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RESUMO

O princípio do radiodiagnóstico consiste no fato de que o feixe de raios-X é

atenuado diferentemente em tecidos distintos. Por essa razão, as estruturas

anatômicas têm distintas opacidades radiológicas, que produzem a imagem

radiográfíca.

Os progressos em radiologia estão relacionados com o desenvolvimento de

novos sistemas de formação de imagens radiográficas que possibilitam um aumento na

qualidade, com baixa dose e/ou risco para pacientes. O objetivo deste trabalho é a

avaliação sensitométrica de um sistema tela-filme, que ainda é o mais utilizado, para

padronização de imagens radiográficas. Pensando nisso, foram construídos fantomas

homogêneos de tórax, crânio e pélvis, para calibração de feixes de raios-X, com o

propósito de obter imagens radiográficas de qualidade, baseando-se na rotina de um

serviço de radiodiagnóstico e no conhecimento científico. Foram abordadas questões

que vão desde a escolha do equipamento adequado, que permite a obtenção de

combinações de kVp e mAs, para produzir imagens radiográficas de qualidade, até a

reprodução dessas combinações para qualquer equipamento de raios-X diagnóstico

convencional. São apresentadas, ainda, comparações entre as doses proporcionadas

pelas combinações encontradas neste trabalho e pelas usadas na rotina do serviço de

radiodiagnóstico do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão

Preto (HCFMRP).



ABSTRACT

The principle of radiodiagnosis consists in the fact that the X-ray beam is

attenuated at different degrees by distinct tissues. For this reason, the anatomical

structures have distinct radiological opacities, that produce the radiographic image.

The progresses in radiology are related to the developement of new

radiographic image formation systems that enable an amplification in the quality, with

low dose and/or risk to the patient. The objective of this work is the sensitometric

valuation of a screen-film combination, that is still the most used, for the

standardization, of radiographic images. Thinking about this, were constructed

homogeneous phantoms of the chest, skull and pelvis, for the calibration of X-ray

beams, with the purpose of obtaining radiographic images of good quality, basing in

the routine of a radiodiagnosis service and in the scientific knowledge. Questions

were approached about the choice of the suitable equipament, that allow the obtention

of kVp and mAs combinations, to produce radiographic images of good quality, and

the reproduction of these combinations to any conventional equipament of diagnostic

X-rays. Also presented are the comparision of the doses imparted by these

combinations and those used in routine of the Hospital das Clínicas da Faculdade de

Medicina de Ribeirão Preto's (HCFMRP) radiodiagnosis service.



INTRODUÇÃO

Ionização é o processo pelo qual os átomos perdem ou ganham elétrons,

tornando-se eletricamente carregados, sendo, então, chamados de "íons".

Radiação ionizante é o termo usado para descrever o transporte de energia,

tanto na forma de ondas eletromagnéticas como de partículas subatômicas, capazes de

causar ionização da matéria. Os raios-X são classificados como um tipo de radiação

eletromagnética ionizante.

Quando a radiação ionizante passa através da matéria, transfere energia

através de excitações ou ionizações. Os efeitos da radiação dependem, sobretudo, da

quantidade e da qualidade da radiação incidente, além da natureza do material com o

qual está interagindo.

Dentre as fontes de radiação ionizante criadas pelo homem, as que mais

contribuem para a sua própria exposição são as utilizadas em radiologia diagnostica,

conforme ilustra a figura 1.1. Cerca de metade da população realiza, pelo menos, um

exame radiológico por ano. Portanto, é necessário uma atenção especial para as

doses, nos pacientes, neste campo. A exposição médica é a única categoria na qual é

possível grande redução na dose média para a população.
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Figura i: Fração da dose na população para diferentes fontes de exposição. A) fontes naturais e

artificiais. B) somente fontes artificiais [1].

Para a realização do exame radiológico, o julgamento do profissional da área

de radiologia deve ter por base fornecer ao paciente um benefício maior que o risco,

considerando inclusive as alternativas não radiológicas. Além disso, cuidados

especiais devem ser tomados no sentido de se obter uma imagem que possibilite um

bom diagnóstico, com doses baixas. Imagens de baixa qualidade podem dificultar a

interpretação, e, conseqüentemente, provocar diagnósticos falsos ou inseguros,

tornando necessária a repetição do exame, aumentando a dose no paciente.

O nível de exposição em um paciente, necessário para gerar uma imagem

proveitosa, depende de muitos fatores técnicos e físicos. Entre os fatores que levam a



uma redução desta exposição incluem-se a eliminação da radiação que não contribui

para a formação da imagem útil e a escolha do sistema de recepção de imagem

adequado a um caso particular. A perfeita combinação desses fatores deve ser

incentivada através de programas de controle de qualidade e garantia da qualidade da

imagem, nos quais estão subentendidas as necessidades de constantemente se contar

com aparelhos calibrados, em todas as instituições de radiologia, no sentido de se

conseguir o melhor diagnóstico [ 2,3].

Nas condições de irradiação na faixa de radiodiagnóstico, os efeitos que

afetam diretamente o indivíduo exposto, chamados de somáticos ou determinísticos,

são grandes quando comparados com os estocásticos, que podem provocar efeitos

somáticos e genéticos. É possível evitar os efeitos determinísticos da radiação, uma

vez que existe um limiar de dose. Entretanto, os efeitos estocásticos não podem ser

completamente evitados, pois não existe um limiar que possa ser utilizado, uma vez

que não se sabe qual a quantidade de radiação necessária para provocar mutações e

alterações cromossômicas. O escopo básico da proteção radiológica é prevenir a

ocorrência de efeitos determinísticos, mantendo-se a dose abaixo do limiar relevante,

e assegurar todos os passos necessários para reduzir a indução dos efeitos

estocásticos [4].

Uma característica da radiação ionizante é que a energia absorvida no corpo

humano é distribuída em órgãos e tecidos específicos, de modo que qualquer

avaliação dos efeitos nocivos aos pacientes, devido à exames radiológicos, exige um

conhecimento da dose recebida pelo paciente e.da distribuição das mesmas em todo o

corpo. Para tanto, é essencial a utilização de materiais que reproduzam os efeitos que

ocorrem dentro e ao redor do tecido biológico irradiado. Pensando nisso, foram

utilizados materiais que simulam tecidos do corpo no processo de interação da

radiação com a matéria, os quais são denominados simuladores de tecidos [5].

Uma estrutura que contém um ou mais simuladores de tecidos biológicos é

denominada de fantoma. Os fantomas, são freqüentemente usados na calibração de



feixes de raios-X, na física do radiodiagnóstico, na análise funcional dos órgãos "in

vivo" em medicina nuclear e na determinação de dose absorvida em radioterapia.

