral

ósseo (CMO) a quantidade de massa por unidade de comprimento

do osso, dada por;
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Ax p
CNO (II.8)

sendo p a densidade do osso.

FIGURA II. 4 - Medidas de x ao longo da seção transversal do
O

osso.

É importante ressaltar que a equação II.8

requer:

(i) que a espessura do absorvedor d (Fig.II.3) seja

nantida constante;

(ii) que o tecido seja uniforme; e

(iii)o uso de valores padrões para o coeficiente de

atenuação linear e densidade do osso.
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No caso (i), para medidas no ante braço, isto

pode ser feito envolvendo-o COB um material de densidade

equivalente ao tecido humano, por exemplo água.

Na região de medidas além da água, o tecido

inclue toda substância não mineral como músculos, colagem,

etc. Mas as propriedades de absorção de fótons dessas

substâncias não diferem significativamente, podendo o tecido

ser considerado uniforme. Apenas a presença de gorduras se

constitui numa fonte de erro devido a diferença de suas

propriedades de absorção em relação aos demais componentes.

No caso do antebraço, além da quantidade de gordura ser em

geral consideravelmente pequena, pode-se admitir também que

esta se encontra uniformemente distribuída ao longo de toda

região de medidas, não se constituindo portanto em uma fonte

de erro considerável. 0 valor do coeficiente de atenuação

linear do tecido (j*t) pode ser determinado para cada medida

ou também podem ser utilizados valores padrões.

Os valores padrões da densidade p e

coeficiente de atenuação linear n podem ser determinados
O

uma vez conhecida a constituição da massa óssea. A tabela

II.1 apresenta a relação dos elementos que entram na

composição óssea e suas respectivas porcentagens, segundo

HANGARTNER [25]. A tabela traz também os respectivos

coeficientes de atenuação de massa para fótons de 60 Kev

para cada constituinte, extraídos de HUBBELL [26].

0 valor de u foi calculado a partir da

equação li. 3 ou seja, a partir da soma ponderada dos

coeficientes de atenuação individuais dos constituintes,

multiplicada pela densidade óssea p . O valor da densidade

microscópica do mineral ósseo segundo SORENSON et ai [12]

varia de 2,7 a 3,0 g/em3 mas,a densidade aparente entretanto



é menor, devido à sua mistura com Baterias orgânicas. De

acordo COB HANGARTNER [25], a densidade óssea situa-se em

torno de 2,0 g/ca3 e será este valor considerado neste

trabalho. Assim sendo, o valor do coeficiente de atenuação

linear do osso fica estabelecido teoricamente em 0,612 ca"1.

Elemento

H

C

0

N

Mg
p

s
Ca

Zn

Coef. de Atenuação

de massa (cm2/g)

0,326

0,175

0,190

0,181

0,230

0,350

0,510

0,637

2,700

%

4,72

14,43

44,61

4,20

0,22

10,55

0,32

20,99

0,01

TABELA II. 1 - Elementos que entram na composição da massa

óssea com respectivas concentrações e coeficientes de

atenuação de massa (cn2/g) para fótons de 60 Kev (25 e 26).
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CAPÍTULO III

MATERIAIS E MÉTODOS

III.1 - INTRODUÇÃO

O sistema foi projetado e construído

visando-se obter o máximo de nacionalização com um custo

mínimo, sem comprometer a sua eficiência, praticidade,

transportabilidade, facilidade de operação por profissionais

de outras áreas e principalmente mantendo-se uma baixa taxa

de dose para o paciente.

Para uma melhor descrição do equipamento,

podemos dividi-lo nas suas partes principais: unidade de

aquisição de dados, sistema eletrônico de deteçáo, interface

microcomputador-sistema e microcomputador. Todas essas

unidades bem como seus componentes principais são descritos

em detalhes neste capitulo.

0 sistema de medidas do CMO é mostrado na

figura III.I, e na figura III.2 pode ser visto seu diagrama

de blocos , dando uma visão geral das partes que são

apresentadas.

Neste capitulo também descrevemos os corpos

de prova e o procedimento de calibraçáo, assim como o

procedimento utilizado para aquisição de dados "in vivo".
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FIGURA III.l - Visão geral do sistema.

II 1.2 - UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS

A unidade de aquisição de dados é constituída

do sistema fonte-detetor, colimadores, motor de passo e

respectivo sistema de controle e fonte de alimentação.

Nesta unidade, o objeto (antebraço) permanece

fixo e o sistema fonte-detetor desloca-se em movimento

discreto unidimensional para aquisição das intensidades do

feixe de radiação ao longo de toda seção transversal do

antebraço.

Para medidas nin vivo", o antebraço é

envolvido por usa bolsa d'água e preso na região de medidas
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por u» braço de acrilico de 0,75 ca de espessura, que além

de fixá-lo define a espessura e a mantém constante ao longo

de toda região de medidas.

DETETOR

r- -

FONTE
HV

COLMADORES

MICROCOM
PUTAOOR

FIGURA III.2 - Diagrama de blocos do sistema

Para assegurar que as medidas são efetuadas

em um mesmo ponto no caso de realizar-se várias medidas

consecutivas ou para acompanhamento do paciente por tempos

prolongados, o local de medidas no antebraço é marcado com

uma referência ajustável de acordo com o tamanho do

antebraço. A posição ó fixada com esta referência colocada

entre os dedos do paciente.
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Uma vista desta unidade é mostrada na figura
III.3. Seus componentes principais são detalhados a seguir.

I

FIGURA III.3. - Vista da unidade de aquisição de dados.

III.2.1. SISTEMA FONTE-DETETOR.