Os princípios básicos da proteção radiológica recomendados pela ICRP-60

são: de justificação, de otimização e da limitação de dose e risco. Tais princípios estão

inter-relacionados, não podendo ser tratados de forma isolada. Isto significa, por

exemplo, que a simples conformidade com os limites de dose não é demonstração

suficiente de desempenho satisfatório [1].

A fim de estabelecer os critérios de qualidade das imagens, satisfazendo os

limites internacionais de dose por exame [6], foi construído neste trabalho um

fantoma homogêneo, o qual apresenta características de absorção e espalhamento

similares às estruturas anatômicas do tórax, crânio e pélvis, para calibração de feixes

de raios-X diagnóstico convencional [7]. Foram obtidas imagens radiográficas de alta

qualidade, respectivamente, para exames de tórax, crânio e pelvis, com doses em

torno de 122%, 153% e 205%, menores que as normalmente usadas na rotina do

serviço de radiodiagnóstico do HCFMRP.

No primeiro capítulo, são colocados de maneira sucinta os fundamentos

teóricos relacionados com este estudo.

No capítulo 2, é apresentada a metodologia utilizada, expondo questões que

vão desde escolha do equipamento adequado, que permite a obtenção de

combinações de kVp e mAs, para produção de imagens radiográficas de alta

qualidade de tórax, crânio e pélvis, até a adaptação dessas combinações para qualquer

equipamento de raios-X diagnóstico convencional. São apresentadas ainda,

comparações das doses proporcionadas pelas combinações encontradas neste estudo e

pelas usadas na rotina do serviço.

No capítulo 3, são apresentados os resultados, incluindo comparações das

imagens radiográficas obtidas em equipamentos diferentes.



No capítulo 4, são apresentadas as discussões relacionadas com os resultados

obtidos.

Finalmente, no capítulo 5, são apresentadas as conclusões e perspectivas para

extensão deste trabalho.



CAPITULO I

FUNDAMENTOS TEÓRICOS

1.1 CARACTERÍSTICAS DO TUBO DE RAIOS-X

Uma das primeiras descobertas após a identificação dos elétrons foi a dos

raios-X por Wilhelm Conrad Roentgen (1845-1923) em 1895.

Roentgen observou a produção de um novo tipo de radiação quando um feixe

de elétrons iocidia num alvo sólido. Ao investigar suas propriedades, verificou que

atravessava substâncias como vidro, papel e madeira, e por serem raios de natureza

desconhecida, chamou-os de raios-X.

Os raios-X produzem ionização dos gazes que atravessam, apresentam

trajetória retilínea e não se desviam pela ação de campos elétricos e magnéticos, não

sendo, então, constituídos por partículas carregadas. Eles sofrem reflexão, refração e

difração, sendo por isso enquadrados como radiação eletromagnética, assim como a

luz, porém com comprimento de onda menor [8].

Grande parte dos exames em radiodiagnóstco são realizados com fótons de

energia entre 17 a 150 keV. Esses fótons são produzidos num tubo de raios-X. O

tubo é o principal componente do sistema de formação de imagem radiográfica. Ele

é basicamente um conversor de energia, que transforma energia elétrica em radiação-

X [9].

Os raios-X são gerados como resultado da perda de energia de elétrons

interagindo com a matéria através de dois processos distintos:

1- Pela interação de elétrons com a matéria, produzindo radiação por freamento,

conhecida por "Bremsstrahlung".



2- Pelo rearranjo de elétrons nas órbitas do átomo, produzindo os chamados raios-X

característicos pelo processo de fluorescência.

Um tubo de raios-X para diagnóstico é projetado para trabalhar com alta

corrente elétrica para que o tempo de exposição seja mínimo. A utilização de altas

correntes elétricas causa uma produção excessiva de calor no ânodo; para atenuar

esse inconveniente, foram projetados ânodos giratórios; que permitiram o emprego de

altas correntes no tubo com tempos de exposição muito mais curtos, diminuindo os

efeitos causados pelo movimento involuntário dos órgãos. Existem, para cada ampola,

características técnicas do ânodo que fornecem a carga máxima de calor que a ampola

suporta e também o tempo de esfriamento, pois um superaquecimento ocasiona

danificação da superfície do ânodo.

Nos aparelhos de radiodiagnóstico, é necessário obter imagens sem

penumbras nem distorções. Por isso, a angulação do foco das ampolas de raios-X

diagnóstico é de aproximadamente 16-, dando-nos uma área focal satisfatória para

obtenção de uma imagem bem detalhada. No entanto, uma conseqüência dessa

pequena inclinação do ânodo é a não uniformidade na intensidade do feixe emitido

pelo tubo, conhecido por Efeito Anódico.

Os tubos de raios-X diagnóstico têm dois tipos de filamentos, o foco fino (0,2

a 0,3 mm de diâmetro) e foco grosso (1 a 2 mm de diâmetro), que têm por objetivo

focalizar o feixe de elétrons em áreas de dimensões diferentes do alvo.

O campo de radiação do feixe primário de raios-X deve cobrir somente a

região anatômica em questão, de modo que um diafragma ou colimador é instalado

adequadamente para limitar o tamanho e a forma do feixe útil que atinge o paciente.



1.2 ESPECTRO DE RAIOS-X

Os feixes de raios-X possuem fótons de várias energias. Os fótons mais

energéticos apresentam energia de magnitude igual ao valor da quilovoltagem

aplicada ao tubo. Isso porque a quilovoltagem estabelece a energia do elétron que

atinge o ânodo, e os fótons de raios-X não podem ser gerados com uma energia maior

que a dos elétrons. Por essa razão, o fóton de energia máxima, Emáx, é numericamente

igual ao potencial máximo aplicado em quilovolts, kVp.

A quilovoltagem é um dos mais importantes fatores que influenciam no

contraste da imagem. Quanto maior a energia aplicada no tubo, maior a energia

máxima do feixe de raios-X e, conseqüentemente, maior é o seu poder de penetração.

Os fótons de menor energia, por terem pouco poder de penetração, não

contribuem para a formação da imagem radiográfica. Além disso, sua presença

aumenta a dose na pele do paciente. A colocação de lâminas de alumínio (filtrações)

no feixe de radiação absorve preferencialmente os fótons de menor energia, tornando

o feixe mais penetrante. Dessa forma, o feixe deve ter uma filtração adequada para

garantir a correta prática radiográfica. A adição dos filtros não altera

significantemente a energia máxima do feixe, mas provoca uma mudança na sua

energia efetiva, modificando o espectro de raios-X. A intensidade do espectro de

raios-X é consideravelmente reduzida devido à absorção pelo filtro.

A figura 1.1 ilustra, por um método de simulação [10], o efeito da filtração de

um feixe policromático, obtido para uma mesma kVp, com diferentes filtrações

adicionais. A linha tracejada representa o feixe de raios-X que sofreu uma filtração

adicional maior do que o representado pela linha contínua do gráfico.



4000

-20 0 20 40 60 80 100 120 140 160

Energia do Fóton (keV)

Figura 1.1: Esquema ilustrativo das conseqüências de filtrações adicionais na intensidade e energia

efetiva do feixe de raios-X.

Um método de caracterizar o espectro de raios-X é através da camada semi-

redutora (CSR), definida como sendo a espessura de atenuadores necessária para

reduzir a intensidade do feixe pela metade [11]. Uma medida precisa da CSR

concomitantemente com a medida do potencial do tubo de raios-X normalmente

fornece informação suficiente acerca do espectro, quando se deseja realizar um

controle de qualidade de rotina em um serviço de radiodiagnóstico. Teoricamente,

tubos de raios-X que apresentam filtrações inerentes diferentes, embora emitam

fótons de energia máxima iguais, podem produzir CSR diferentes e conseqüentemente

energias efetivas diferentes.
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1.3 SISTEMA RECEPTOR DE IMAGEM RADIOGRÁFICA

A ferramenta básica para radiologia diagnostica é a imagem radiográfica. Para

visualizar uma imagem radiográfica, é necessário que se tenha um sistema que absorva

os fótons transmitidos pelo paciente e os converta em imagem visível. Isto pode ser

conseguido, basicamente, de duas formas: uma delas, é produzindo uma imagem num

filme radiográfico, e a outra é em uma tela fluorescente de um intensificador de

imagem. O sistema escolhido no presente trabalho é o que utiliza filme radiográfico.

Devido à baixa sensibilidade dos filmes radiográficos à energia de radiação-X

utilizada em radiodiagnóstico, a maioria dos exames é realizada usando-se telas

intensificadoras.

Uma tela intensificadora consiste de uma base de plástico (f), coberta por um

material parcialmente refletor (e), sobre o qual é depositado uma camada de material

fluorescente (d) protegida contra choques mecânicos por uma cobertura transparente

(g). O filme de raios-X de dupla emulsão (c) é colocado entre as duas telas e o

sistema é mantido sob pressão, dentro de um chassi, conforme ilustra a figura 1.2. A

face frontal do chassi (b) é feita de um material transparente aos raios-X e o fundo (a)

é uma camada espessa de metal.

b
f
e
d
gc
g
d
e
f
a

S X / / S s S A

LLÜ

IX X X X X X V X X X X X X X X I

Figura 1.2: Esquema típico de um sistema tela-filme de raios-X médico.

As telas intensificadoras produzem luz com comprimento de onda na região

do azul ou verde, devendo o filme utilizado ser adequado à sensibilidade da cor de luz

produzida por ela.
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A primeira função realizada pela tela intensificadorada é absorver os fótons

emergidos do corpo do paciente. A segunda, é converter grande parte da energia

absorvida dos fótons em luz pelo processo de fluorescência [9]. O seu uso resulta em

uma exposição mais baixa; conseqüentemente, menor será a exposição do paciente à

radiação-X; em contrapartida, elas provocam menor resolução na imagem, pois

quando um fóton chega em um ponto da tela, esta converte esse fóton em muitos

fótons de luz, provocando não um ponto no filme, mas um pequeno borrão,

dependendo principalmente do tamanho da granulação do cristal de fósforo que

compõe a tela intensificadora [12].

Os filmes usados em radiografias convencionais consistem de uma emulsão

que apresenta pequenos cristais de haleto de prata em suspensão num material

gelatinoso que separa e protege os cristais. A emulsão reveste ambos os lados de

uma camada transparente de plástico, chamada de base, e uma fina camada de

substância adesiva é colocada entre a base e a emulsão para assegurá-las e uni-las

perfeitamente. A emulsão ainda é protegida de eventuais choques mecânicos por uma

camada protetora, conforme ilustra a figura 1.3.

Camada -
Protetora

Figura 1.3: Esquema típico de um filme de raios-X médico.

O material sensível à luz na emulsão do filme é o cristal de brometo de prata.

A sensibilidade espectral do sistema tela-filme escolhido no presente trabalho foi a

verde.
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1.4 PROCESSAMENTO DE FILMES RADIOGRAFICOS

À transformação de imagem latente em imagem radiográfica chamamos de

processamento do filme. As fases do processamento são constituídas essencialmente

da revelação, da fixação, do enxaguo e da secagem.

Na fase de revelação, os cristais de brometo de prata que foram alterados pela

radiação são reduzidos a pequenos grãos de prata metálica. O filme passa então por

um processo de fixação; nesse processo é bloqueada a ação do revelador e os cristais

não expostos são retirados da emulsão, sem afetar com isso a prata metálica. Em

seguida o filme é lavado em água corrente o que faz com que toda a solução fixadora

presente na emulsão do filme seja retirada; a presença da solução fixadora na emulsão

pode diminuir a vida útil da radiografia. A secagem é a última fase do processamento.

O número destes cristais revelados sem ter sido expostos depende do tempo

de revelação, da concentração e temperatura do revelador [13].

A figura 1.4 ilustra as fases do processamento de uma processadora

automática de filmes.

ENTRADA DO FILME

SECADOR

REVELADOR

SAÍDA DO FILME

Figura 1.4: As fases de processamento de uma processadora automática de filmes [2].
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1.5 DENSIDADE FOTOGRÁFICA

A radiação interage diferentemente com os tecidos distintos do corpo

produzindo "sombras" de grau de escurecimento diferentes num filme, e ao analisá-lo

os radiologistas têm condições de realizar o diagnóstico.

O padrão de resposta, que é observado por diferentes graus de enegrecimento

do filme revelado, é medido pela densidade óptica (D.O). Este grau de enegrecimento

em cada região do filme está inteiramente relacionado à variação de intensidade do

feixe de raios-X que nela incide.

A densidade óptica é determinada por valores numéricos, fornecidos por um

densitômetro em função da quantidade de luz transmitida por uma determinada área

do filme.

A densidade óptica é definida pela equação 1.1

D.O = logIo/I (1.1)

onde:

D O - é a densidade óptica;

Io - é a intensidade de luz visível incidente sobre uma pequena área do filme;

I - é a intensidade de luz transmitida por esta mesma área do filme;

Io/I - mede a opacidade do filme, ou seja, a habilidade do filme de deter a luz;

I/Io - mede a fração de luz transmitida pelo filme e é denominada transmitância;

Quando um filme de raios-X é processado sem ter sido exposto, este apresenta

uma densidade que consiste na densidade da base mais "fog" do filme.