0 sistema fonte-detetor compreende a fonte e
detetor com seus respectivos colimadores e o motor de pass». .
Este sistema é independente do restante da unidade. Um
esquema deste sistema é mostrado na figura III.4.
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MOTOR
OE PASSO

FIGURA III.4. - Esquema do sistema fonte-detetor.

A fonte e o detetor foram montados em uma
base móvel de tal forma que realizam movimento simultânea
para varredura de toda a região de medidas. 0 suporte do
detetor é um tubo de alumínio com paredes de 0,3 cm. A base
móvel está apoiada em dois trilhos de aproximadamente 50 cm
e seu movimento é controlado pelo motor de passo também fixo
nos trilhos. A base se desloca por meio de um parafuso sem
fim acoplado ao motor.

O posicionamento inicial deste sistema é
controlado por uma "nicroswitch" e seu deslocamento
Previamente estipulado pelo numero de passos. O deslocamento
máximo do sistema é de 13 cm.
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O movimento do sistema é dado por una
seqüência de pulsos TTL enviados pelo microcomputador, a
qual define a mudança de fase nos enrolamentos do motor de
passo. A conversão de TTL para analógico é feita pela placa
"driver" que tem entradas para pulso, direção e libera
motor. Para cada pulso recebido, o motor dá um passo na
direção determinada pelo estado lógico estabelecido na linha
de direção.

0 motor de passo usado é um motor marca
SYNCRO, com deslocamento de 0,36° por passo e permite o
controle da posição do sistema fonte-detetor com precisão de
décimos de milímetro. Sua alimentação é feita por uma fonte
de 24 volts e corrente máxima de 8 Amperes. A figura III.5
mostra o diagrama de blocos do sistema de controle.

0 alinhamento da fonte-detetor foi feito com
um tubo de raio laser devidamente colocado na posição do
detetor. A distância fonte-detetor é de 17,5 cm.

III.2.1.1. - FONTE DE RADIAÇÃO

Em geral a fonte mais utilizada para medidas
de CMO no antebraço é uma fonte puntual de 125I (27,5 Kev)
de 3,7xl09 Bq de atividade [7], mas devido à sua baixa meia
vida (60 dias) é necessário realizar-se correções nas taxas
de contagens devido ao processo de decaimento e também o seu
tempo de vida ütil é reduzido, necessitando a médio prazo
ser substituída, o que traria um aumento do custo do
equipamento.
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Por estas razões e pelo fato de que a grande

maioria das fontes radioativas não são produzidas no Brasil

e o processo de importação de fontes ser demorado, optamos

pelo uso de uma fonte cilindrica de Z41Am de 3,7xlO9Bq de

atividade. Seu diâmetro é de 2,6 mm e seu comprimento ativo

de 20 mm.

O 241Am emite fótons na região de baixa

energia (26 e 59,5 Kev), cujo fenômeno de interação

predominante é o efeito fotoelótrico. Os fótons usados foram

os de 59,5 Kev por serem mais abundantes.

A principal vantagem do uso da fonte de 241Am

é seu longo tempo de meia vida ( cerca de 460 anos) o que

dispensa correções nas taxas de contagens e elimina a

necessidade de uma eventual substituição em razão do

processo de decaimento.

III.2.1.2. - DETETOR.

O detetor utilizado é um cristal cintilador

de Nal(Tl) de 50,8mm x 50,8 mm (2"x2") e janelas de

alumínio, modelo 858/2 fabricado pela HARSHAW\FILTROL. A sua

resolução para fótons de 60 Kev do 241Am é de 12% .Este

detetor já traz em sua configuração a fotomultiplicadora.
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III.2.1.3. - COLIMADORKS.

Uma colinação precisa é ncessária para

minimizar os erros devido ao espalhamento de fótons e ã

divergência do feixe, que ocasionam uma distorção da região

inspecionada, comprometendo assim a precisão do sistema.

O par de colimadores da fonte e detetor são

feitos de latão com fendas de 1 mm de largura e lOmm de

altura. Essa abertura dos colimadores foi escolhida em

função da geometria da fonte de radiação, a fim de se obter

uma melhor taxa de contagem. Os colimadores são encaixados

na blindagem do detetor e da fonte permitindo assim que

possam ser substituídos por outros colimadores de diferentes

dimensões.

0 comprimento do colimador da fonte é de 2

cm e do detetor é de 4,4 cm. A distância entre os

colimadores é de 11,1 cm.

III.3. - SISTEMA ELETRÔNICO DE DETEÇÃO

0 sistema eletrônico de deteção envolve os

equipamentos associados ao detetor, necessários para

amplíficaçào e seleção dos sinais da região de interesse do

espectro de raios gama da fonte.

Os sinais gerados da interação dos fótons no
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cristal detetor, a partir da fotomultiplicadora, passas por

dois estágios de amplificação. A seguir , os pulsos da

região de interesse são selecionados de acordo com a altura

e depois então contados.

O primeiro estágio de amplificação é

realizado por um pré-amplificador sensível a carga ( modelo

TC155A fabricado pela TENNELEC), acoplado diretamente a base

da fotomultiplicadora.

O amplificador, responsável pelo segundo

estágio de amplificacão, foi desenvolvido no Laboratório de

Instrumentação Nuclear (LIN). O seu ganho é variável de 3 a

350 e sua resposta ó linear, não afetando a resolução do

detetor.

A análise e seleção dos pulsos da faixa de

energia utilizada foram realizadas por um analisador

monocanal, também desenvolvido no LIN. O analisador opera

somente no modo normal.