A escolha da função logarítmica para a densidade óptica se deve ao fato de

que a resposta fisiológica do olho humano, para diferentes intensidade de luz, é

logarítmica e, ainda, pelo fato de escalas logarítmicas conseguirem expressar mais

convenientemente grandes diferenças numéricas sobre uma escala relativamente

pequena.
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1.6 CURVA CARACTERÍSTICA

Da relação entre exposição, medida em mR (IR = 2,58x10 C/kg), e

densidade obtida com a variação do tempo de exposição, pode-se produzir uma curva

com diferentes áreas de exposição em um filme, conhecida como curva característica

ou sensitométrica.

As características gerais da curva sensitométrica são as mesmas para todos os

filmes. Porém, a sua forma exata depende do tipo de emulsão, das condições de

processamento e da variação da kVp.

A curva característica pode ser dividida em três segmentos. O primeiro,

relacionado a baixas exposições, onde o filme responde com densidade mínima,

conhecido como densidade de base mais "fog"; aqui a densidade independe da

exposição. No próximo segmento, a densidade é proporcional ao logaritmo da

exposição, conhecida como porção linear da curva. O terceiro segmento corresponde

a altas exposições e o filme torna-se saturado, respondendo com densidade máxima;

nesse caso, novamente a densidade ótica permanece constante com o aumento da

exposição.

As seções da curva que conectam esses três segmentos são conhecidas como

regiões de "toe" e "shoulder" [14].

A análise da curva característica de um sistema tela-filme de raios-X, em

particular, fornece informações de contraste, latitude e velocidade (sensibilidade) do

sistema.

O gradiente médio expressa o contraste médio e é calculado pela inclinação da

reta que corta a curva característica em dois pontos específicos, entre as regiões de

"toe" e "Shoulder", onde a curva é aproximadamente linear e conseqüentemente tem

uma inclinação constante, conforme ilustra a figura 1.5. Os filmes de raios-X médicos,

apresentam um intervalo útil de densidades na faixa de 0.25 a 2 acima da densidade de

base mais "fog". Nesse intervalo, o gradiente médio é definido por:
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G_ =
log E2 - log E,

(1.2)

onde

D2 - D]- representa o intervalo de densidade óptica útil do filme;

Ej - é a exposição correspondente à densidade óptica de D t;

E2 - é a exposição correspondente à densidade óptica de D2;

A latitude se refere ao intervalo de log da exposição que produz densidades

ópticas dentro de um intervalo útil em radiodiagnóstico, variando inversamente com o

contraste do filme radiográfico.

1,0 15

Log EscpoaçâoRelctiva

Figura 1.5: Curva Característica de um sistema tela-filme.

Uma das características mais importantes do filme radiográfico é a sua

sensibilidade, também denominada velocidade. A velocidade é geralmente

estabelecida como a recíproca da exposição, em roentgens, necessária para produzir

uma densidade óptica de 1,0 acima da densidade de base mais "fog", variando com a

emulsão do filme, com as condições de processamento e com a kVp . Logo podemos

escrever:

V= l /E . (1.3)
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1.7 GRADES

A imagem radiológica produzida em um filme é devida às diferentes

atenuações que o feixe primário sofre quando atravessa o paciente.

Radiações espalhadas pelo paciente atingem o filme, produzindo uma redução

na qualidade da imagem. Essa radiação secundária ou radiação espalhada, pode ser

removida por uma grade radiográfica, colocada entre o paciente e a combinação tela-

fílme, conforme ilustra a figura 1.6.

Tubo de EX

Radiação Primária

. Paciente

. Radiação Espalhada

_ Grade

Filme

Figura 1.6: Função da grade antidifusora.

A grade consiste de uma série de lâminas de um material radiopaco, como o

chumbo, intercaladas por um material radiotransparente, fibra prensada de plástico ou

alumínio.

A característica de penetração da radiação espalhada é determinada pela

espessura das faixas de chumbo (t) e o espaçamento entre elas (d). A variável

importante para o desempenho da grade é a razão dessas duas dimensões, que é

denominada razão de grade, r. Esta é uma característica física da grade e

independente da radiação, energia ou radiação espalhada.

r = t/d. (1.4)
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Muitas grades têm razões na faixa de 5:1 a 16:1. Razão de grade alta elimina

mais radiação espalhada, mas tendem a aumentar a exposição no paciente, pois ela

absorve também radiação primária, o que faz com que seja preciso aumentar o tempo

de exposição, e, conseqüentemente, aumenta a dose no paciente. É necessário, então,

que se faça uma avaliação entre as razões de grade que otimize esses dois pontos

[15].

As grades radiográficas são classificadas como focalizadas, com faixas

posicionadas na direção do foco do alvo, e paralelas com faixas em uma única

direção. Neste trabalho, foi utilizada a grade focalizada.

Cada tipo de grade tem um fator de absorção de radiação, conhecido por

fator de absorção de grade, o qual varia com a quilovotagem aplicada no tubo, com o

tamanho do campo de radiação e com a espessura do material a ser radiografado.

Quando uma grade é usada, as faixas de chumbo aparecem na radiografia

como linhas bem finas, provocando sombras que as vezes interferem na identificação

de pequenas estruturas, como vasos sanguíneos, etc. Pensando nisso, Potter, em

1920, desenvolveu a grade móvel. A grade móvel realiza um movimento transitando

para frente e para trás, durante a exposição de raios-X.
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1.8 LEI DA RECIPROCIDADE

A lei da reciprocidade é baseada na hipótese de que a densidade óptica de um

filme radiográfico é dependente da exposição ou quantidade de energia que o filme

recebe, e é independente da taxa com que a energia é absorvida. De acordo com essa

hipótese, a exposição é igual ao produto da intensidade da radiação pelo tempo de

exposição [16].

Exposição = Intensidade . Tempo (1.5)

É evidente pela equação (1.5), que, quando a intensidade e o tempo variam

reciprocamente, a exposição permanece constante. Entretanto, a lei é válida somente

para filmes expostos diretamente aos raios-X.

Resultados experimentais mostram que, quando o filme é utilizado em

combinação com telas intensificadoras, a lei da reciprocidade é valida somente para

um certo intervalo de tempo de exposição [17].

A Tabela 1.1 [ IS] indica os intervalos de tempo de exposição e as respectivas

alterações, devido à não validade da lei da reciprocidade, dos valores de gradiente

médio e velocidade para filmes de raios-X médico usados em combinação com telas

intensificadoras.

Tabela 1.1

Intervalos de tempos de exposição em que é válida a lei da reciprocidade

Tempo de exposição (s)
Percentagem de perda de velocidade

do filme
Percentagem de mudança do

gradiente médio

0,001
6

0

0,01
0

0

0,1
0

0

1
12

2

5
30

3

10
38

4
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CAPITULO II

MA TEMAIS E MÉTODOS

2.1 CONSTRUÇÃO DE UM FANTOMA EQUIVALENTE AO PACIENTE

(FEP)

Com o objetivo de padronizar as combinações de kVp e mAs que produzam

uma boa imagem radiográfica de tórax, crânio e pélvis, para um determinado sistema

tela-filme, foi construído um fantoma homogêneo (FEP).

O FEP foi construído baseando-se num projeto criado pelo American National

Standards Institute (ANSI) em 1980 [7]. Este fantoma foi desenvolvido para medir a

velocidade dos sistemas tela-filme, fazendo com que os espectros primário e

secundário provenientes do fantoma homogêneo se aproximassem daqueles incidentes

na combinação tela-filme, provenientes de fantomas antropomórficos cuja anatomia é

semelhante à anatomia humana.

FEP é constituído por três fantomas em um, conforme será descrito a seguir:

O fantoma básico, simulador de tórax, consiste de quatro placas de lucite,

cada uma com (30x30x2,5)cm3. As quatro placas foram arranjadas em dois pares,

separadas por um espaço de ar, de 5.0 cm, feito com auxílio de pinos de latão e

espaçadores de lucite, conforme ilustra a figura 2.1. Entre as placas do par superior e

inferior foram inseridas duas placas de alumínio de (30x30x0,l)cm3 e

(30x30x0,2)cm3 respectivamente.

Os materiais, lucite e alumínio, apresentam, respectivamente, características de

absorção e espalhamento similares às do tecido mole e osso, de modo que as placas

superiores simulam a parte anterior do tórax, o espaço de ar, o pulmão e as placas
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inferiores do fantoma simulam a parte posterior do tórax de um paciente adulto e

normal.

Inserindo no espaço de ar do fantoma básico duas placas de lucite, cada uma

com (30x30x2.5)cm3, obtem-se o fantoma de crânio e de pélvis.

O simulador de extremidade é obtido utilizando somente a metade inferior do

fantoma básico [2,5].

Neste trabalho, foram utilizados apenas os fantomas de tórax, de crânio e de

pélvis.

1 mm Al

Figura 2.1: Esquema do fantoma homogêneo de tórax.

Para confecção do FEP, foram utilizados os materiais relacionados na

Tabela I I I

Tabela H.1

Materiais usados na confecção do FEP

Material

4 placas de lucite (metil metacrilato)

1 placa de alumínio (liga 1100)

1 placa de alumínio (liga 1100)

latão, utilizado como pino

Medidas

(30x30x2.5)cm3 cada

(30x30x0, l)cm3

(3Ox3OxO,2)cm3

150 cm de comp. e 0,8 cm de diâmetro
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2.2 CONTROLE DE QUALIDADE

Foram realizados testes de controle de qualidade nos equipamentos de raios-X

do serviço de radiodiagnóstico do HCFMRP, e escolhidos os equipamentos que

apresentaram as melhores condições de uso. A metodologia adotada para a execução

desses testes foi baseada em programas convencionais de controle de qualidade [3].

O teste da camada semi-redutora (CSR), realizado para todas as kVp

fornecidas pelos equipamentos, foi determinado com auxílio de um conjunto de

atenuadores, placas de alumínio, com intuito de reduzir a intensidade do feixe pela

metade, a fim de obter informações das energias efetivas associadas a cada kVp.

Os rendimentos (mR/mAs) foram determinados, mantendo-se as mesmas

condições físicas requeridas para a determinação da CSR, com exceção dos

atenuadores de alumínio.

Outra avaliação importante foi a monitoração dos filmes processados,

utilizando um sensitômetro. Este teste foi realizado em uma câmara escura e, em

seguida, o filme foi normalmente processado [2].

O filme, sensibilizado utilizando o sensitômetro de 21 passos, recebe uma

exposição, produzindo níveis de enegrecimento crescentes sobre o filme (degraus),

conforme ilustra a região (*) da figura 2.3.

Para se ter um controle da processadora, foram monitorados apenas alguns

níveis de densidades produzidos pelo sensitômetro, preferencialmente os que indicam

a influência da variação do processamento na velocidade e no gradiente médio dos

filmes normalmente processados.
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2.3 SENSITOMETRIA DE SISTEMA TELA-FILME

Os métodos sensitométricos existentes para obtenção da curva característica

de um sistema tela-filme são: a sensitometria de intensidade escalonada e a

sensitometria de tempo escalonado [19,20]. As técnicas mais utilizadas para a

realização desses métodos serão descritas a seguir.

-Sensitometria de intensidade escalonada, na qual, mantendo-se constante a kVp e a

mAs no tubo de raios-X, várias exposições são feitas no filme a várias distâncias do

tubo. Com auxílio de uma câmara de ionização, é realizada uma medida da exposição

(Xo) para uma determinada posição do filme em relação ao tubo (d0). Utilizando o

valor de Xo, e com o auxílio da equação 2.1, as exposições relativas (X;)

correspondentes às outras posições (d;) do tubo podem ser determinadas [21].

Y - Y
A i - A 0

2
i

-Sensitometria de tempo escalonado, na qual mantendo-se constante a distância fonte

filme e a kVp, várias exposições são feitas no filme variando somente o tempo de

exposição. As exposições para as várias áreas expostas do filme podem ser

monitoradas com uma câmara de ionização.

A avaliação do sistema tela-filme é realizada a partir das curvas características,

obtidas utilizando os valores das densidades produzidas no filme em fiinção das

exposições.

No trabalho desenvolvido foi adotado o método sensitométrico de tempo

escalonado.
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2.4 SISTEMA PARA EXPOSIÇÃO DE FILMES UTILIZANDO O FEP NO

MÉTODO SENSITOMÉTRICO DE TEMPO ESCALONADO

Para levantamento da curva característica, a partir do método sensitométrico

de tempo escalonado, foi utilizado o arranjo experimental ilustrado na figura 2.2, onde

podem ser observados os seguintes componentes: a fonte de raios-X (a), centralizada

sobre o fantoma (b); o sistema dosimétrico que inclui uma câmara de ionização para

monitorar as exposições (c); o chassi que contém o sistema tela-filme (d) e um

sistema de blindagem (e), que propicia a exposição somente de regiões do filme

previamente estabelecidas.

As faixas de exposições no filme foram obtidas com o auxílio de duas placas

de chumbo, as quais funcionaram como um sistema de blindagem para uma seqüência

de faixas, confeccionadas convenientemente no sistema tela-filme colocado no

"bucky" da mesa no sentido transversal ao eixo cátodo-ânodo. A cada nova

exposição, as demais faixas foram blindadas, com o cuidado de ter-se um

espaçamento entre elas, para evitar sobreposição de exposições, de modo a expor

somente uma faixa de (I,5x35)cm2 no filme.