A alta tensão para a fotomultiplicadora é

fornecida por uma fonte de alta tensão ORTEC modelo 456. A

tensão usada foi de 700 volts.

A alimentação desta unidade é feita por uma

fonte de -12 e -5 volts.
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III. 4. - INTERFACE MICROCOMPUTADOR-SISTEMA.

O sistema de controle do motor de passo e o

unidade de aquisição de dados são controlados por um

microcomputador padrão NSX através da interface que analisa

e transfere as informações do microcomputador para o sistema

e vice-versa. Um diagrama da interface é mostrada na figura

III.6.

A freqüência existente no barramento do

microcomputador (3,8 MHz) é dividida na interface até chegar

a 300 Hz, que é a freqüência de trabalho do motor de passo.

O controle do motor é feito através de um contador interno

na interface, que é carregado de um número múltiplo do

passo, equivalente a um Ax. Conforme os pulsos são enviados

ao contador, este vai sendo decrescido. Quando o contador

zera, é ativada uma lógica que inibe a passagem dos pulsos

para a placa "driver".

A aquisição de dados também utiliza um

contador na interface para o registro dos pulsos

provenientes do analisador monocanal. 0 valor inicialmente

carregado é o valor máximo permitido pelo contador (32767, o

maior numero inteiro de 2 "bytes"). Existe uma lógica que

ativa e desativa o contador. Uma vez carregado com o seu

valor máximo, a lógica de temporização é ativada. Os pulsos

recebidos do analisador monocanal são utilizados para

diminuir o valor do contador. Após o tempo desejado, a

lógica inibe a contagem e o conteúdo do contador é lido e

transformado em numero inteiro.
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FIGURA III.6 - Diagrama da interface.

III.5. - MICROCOMPUTADOR.

Visando a construção de um sistema prático,
simples e de baixo custo e também pelo fato de ser o controle
e aquisição de dados uma tarefa relativamente fácil, no
sentido que náo exige um microcomputador sofisticado, optamos
pelo uso de um microcomputador padrão MSX (EXPERT da
Gradiente).



29

Além de ser um Microcomputador de baixo custo

e disponível no mercado, o MSX também tem a vantagem de ser

de fácil interfaceamento e usar um sistema MSX-DOS cuja

formatação em disco é compatível com o sistema IBM-PC,

permitindo assim que os arquivos gerados possam também serem

processados por um computador compatível IBM-PC.

O MSX-EXPERT é um microcomputador de 8 "bits"

com uma capacidade de endereçamento de 16 "bits" e possui

uma memória de 64 "Kbytes" e uma unidade de disco flexível

de 5i/4~ .

O programa para controle do motor de passo,

aquisição de dados e cálculo do CMO foi desenvolvido em

TURBO PASCAL para MSX por ser uma linguagem estruturada,

tornando o programa de fácil entendimento. Este programa foi

desenvolvido no Laboratório de Instrumentação Nuclear.

Os parâmetros de entrada do programa são:nome

do arquivo, tamanho do passo (mm), tempo de contagem (seg) e

numero de referência, para as medidas "in vivo". Cada

contagem medida é plotada no vídeo em um gráfico da

intensidade do feixe versus posição e a cada 16 dados

adquiridos os mesmos são gravados em disco para evitar perda

de informações. Chegando ao final dos dados, o sistema

fonte-detetor retorna à posição inicial e os valores de CMO

e diâmetros dos ossos (ulna e rádio) são calculados e os

resultados são mostrados imediatamente no vídeo, como mostra

a figura III.7.
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FIGURA III.7 - Apresentação dos resultados na tela.

üm outro programa, para análise posterior dos
resultados, se for de interesse, também foi feito. Este
programa apenas lé o arquivo gravado em disco e faz o
cálculo do CMO, para o HSX e para o IBM-PC.

Para identificação do inicio e final dos
ossos e consequentemente para o cálculo do diâmetro dos
ossos, o programa se utiliza de um filtro de forma por
convolução. Este filtro consiste basicamente da convolução
de uma função rampa adequadamente escolhida com a função
representada pelos dados experimentais, resultando assim uma
terceira função a qual apresenta o mesmo comportamento nos
pontos terminais do osso.
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III.6.- CORPOS DE PROVA.

Para o estudo da confiabilidade do sistema,

ou seja da sua precisão e linearidade na determinação dos

valores de CMO e dos diâmetros do osso, procurou-se

confeccionar corpos de prova com geometrias e densidades

equivalentes ao osso e tecido.

Foram confeccionados corpos de prova na forma

de cascas cilíndricas de alumínio com diferentes diâmetros

internos e externos, e com diferentes valores de CMO

equivalente (CMOe). Nessas medidas,os pares de amostras de

alumínio foram imersos em ãgua em uma caixa de acrílico de

6,8 cm de altura. A água simula o tecido que recobre o osso.

A figura III.8 mostra o desenho ilustrativo dos corpos de

prova. Os parâmetros característicos de todas as amostras de

alumínio são dados na tabela III.1. Os diâmetros das

amostras foram determinados coro o paquímetro.

A escolha do alumínio e água deve-se ao fato

de seus valores de coeficientes de atenuação linear para

fótons de 60 Kev serem próximos a esses mesmos valores para

o osso e tecido respectivamente. Segundo HUBBELL [26], os

valores do coeficiente de atenuação da água e do tecido são

iguais a 0,197 cm"1 e para o alumínio o valor do coeficiente

de atenuação linear é 0,745 cm'1. Isto deve-se ao fato da

interação da radiação de baixa energia com a matéria ser

fortemente dependente de Z ( predomina efeito fotoelétrico)

e os valores de número atômico efetivo da água (Z«f.= 7,42)

e alumínio (Z=13) são próximos aos valores do tecido (Zer.=

7,42) e osso (Z«f.= 13,8) respectivamente.
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O coeficiente de atenuação linear do acrílico

das bordas da caixa foi considerado aproximadamente igual ao

da água pois os valores encontrados para ambos estavam

dentro dos respectivos erros experimentais.