O colimador do tubo de raios-X foi ajustado, sem filtração adicional, para

obter um campo de radiação de (35x35)cm2 no filme para uma distância foco-filme

de 120 cm [21].

As exposições de raios-X foram monitoradas por duas câmaras de ionização,

uma montada sob o fantoma e a outra sob a grade.
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Figura 2.2: Esquema do arranjo experimental utilizado para o levantamento das curvas

características do sistema tela-fílme.

Logo após, os filmes foram sensibilizados e revelados, e, em seguida,

passaram por um processo de leitura das densidades ópticas produzidas nas faixas. A

figura 2.4 ilustra as faixas contendo as diferentes densidades ópticas obtidas.
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Figura 2.3: Fotografia das faixas de densidades ópticas obtidas no filme para levantamento das

curvas características. (* ) Utilizando o sensitômetro de 21 passos.
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Para a realização deste estudo, foi utilizado um gerador de raios-X para

diagnóstico, da Philips, modelo DL-42. As exposições de raios-X foram monitoradas

por dois sistemas dosimétricos: um da Victoreen, modelo 660-4A e outro da Radcal

Corporation, modelo 1515*. Os filmes utilizados foram da IBF, Ortocromático

sensível ao verde com (35x35)cm2 em combinação com uma tela intensificadora

fluorescente Lanex Regular da Kodak com emissão espectral verde em um chassi da

E.M.B.. Para o processamento dos filmes foi utilizada uma processadora automática

da Kodak RP X-Omatic-Modelo M6A-N com química Kodak. Todos os filmes foram

sensibilizados com sensitômetro de 21 passos da Wellhofer Dosimetrie tipo: Lullus,

modelo: 1.21 S. As leituras das densidades ópticas no filme foram realizadas

utilizando um Densitômetro Digital da MRA.

2.5 UTILIZAÇÃO DO FEP NA SENSITOMETRIA DE TEMPO

ESCALONADO PARA AVALIAÇÃO DE VÁRIAS CURVAS

CARACTERÍSTICAS

Baseando-se na rotina de um serviço de radiodiagnóstico, foi utilizada a

metodologia e o sistema descrito nas seções 2.3 e 2.4, obtendo os dados apresentados

nas Tabelas II.2a e II.2b, para avaliar as curvas sensitométricas relacionadas com as

kVp e fantomas de tórax, crânio e pélvis.

* Gentilmente cedido pela firma Medical Support Com. Ltda.
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Tabela II.2a

Técnicas (combinações de kVp e mAs) para avaliação das curvas sensitométncas

utilizando o FEP de tórax.

Radiografia

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

kVp

60,0

65,0

70,0

75,0

80,0

85,0

90,0

95,0

100,0

105,0

110,0

115,0

mA

300

300

300

200

125

75

75

75

75

25

15

15

tempos(ms)

16,25,32,40,50,64,100,160,250.400.

10,16,20,25,32,40,50,80,130,200.

3,10,13,16.20,25,32,50,80,130.

3,10,13,16,20,25,32,50,80,130.

3,10,13,16,20,25,32,50,80,130.

3,10,13,16,20,25,32.50.80,130.

3,10,13,16,20,25,32,50,80,130.

3,10,13,16,20,25,32,50,80,130.

3,10,13,16,20,25.32,50,80,130.

3,10,16,25,32,40,64,100,160,250.

3,16,25,40,50,64,100,160.250,400.

3,16,25,40,50,64,100,160,250,400.

Tabela n.2b

Técnicas (combinações de kVp e mAs) para avaliação das curvas sensitométricas

utilizando o FEP de crânio e pélvis.

Radiografia

1

2

3

4

5

kVp

60,0

65,0

70,0

75,0

80,0

mA

200

200

200

200

200

tempos(ms)

40,64,100,160,200,250,400,500.640.1000.

40,64,100,160,200,250,400,500,640,1000.

25,40,64,80,100,130,200,320,500,800.

16,25,40,50,64,80,130,200,320,500.

6,13,20,25,32,40,64,100,160,250.

O próximo procedimento foi utilizar as curvas sensitométricas, com a

finalidade de encontrar para cada kVp a técnica correspondente a uma densidade

óptica em torno de 1.0 acima da base mais 'Tog", pois no intervalo onde a

sensibilidade do filme é quase linear, essa densidade é o ponto mais agradável ao olho

humano. Essas ténicas são apresentadas nas Tabelas II.3a e II.3b.
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Tabela n.3a
Técnicas (combinações de kVp e mAs) correspondentes a uma densidade óptica em

torno de 1.0 acima da densidade de base mais "fog", para o FEP de tórax.

Radiografia

1

2

3

4

5

6

7

8

19

10

11

12

kVp

60,0

65,0

70,0

75,0

80,0

85,0

90,0

95,0

100,0

105,0

110,0

115,0

mA s

15,0

9,6

6,0

4,0

2,5

1,9

1,5

1,2

1,0

0,8

0,7

0,60

logE(nR)

2,57

2,52

2,43

2,47

2,36

2,46

2,34

2,30

2,31

2,33

2,32

2.32

D.O

1,23

1,26

1,14

1,28

1,15

1,17

1,18

0,99

1,06

1,16

1,08

1,16

Tabela H.3b

Técnicas (combinações de kVp e mAs) correspondentes a uma densidade óptica em

torno de 1.0 acima da densidade de base mais "fog", para o FEP de crânio e pelvis.

Radiografia

1

2

3

4

5

kVp

60,0

65,0

70,0

75,0

80,0

mAs

32,0

20,0

16,0

10,0

8,0

1OÍÍE(|IR)

2,55

2,49

2,53

2,44

2,45

D.O

1,03

1,02

1,20

1,12

1,12
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2.6 UTILIZAÇÃO DO FANTOMA ANTROPOMÓRFICO (RANDO)

O fantoma antropomórfico utilizado neste trabalho é um fantoma dosimétrico

sólido, conhecido como RANDO (Radiation Analog Dosimetry), com representação

de cabeça, tórax e pélvis de um homem Norte Americano adulto com 175 cm de

altura e 73,5 kg. Ele é fabricado com um esqueleto humano natural revestido com um

material de borracha a base de isocianato que substitui o músculo e um volume sólido

à base de resina epoxy que substitui o pulmão, uma visão externa deste fantoma é

ilustrado na figura 2.4. Esse fantoma foi projetado para ser utilizado em

radioterapia [5].

Figura 2.4: Fantoma antropomórfico (RANDO).

Utilizando o método sensitométrico de tempo escalonado e o FEP foram

obtidas as técnicas apresentadas nas Tabelas II.3a e II.3b. Substituindo o FEP pelo

RANDO, na projeção antero posterior (AP), procurando reproduzir as mesmas

condições já descritas anteriormente, foram obtidos três grupos de radiografias, cada

qual contendo 12 imagens radiográficas de tórax, 5 de crânio e 5 de pélvis.
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2.7 REFERENCIAS UTILIZADAS NA AVALIAÇÃO DAS RADIOGRAFIAS

Esta etapa do trabalho contou com a colaboração de 9 radiologistas, entre

docentes, médicos contratados e residentes do HCFMRP, para avaliação das imagens

radiográficas.

O critério de avaliação das radiografias foi baseado em um nível de referência

de A (melhor) a E (pior). As imagens radiográficas foram avaliadas separadamente, de

modo que, a cada análise de uma nova imagem esquecia-se a avaliação da radiografia

anterior.

Após a passagem dos grupos de radiografias pela avaliação dos radiologistas,

foi possível dispor da melhor imagem de cada grupo de radiografias e

conseqüentemente da melhor combinação de kVp e mAs para obtenção dessas

imagens.

As combinações de kVp e mAs encontradas para produção da melhor imagem

de tórax, crânio e pélvis foram finalmente aplicadas em pacientes adultos com

estruturas anatômicas próximas à do fantoma antropomórfico.

2.8 ADAPTAÇÃO DAS MELHORES COMBINAÇÕES DE kVp e mAs

PARA QUALQUER EQUIPAMENTO DE RAIOS-X DIAGNÓSTICO

CONVENCIONAL

As melhores combinações de kVp e mAs, foram consideradas como técnicas

padrão para produção da melhor imagem radiográfica de tórax, crânio e pélvis. O

objetivo desta nova etapa do trabalho resume-se em adaptar essas técnicas para

qualquer equipamento de raios-X diagnóstico convencional, conforme será descrito a

seguir:
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A partir dos resultados dos testes de CQ, foram determinadas as CSR

relacionadas com as técnicas padrão, obtendo-se dessa forma a energia efetiva do

feixe, responsável pela produção da melhor imagem radiográfica .

A adaptação da mAs foi realizada utilizando a equação 2.2 [9], onde os dados

requeridos por essa equação foram determinados a partir das figuras 3.1a, 3.1b, 3.4a

e 3.4b, as quais serão apresentadas no próximo capítulo.

FGl EjOmR) FG2

El(mR) = R2(mR/mAs). mAs2. => mAs2 = . (2.2)
FG~ R-,(mR/mAs) FG,

Z* Zt *.

Onde:

E(mR)- exposição medida em mR;

R(mR/mAs)- rendimento do equipamento de raio-X;

mAs- miliamperagem aplicada no equipamento;

FG- fator de absorção de grade;

Na equação acima, os índices 1, dizem respeito ao equipamento no qual foram

encontradas as melhores técnicas radiográficas, e os índices 2 referem-se ao

equipamento no qual essas técnicas foram adaptadas.

O FG é a razão entre a radiação incidente na grade e a radiação transmitida

por ela. Esse fator foi determinado para ambos os equipamentos utilizando as

melhores técnicas encontradas neste estudo, devidamente associadas à cada fantoma

homogêneo, uma vez que o fator de absorção de grade varia em função da kVp e

espessura do fantoma [15].

Finalmente, as combinações de kVp e mAs, adaptadas para o equipamento

contendo um tubo de raios-X modelo Diagnostic 73, foram testadas utilizando o
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RANDO. As radiografias obtidas passaram pela avaliação dos radiologistas, com o

objetivo de verificar se realmente houve uma reprodução das técnicas padrão para

outro equipamento.

As medidas foram realizadas utilizando uma câmara de ionização, modelo

96035, e um eletrômetro digital, modelo 35617 EBS, ambos fabricados pela Keithley.

2.9 APLICAÇÃO DAS MELHORES TÉCNICAS RADIOGRAFICAS,

UTILIZADAS NA ROTINA DO SERVIÇO, NO RANDO

As técnicas utilizadas na rotina do serviço de radiodiagnóstico do HCFMRP,

foram aplicadas no RANDO, nas mesmas condições descritas na seção 2.6, a fim de

obter-se imagens radiográficas de tórax, crânio e pélvis normalmente aceitas como

satisfatórias pelo serviço de radiodiagnóstico. Especialistas da área de radiologia

avaliaram a qualidade dessas imagens e compararam com a qualidade das radiografias

obtidas com as técnicas encontradas neste trabalho.

2.10 COMPARAÇÃO DAS DOSES NA SUPERFÍCIE DE ENTRADA DO

FANTOMA, DEVIDO ÀS TÉCNICAS ENCONTRADAS NESTE TRABALHO

E ÀS USADAS NA ROTINA DO SERVIÇO

A terceira etapa deste trabalho, consiste na comparação das doses na

superfície de entrada do RANDO, utilizando as técnicas encontradas e as utilizadas na

rotina do serviço.

A dosimetria foi realizada com dosímetros termoluminescentes de fluoreto de

lítio (LiF) [22,23].

Um conjunto de três pastilhas de LIF calibradas no feixe de raios-X, para uma

energia efetiva de 30 keV, foram colocadas sobre cada parte anatômica de interesse
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do fantoma (tórax, crânio e pelvis) e expostas aos feixes de raios-X, com as melhores

técnicas encontradas neste estudo e com as utilizadas pela rotina do serviço.

Com as pastilhas de LiF, foram obtidas as doses equivalentes na superfície de

entrada do fantoma. Sendo que o fator de qualidade para fótons de raios-X é igual a

1,0, então a dose média equivalente é numericamente igual a dose média absorvida na

superfície do fantoma, sendo portanto obtida em mGy [1].

Os aparelhos usados para leitura das pastilhas de LIF foram um detector

termoluminescente modelo 2000-C e um pico amperímetro integrador automático,

modelo 2000-B, ambos fabricados pela Harshaw.
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CAPITULO III

RESULTADOS

3.1 APLICAÇÃO DO CONTROLE DE QUALIDADE

A figura 3.1a apresenta o gráfico obtido a partir dos resultados das CSR em

função das quilovoltagens (kVp) para o tubo de raios-X diagnóstico da Philips,

modelo DL-42, conforme descreve a seção 2.2.

o

4.5-

4.0-

3.5-

3.0-

2ÇÍ 40 60 80 100 120
kVp

Figura 3. Ia: Camada semi-redutora em função da kVp.
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A partir da figura 3.1a, foram determinadas as CSR correspondentes às kVp

encontradas para a produção da melhor imagem radiográfica no equipamento

considerado padrão para este estudo.

A figura 3.1b apresenta o gráfico do rendimento do tubo (mR/mAs) em fiinção

das kVp para o tubo de raios-X diagnóstico da Philips, modelo DL-42.