FIGURA III.8 - Corpos de prova.

III.7. - PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL.

A taxa de contagem para colimação de 1x10 mm

ficou em torno de 3000 contagens por segundo sem a presença

do corpo de prova. Essa taxa de contagem não foi suficiente

para o uso de deslocamento continuo do sistema fonte-detetor

para aquisição de dados. Assim, a aquisição de dados foi

realizada com movimento discreto no qual os deslocamentos

são efetuados passo a passo, com o tempo de contagem e

tamanho do passo previamente fixados.

Para avaliação da influência da estatística
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de contagem nas medidas de CMO e consequentemente para

determinação do melhor tempo de contagem, foram realizadas

medidas para diferentes tempos de contagem para todas as

amostras. Os tempos usados foram 1,3,6 e 8 segundos para

colimaçâo de 1x10 2

Para colimaçâo de 1x10 mm2 as varreduras

foram realizadas com passos de lmm e 0,5 mm. O primeiro

valor é a largura de colimaçâo e o segundo foi escolhido

esperando-se obter uma melhor resolução na determinação dos

diâmetros da amostras e consequentemente do CMO em relação

ao valor anterior.

Para ambos os passos (1,0 e 0,5 mm) e para

todas as amostras foram realizadas 15 medidas consecutivas,

para cada tempo de contagem. Calculou-se então os valores

médios e respectivos desvios padrão. Foi calculado também

o erro em cada medida cuja equação utilizada foi:

r AX p n , I n 2[ A x p n , I

A x p r - \-\2 .,

onde Sàx é a incerteza na determinação de Ax, ôy é a

incerteza na determinação de u , e assim por diante.

Em uma ünica medida, o erro na determinação

da largura do osso é igual a metade do tamanho do passo. Foi
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desprezada a correçàc das taxas de contagens em relaç&o a
radiação de fundo devido à baixa contagem.

Os valores medidos foram comparados com os
valores esperados, os quais foram determinados por:

«̂ ? 4
W (D2 - d2) (III.2)

sendo D e d os diâmetros externo e interno respectivamente e
p a densidade do alumínio.

0 erro nos valores esperados são dados por:

acMoe- PM80)2(D2 + (-d)V/2 (in.3)

Para medidas da densidade e do coeficiente de
atenuação linear do alumínio, várias amostras de diferentes
volumes foram confeccionadas. A massa de cada amostra foi
determinada em uma balança de precisão (5x10"6g) e a
densidade determinada por.

p "IT

onde V é o volume das amostras.

Para determinação de u, as amostras foram
colocadas no sistema e realizado 10 medidas da intensidade
do telxo atravessando diferentes espessuras das amostras.

Os valores encontrados para \i e p são os
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valores médios de todas as medidas com respectivos desvios

padrão. Esses valores foram mantidos constantes em todas as

medidas de calibração.

III.8 - ESTIMATIVA DA DOSE RECEBIDA PELO PACIENTE.

A medida da dose a qual o paciente está

sujeito é um procedimento necessário na avaliação de toda

técnica baseada no uso de radiações ionizantes e que se

pretende utilizar rotineiramente como instrumento de

diagnóstico em pessoas do público em geral.

Neste trabalho foi realizada uma estimativa

da dose utilizando dosímetros termoluminescentes (TLD) de

LiF. Foram utilizados 17 dosímetros dos quais 13 foram

colocados na posição correspondente a parte inferior do

antebraço, no local de exame. Os 04 restantes foram

utilizados para correção devido a exposição à radiação de

fundo.

Cada dosimetro foi irradiado por um tempo de

1200 segundos , para que a dose recebida fosse maior que o

seu limite mínimo detetável.

A dose foi estimada pela média das leituras

de todos os dosimetros e corrigida para o tempo de exame de

6 segundos. 0 valor encontrado foi de 72 MSV para cada exame

e o erro desta estimativa ficou em torno de 20%.

A calibração e leitura dos dosimetros foram

realizadas pelo Departamento de Monitoração Individual do

Instituto de Radioprotecáo e Dosimetria/CNEN.
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III.9 - MEDIDAS "IM VIVO".

O conteúdo mineral ósseo normal é
fundamentalmente uma função da idade, sexo e raça das
pessoas. Além desses fatores, várias doenças podem causar ou
acelerar o processo de perda de minerais ósseos, como por
exemplo as enfermidades renais (Ver Apêndice A).

Devido a essa dependência do CMO de vários
fatores e de não ser conhecido os padrões de normalidade da
sociedade brasileira, nas medidas Min vivo" objetivamos
comparar os resultados de pessoas clinicamente normais com
doentes renais crônicos. Os renais crônicos se constituem,
como já foi dito, em um grupo de risco do ponto de vista de
desmineralização óssea.

Como pessoas clinicamente normais foram
tomadas medidas em pessoas do público em geral, as quais têm
em comum aproximadamente o mesmo padrão sócio-econômico.
Foram realizadas medidas em 15 pessoas do sexo masculino e 8
pessoas do sexo feminino, com idades entre 20 e 55 anos.

As medidas em doentes renais crônicos foram
realizadas no Setor de Hemodiálise do Departamento de
Nefrologia do Hospital Universitário da UFRJ. Foram
realizadas medidas em 10 pessoas do sexo masculino e 4
pessoas do sexo feminino, com idade variando de 19 a 55
anos.

0 local de medidas foi fixado a 1/3 do
comprimento do antebraço, a partir da região distai (punho).
Este local foi escolhido por ser o local de maior separação
•ntre os ossos • onde o diâmetro não varia abruptamente com
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a posição.

O tamanho do passo usado foi de 0,5 mm e o

tempo de contagem de 6 segundos para todas as medidas. Foram

realizadas 3 medidas consecutivas para cada pessoa.

O coeficiente de atenuação do tecido foi

considerado igual ao da água e foi mantido constante em

todas as medidas.
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CAPITULO IV

RESULTADOS OBTIDOS

IV.1 - INTRODUÇXO

Neste capitulo apresentamos inicialmente os
resultados obtidos no procedimento de calibraçào. A seguir
são mostrados os resultados das medidas "in vivo".

IV. 2 - RESULTADOS DE CALIBRAÇXO

Os valores dos coeficientes de atenuação
lineares para radiação de 59,5 Kev do 241Am , para o
aluminio e égua, e o valor da densidade do alumínio
determinados de acordo com o procedimento descrito no
capitulo anterior foram:

coef. de aten. linear da água (nt) * 0,194 -0,004 cm1

coef. de aten. linear do aluminio {u ) * 0,750 -0.006 cm1

densidade do aluminio (p ) * 2,677 *0.003 g/cm"3

Esses valores foram mantidos constantes em
todos os cálculos de calibraçào.

Os valores dos diâmetros internos e externos
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das amostras confeccionadas, assim como os valores de

conteúdo mineral ósseo equivalente (CMO ), são apresentados

na tabela IV.1.

Diâm.Ext

0,600 -

0,800 -
1,000 -
1,100 -
1,200 -
1,400 -

1,790 -

1,990 -

.(cm)

0,005

0,005
0,005
0,005
0,005
0,005

0,005

0,005

Diâm.Int

0,400 -

0,600 -
0,820 -
1,000 -

0,960 -
1,000 -

1,500 -

1,650 -

. (cm)

0,005

0,005
0,005
0,005

0,005
0,005
0,005

0,005

CMO
e

0,42 -

0,59 -
0,69 -
0,44 -

1,10-
2,03^
2,02 -

2,60 -

(g/cm3)

0,01

0,02
0,02
0,03

0,03
0,04

0,05

0,05

TABELA IV. 1 - Parâmetros característicos das amostras de

calibração.

As figuras IV.1 e IV.2 mostram o

comportamento do desvio padrão dos valores de CMO em função

do tempo de contagem, para várias amostras e para tamanho de

passo de 1 mm e 0,5 mm respectivamente.

A linearidade do sistema na determinação do

diâmetro ou seja, a correlação entre os valores medidos e os

valores esperados é mostrada nas figura IV.3 para tamanho de

passo 1,0 mm e figura IV.4 para tamanho de passo de 0,5 mm.

0 coeficiente de correlação linear é maior que 0,99 para

todas as retas.

A tabela IV.2 mostra os valores dos diâmetros

externos medidos e os valores esperados para o tempo de

contagem de 6 segundos para Ax de 1,0 e 0,5 mm. A tabela

mostra também os desvios padrão percentuais (<r%) e os

desvios dos valores medidos em relação os valores esperados
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D esperado

0,60

0,80

1,00

1,10

1,20

1,40

1,79

1,99

-0,005

-0,005

-0,005

-0,005

-0,005

-0,005

-0,005

-0,005

Ax - 1,0 mm

D medido

0,72

0,91

1,15

1,25

1,31

1,40

1,82

2,00

-*0,07

- 0,05

- 0,05

-*0,07

- 0,03

- 0,00

- 0,04

- 0,00

<T(%)

9,7

5,5

4,3

5,6

2,3

0,0

2,2

0,0

20,0

13,7

15,0

13,6

9,2

0,0

1,7

0,5

Ax « 0,5 mm

D medido

0,62

0,84

1,11

1,20

1,24

1,38

1,79

2,00

-*0,05

- 0,03

- 0,07

-*0,05

- 0,05

- 0,04

- 0,04

- 0,03

<r(%)

8,0

3,6

6,3

4,2

4,0

3,0

2,2

1,5

3,3

5,0

11,0

9,0

3,3

1,4

0,0

0,5

TABELA IV.2 - Valores dos diâmetros medidos t= 6 seg e tamnho
de passo de 1,0 e 0,5 mm.

Os valores de CMO determinados para o tempo

de contagem de 6 segundos, para ambos os tamanhos de passo,

com os respectivos desvios padrão percentuais e desvios dos

valores esperados, são dados na tabela IV.3.

CMO

0,42 -

0,59 -

0,69 -

0,44 -

1,10 -

2,03 -

2,02 -

2,60 -

•

0,01

0,02

0,02

0,03

0,03

0,04

0,05

0,05

Ax * 1,0 mm

CMO medido

0,42

0,55

0,67

0,45

1,13

1,89

1,83

2,43

- 0

- 0

*- 0

- 0

- 0

*- o
*- o
- 0

,01

,02

,04

,05

,03

,02

,09

,06

cr(%)

2,4

3,6

6,0

11,0

2,6

1,0

4,9

2,5

5(

0

6

2

2

2

6

9

9

%)

,0

r8

,9

,3

r7

,9

,4

,0

Ax « 0,5 mm

CMO medido

0,39

0,56

0,68

0,42

1,07

1,97

1,97

2,54

- 0,04

- 0,02

- 0,02

- 0,03

- 0,03

- 0,05

- 0,05

- 0,04

<r<%)

7,7

3,6

2,9

7,1

2,8

2,5

2,5

1,6

7,0

5,1

1,5

4,5

2,7

2,9

2,5

2,3

TABELA IV.3 - Valores de CMO medido para t- 6 seg e
de passo de 1,0 e 0,5 mm.

tamanho
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As figuras IV. 5 e IV. 6 mostram a linearidade

entre os valores medidos e os valores esperados de CMO, para

todos os tempos de contagem. 0 coeficiente de correlação

linear é maior que 0,99 para todos os tempos de contagens.

O erro em cada medida, calculado a partir da

equação III. 1 é de aproximadamente 9% para tamanho do passo

de 1,0 mm. Para passo de 0,5 mm o erro fica em torno de

4,5%. Na determinação do diâmetro, o erro em cada medida é

metade do tamanho do passo.

IV.3 - RESULTADOS DAS MEDIDAS "IN VIVO"

No cálculo do CMO para as medidas realizadas

"in vivo" os valores das constantes considerados, como foi

discutido no capitulo II, foram:

densidade do osso = 2,0 g/cm3

coef. de aten. linear do osso = 0,612 cm'1

Como o objetivo das medidas "in vivo" era uma

análise comparativa dos valores de CMO, o coeficiente de

atenuação linear do tecido também foi considerado neste caso

igual ao da água e mantido constante para todas as pessoas.

O valor usado foi de 0,194 -0,004 cm'1.

As figuras IV.7 e IV.8 mostram os dados

obtidos para as pessoas normais e para os pacientes renais

crônicos ,do sexo masculino, em função da idade. A figura

IV.7 são os dados para a ulna e figura IV.8 para o rádio.

Para os doentes renais crônicos consta também o tempo de

hemodiálise, embora não seja um parâmetro que possa ser
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interpretado rigorosamente. Isto é, a desmineralização óssea

neste caso depende fundamentalmente do tipo de patologia de

cada um, e consequentemente do tipo de terapias às quais

eles estão submetidos. Mas independente desses fatores,

existe uma tendência da perda de CMO aumentar com o tempo de

hemodiálise.

Os valores de CMO obtidos foram normalizados

em relação ao diâmetro do osso e são portanto expressos em

g/cm2.

Esses mesmos dados, mas referentes às pessoas

do sexo feminino, são mostrados nas figuras IV.9 e IV.10.

0 erro em cada medida situou-se em torno de

5,5% neste caso.
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CAPITULO V

COMENTÁRIOS E CONCLUSÕES

Comparando os resultados obtidos na

determinação dos valores de CMO, para os tamanhos de passo

de 1,0 mm e 0,5 mm, no procedimento de calibraçâo,podemos

observar que embora os mesmos estejam altamente

correlacionados com os valores esperados (r > 0,99) e a

precisão do sistema não difira consideravelmente (Figuras

IV. 1 e IV.2) , ficando em torno de 4% para t* 6 segundos, a

exatidão foi sensivelmente melhor para Ax = 0,5 mm. Para o

tempo de contagem de 6 segundos se situou em torno de 3%

enquanto para Ax » 1,0 mm foi de aproximadamente 5 % (Tabela

IV.3). Essa diferença é considerável tendo em vista que as

taxas de variação de CMO são bastante pequenas (cerca de 1%

ao ano).

Na determinação do diâmetro, houve um ganho

considerável na exatidão dos valores medidos para Ax - 0,5

mm, principalmente para os valores de diâmetro menores

(Tabela IV.2), ficando em média em torno de 10% para Ax «

1,0 mm e 4% para Ax * 0,5 mm, para o tempo de contagem de 6

segundos. Neste caso, a precisão para ambos os casos, se

situou em torno de 4%.

No cálculo do erro na determinação do CMO

(eq. III.1) o termo correspondente ao tamanho do passo

contribue com cerca de 70% no valor.do erro encontrado sendo

os termos restantes responsáveis por apenas 30% . isto

mostra que a diminuição do tamanho do passo ou o uso de

movimento continuo reduz significativamente o erro na
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determinação do CMO.

Em decorrência dos resultados obtidos para
diferentes tempos de contagem (figuras IV.1 a IV.6),
decidimos utilizar um tempo de contagem de 6 segundos para
cada ponto, uma vez que nào apresentam uma mudança
significativa nos valores do desvio padrão obtido para os
tempos de 6 e 8 segundos, e a utilização de um tempo de
contagem maior aumentaria muito o tempo total de exame e o
incômodo para o paciente.

Nas medidas "in vivo" a análise dos
resultados toma um aspecto mais delicado. Inicialmente é
importante ressaltar que os valores obtidos podem diferir
dos valores reais, pois a constituição óssea considerada no
cálculo do coeficiente de atenuação linear do osso (Tabela
II. 1) pode não corresponder ao padrão de normalidade
característico do povo brasileiro, tendo em vista que vários
fatores relevantes para a formação da massa óssea são
bastantes distintos do povo americano como por exemplo, os
hábitos alimentares, exposição ao sol, etc. Esse aspecto, da
maior importância na determinação dos valores absolutos de
CMO, deixa de ser significativo em estudos relativos, onde
se deseja obter a variação dos valores de CMO em função do
tempo para um mesmo paciente.

Uma maneira de verificar a exatidão das
medidas de CMO , seria realizar medidas em ossos de
cadáveres, retirar as seções medidas e submetê-las a um
processo de secagem e obter o CMO por calcinação.

Embora o número de pessoas analisados não
seja estatisticamente significativo, observando as figuras
IV.7 e IV.8 vemos que para as pessoas do sexo masculino, nâo
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houve variação dos valores de CMO com a idade dentro da
faixa etária medida como era previsto (Apêndice A). Também
podemos observar que os valores de CMO para todos os doentes
renais crônicos são cerca de 25% inferiores aos valores das
pessoas clinicamente normais para ambos os ossos, ulna e
rádio. Para um paciente que já possui o diagnóstico de
osteoporose ou seja, já apresenta todos os sintomas clínicos
da doença, o valor de CMO é em torno de 50% menor em relação
as pessoas clinicamente normais.

Também para as pessoas de sexo feminino os
valores de CMO dos doentes renais crônicos são inferiores
(cerca de 20%) aos valores das pessoas clinicamente normais,
como pode ser visto nas figuras IV. 9 e IV. 10. É importante
ressaltar que, neste caso uma interpretação mais rigorosa dos
resultados poderia nos levar a incorrer em erros,não só em
função do número pequeno de medidas como também em função do
comportamento dos valores de CMO para as pessoas do sexo
feminino ser muito mais complexo do que para pessoas do sexo
masculino.

Um estudo mais rigoroso do comportamento dos
valores de CMO para pessoas do sexo feminino exige portanto
uma seleção mais rigorosa do grupo de estudo, um número
maior de pessoas, uma maior restrição quanto & faixa etária,
diferenciação quanto ao número de filhos, etc.

Para as pessoas de ambos os sexos pode também
ser observado que a perda de CMO para os doentes renais
crônicos, tende a se acentuar com o tempo de hemodiálise,
embora conforme foi discutido no capitulo anterior, não
existe uma dependência direta.

Outro aspecto relevante na determinação do
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CKO "in vivo" é que en função da variação do diâmetro dos

ossos ao longo do comprimento, é de grande importância a

precisão na determinação da região de medidas, para a

repetibilidade das medidas em um mesmo paciente.

A dose recebida pelo paciente de 72 uSv por

exame é consideravelmente baixa e restrita a uma estreita

faixa do antebraço. O feixe de fótons é muito bem colimado e

a dose no restante no corpo pode ser desprezada. Este valor

está de acordo com os valores citados em literatura [7] e é

muito inferior ao limite primário anual para extremidade

para indivíduos do público , que de acordo com as

Diretrizes Básicas de Radioproteção/CNEN é de 50 mSv.

Baseados nos resultados até aqui discutidos

podemos concluir que o método de medidas do conteúdo de

mineral ósseo "in vivo" através de raios gama

monoenergéticos é simples e permite o diagnóstico de

osteoporose antes do surgimento dos sintomas clinicos,

possibilitando dessa forma que seja efetuado tratamento

preventivo bem como o acompanhamento da sua eficácia.

0 sistema desenvolvido permite a determinação

do CMO com boa precisão (em torno de 4%) e exatidão (em

torno de 3%), com uma dose muito baixa para o paciente. Além

disso, o sistema é de alta praticidade , transportável e de

fácil utilização por pessoas de outras áreas. A aquisição de

dados e o cálculo do CMO e do diâmetro dos ossos é realizado

automaticamente, gerando arquivos de dados de grande

utilidade no acompanhamento clinico do paciente.

O custo do sistema ó bastante reduzido,

podendo ser desenvolvido com uma redução de até 50% em

ralação a equipamentos importados, embora ainda seja
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necessário a importação da fonte radiotiva.

Os resultados das medidas "in vivo" são
bastante satisfatórios e de grande importância para o
acompanhamento e tratamento dos doentes renais crônicos.
Esses resultados também confirmam não apenas a
aplicabilidade da técnica mas também, a eficiência e
praticidade do sistema desenvolvido, podendo ser utilizado
rotineiramente como instrumento de diagnóstico em hospitais
e ou unidades de medicina nuclear.

Como sugestões para continuação do trabalho
podemos citar inicialmente a substituição da fonte de 241Am
utilizada por uma outra fonte de geometria circular, por
exemplo de 3 mm de diâmetro e atividade 3,7 x IO7 Bq. Essa
alteração permitiria que pudesse ser reduzida
consideravelmente a janela de colimação a fim de minimizar
erros no reposicionamento do antebraço, em medidas para
acompanhamento de um mesmo paciente, em decorrência da
variação do diâmetro dos ossos ao longo do comprimento. Outro
ganho seria a redução do tempo total de exame o que
diminuiria erros devido ao movimento do paciente durante a
medida.

Com pequenas alterações no sistema eletrônico
e software este sistema pode ser adaptado para um sistema de
medidas de CMO através de raios gama de duas energias, se a
fonte de 241Am for substituída por uma fonte de 153Gd que
emite fótons de 40 Kev e 100 Kev.

Outra sugestão para a continuidade do trabalho
seria sua aplicação no acompanhamento de doentes de outras
áreas da medicina uma vez que esses estudos nunca foram
realizados no Brasil. Por exemplo na pediatria, para estudos
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com crianças subnutridas; na ginecologia, no acompanhamento

de mulheres menopáusicas; no ortopedia, para determinação da

velocidade de alongamento de ossos em função do CMO. Este

sistem também permite a avaliação de CMO em animais de

pequeno porte.
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APÊNDICE A

A.I - NORFOFZSIOLOGIA ÓSSEA.

O esqueleto humano em sua fase adulta é

composto de 206 ossos distintos e pode ser dividido em duas

grandes partes: o esqueleto axial, composto pelos ossos da

cabeça, pescoço, coluna vertebral, costelas (ossos curtos,

irregulares, pneumáticos e laminares), e o esqueleto

apendicular composto pelos membros superior e inferior

(ossos longos).

As principais funções do esqueleto incluem:

sustentação e conformação do corpo; sistema de alavancas que

movimentadas pelos músculos permitem o deslocamento do

corpo,no todo ou em parte; proteção para órgãos vitais como

coração, pulmões e sistema nervoso central; armazenagem de

minerais como cálcio e fósforo e finalmente, é na medula

óssea onde são produzidas várias células sangüíneas.

A substância óssea pode ser distinguida por

sustância óssea compacta (osso cortical) e esponjosa (osso

trabecular). Embora elas não diferem quanto à sua

constituição, os dois tipos, cortical e trabecular, diferem

nas suas disposições e propriedades macroscópicas

(densidade,rigidez).

Os ossos longos (apendiculares) sào

predominantemente corticais, ao contrário dos ossos axiais

que são basicamente trabecularee. A figura A.l mostra as
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substâncias ósseas num osso longo,em corte frontal e em

corte transversal. As extremidades dos ossos longos são

denominadas epifises e o corpo diáfase.

FIGURA A.l - Cortes frontal (esq.)e transversal (dir.) de um

osso longo.

Os ossos do antebraço são ossos longos

chamados ulna e rádio, que se situam lado a lado na posição

anatômica, ligados pela membrana interóssea.Os ossos do

antebraço são mostrados na figura A. 2. A diáfase de ambos

são parecidas e constituídas basicamente por osso cortical,

sendo que as epifises são predominantemente trabeculares.

Nas regiões onde o rádio e ulna estão separados por uma

distância de 6 a 8 mm o osso trabecular contribui com menos

de 25% do total.



61

A. 2 - CONTEÚDO DE MINERAL ÓSSEO NORMAL.

A massa óssea normal varia com o sexo,idade e

raça.

FIGURA A. 2 - Os ossos do antebraço, ulna e rádio.

Em mulheres, a diminuição do CMO do esqueleto

apendicular começa aos 50 anos, se acelera entre 51 e 65

anos e desacelera um pouco depois dos 65 anos. Durante o

transcurso de vida média, a perda total de massa óssea é de

39% nos locais radiais distais. Nos homens esta perda com a

idade e minima.

A perda da massa óssea nas vertebras começa

aos 20 anos para as mulheres, havendo una perda linear até
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47% entre a idade adulta jovem e a velhice extrema. Nos

homens, o perda neste local durante a vida chega somente aos

14%. Para as mulheres, a perda no colo do fêmur é de 57%

enquanto que para os homens chega a 2/3 desse valor.

Assim, os valores normais estão também

relacionados com o local especifico da medida. Por esta

razão, a medida do CMO se deve fazer em um local preciso e

de interesse clinico.

Para os ossos do antebraço, os melhores

locais para medida do CMO, são aqueles em que o diâmetro dos

ossos são mais regulares e os valores de CMO não variam

rapidamente com a posição. Esses locais são 1/3 do

comprimento a partir da região distal e ou metade do

comprimento dos ossos ulna e rádio. Mas, nesses locais os

ossos são praticamente todo cortical. Para incluir osso

trabecular as medidas devem ser feitas em locais mais

distais, próximos das extremidades.

A.3 - OSTEOPENIAS (DOENÇAS ÓSSEAS).

As osteopenias mais freqüentes são a

osteoporose e a osteomalacia. A osteoporose é hoje

sabido,mais uma condição do que uma doença, sendo parte de

um processo de envelhecimento, particularmente em

mulheres(sendo mais freqüente em mulheres menopáusicas ou

que tenham sofrido ovariotomia precoce). A osteoporose se

caracteriza por uma perda de massa trabecular enquanto a

osteomalacia se caracteriza por uma' diminuição da fração de

minerais das substâncias ósseas. Em ambos os casos não há

alteração do volume total dos ossos.
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As principais conseqüências da perda de massa

óssea ou desmineralização é a propensão do esqueleto à

incidência de fraturas, e quando estas ocorrem em um estágio

avançado de desmineralização, a recuperação do paciente fica

seriamente comprometida. A freqüência de ocorrência de

fraturas em mulheres e homens é de 8:1 para a coluna e 2:1

para os quadris. Nos E.U.A., 48% das mulheres e 8% dos

homens que chegam aos 80 anos, desenvolvem osteoporose com

200.000 mulheres/ano manifestando fraturas da coluna, com

40.000 destas com conseqüências fatais [16].

Várias outras doenças podem causar ou

acelerar as osteopenias. As principais são: as enfermidades

renais; hiperparatiroidismo; alcoolismo; doenças hepáticas;

hipertiroidismo; ovariatomia; uso de drogas como

anticonvulsivos,vitamina D3, polifosfatos, etc; falta de

pressão nos ossos decorrentes de períodos prolongados de

repouso; dietas; gravidez; lactação;etc..

As investigações em ossos periféricos - ossos

longos - têm em geral resposta mais lenta do que em ossos

axiais. Na coluna vertebral e fêmur, a osteopenia se

manifesta até 10 anos antes que em ossos periféricos.

A importância da exploração femoral reside em

uma comprovada relação existente nos pacientes com fraturas

de quadris com a osteopenia femoral.

Para medidas de desvios osteoporóticos em

pacientes maiores de 60 anos, para renais crônicos, em

pacientes sob terapia e ou como complemento de outras

técnicas se recomenda medidas em ossos apendiculares. Além
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disso, as medidas em ossos apendiculares são altamente

correlacionadas com o conteúdo de cálcio total do esqueleto.

Essas investigaçães também são muito utilizadas em pacientes

pediàtricos.