Figura 3. lb: Rendimento do equipamento em ftmção da kVp.

A partir da figura 3.1b, foram encontradas as exposições correspondentes à

cada kVp de interesse, uma vez conhecidas as mAs listadas nas Tabelas II.3a e II,3b.

As exposições necessárias, fornecidas pelo equipamento padrão, para produzir no

filme uma densidade óptica em torno de 1,0 acima da base mais "fog", serão

apresentadas numericamente na Tabela III. 3.
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3.2 SENSITOMETRIA DE TEMPO ESCALONADO

As figuras 3.2a e 3.2b apresentam curvas características obtidas pelo método

sensitométrico de tempo escalonado utilizando, respectivamente, as técnicas listadas

nas Tabelas II. 2a e II. 2b para combinação da tela Íntensificadora Kodak Lanex regular

com o filme IBF ortocromático sensível ao verde.

1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6
Log exposição Relativa

Figura 3.2a: Curvas características obtidas pelo método sensitométrico de tempo escalonado,

utilizando o fantoma homogêneo de tórax, para várias kVp.

A figura 3.2a apresenta três das doze curvas utilizadas para exames de tórax, a

partir das quais foram determinadas as combinações de kVp e mAs que forneceram a

exposição necessária no filme para produzir uma densidade óptica em torno de 1,0

acima da base mais "fog".
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Figura 3.2b Curvas características obtida pelo método sensitométrico de tempo escalonado,

utilizando o fantoma homogêneo de crânio e pelvis, para várias kVp.

A figura 3.2b apresenta três das cinco curvas utilizadas para exames de crânio

e pélvis, a partir das quais foram determinadas as combinações de kVp e mAs que

forneceram a exposição necessária no filme, para produzir uma densidade óptica em

torno de 1,0 acima da base mais "fog".

3.3 AVALIAÇÃO DA PROCESSADORA E CÂMARA ESCURA

Foram monitoradas as densidades ópticas de alguns dos 21 degraus

produzidos pela sensibilização dos filmes, com o objetivo de observar variações no

processamento, as quais influenciam no gradiente médio, na velocidade e base mais

"fog" dos filmes normalmente processados. Estes resultados são apresentados na

Tabela III. 1.
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Tabela m.l
Resultado da sensibilização dos filmes de cada grupo de radiografias.

Radiografia

Tórax

1

2

3

4

5

6

7

8

90

10

11

12

Crânio/Pelvis

1

2

3

4

5

DPM

lGM

6~ degrau

0,22

0,22

0,26

0,20

0,31

0,22

0,24

0,24

0,29

0,26

0,26

0,28

0,28

0,28

0,26

0,23

0,22

11~ degrau

1,89

1,91

1,92

1,90

1,99

1,94

1,96

1,91

1,96

1,92

1,92

1,92

1.93

1,92

1,92

1.92

1,91

1,13%

2D.M

10~ degrau

1,40

1,40

1,43

1,39

1,49

1,44

1,47

1,42

1,45

1,44

1,45

1,47

1,47

1,45

1,46

1,44

1,42

1,51%

3B+F

véu do filme

0.11

0,10

0,12

0,10

0,16

0,10

0,10

0,11

0,14

0.12

0,10

0,12

0,12

0,11

0,10

0,10

0.10

7,23%

G.M - diferença de densidades, entre o 6a e 11Q degrau, gradiente médio.
2
D.M- densidade média, velocidade.

B + F - base mais "fog".

DPM - desvio percentual médio.

Os resultados do DPM apresentados na Tabela III. 1 serão discutidos

posteriormente na seção 4.1.
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3.4 AVALIAÇÃO DOS RADIOLOGISTAS

As figuras 3.3a, 3.3b e 3.3c representam a média da avaliação de 9

profissionais da área de radiologia, respectivamente, para as radiografias de tórax

crânio e pélvis.

5 5 5 5

t i 3 3

.2

I

3 ' 3

3,7
4 4 4 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Radiografia

Figura 3.3a: Média da avaliação dos radiologistas para as radiografias de tórax
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Figura 3.3b: Média da avaliação dos radiologistas para as radiografias de crânio
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Figura 3.3c: Média da avaliação dos radiologistas para as radiografias de pélvis

As radiografias de tórax, crânio e pélvis realizadas com a primeira técnica

(kVp e mAs) apresentadas nas Tabelas II.3a e II.3b respectivamente, foram adotadas

como 1, com a segunda técnica como 2 e, assim, sucessivamente.

O grupo de radiologistas avaliou, como a melhor imagem radiográfica as

radiografias 9,10,11 ou 12 de tórax, as radiografias 3 ou 4 de crânio e a radiografia 3

de pélvis. Escolhemos^ para o nosso estudo, as radiografias 12 de tórax, 3 de crânio e

3 de pélvis; uma vez que estas, proporcionam um bom diagnóstico expondo o

paciente à uma menor quantidade de radiação. As técnicas para produção da melhor

imagem de tórax, crânio e pélvis são apresentadas na Tabela III. 2.
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3.5 COMBINAÇÕES DE kVp e mAs QUE PRODUZEM A MELHOR

IMAGEM RADIOGRÁFICA DE TÓRAX, CRÂNIO E PÉLVIS

A Tabela III.2 apresenta as técnicas que produzem a melhor imagem

radiográfica de tórax, crânio e pélvis no equipamento de raios-X diagnóstico da

Philips, modelo DL-42.

Tabela m.2
Técnicas para produção da melhor imagem radiográfica de tórax, crânio e pélvis.

Exame

Tórax

Crânio

Pélvis

CSR(mmAl)

4,3

. 2,4

2,4

kVp

115,0

70.0

70,0

^ ( m R )

9,98

84,07

84,07

mAs

0,6

16,0

16,0

tempo(s)

0,04

0.08

0.08

mR/mAs

16,6

5,2

5,2

2FG

8,96

15,63

15,63

3DFF(Cm)

120

120

120

E(mR) - é a exposição obtida a partir do rendimento do tubo de raios-X, conforme descreve a

seção 3.1.

FG - fator de absorção de grade.

DFF - distância foco filme.
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3.6 APLICAÇÃO DO CONTROLE DE QUALIDADE EM OUTRO

EQUIPAMENTO

A figura 3.4a apresenta o gráfico obtido a partir dos resultados das CSR em

função das kVp para o tubo de raios-X diagnóstico da Philips, modelo Diagnostic-73.

CL

o
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Figura 3.4a: Camada semi-redutora em função da kVp.

A partir da figura 3.4a, foram determinadas as kVp que correspondem às

mesmas CSR listadas na Tabela III.2 (tabela de técnicas padrão). Desta forma, foram

encontradas as energias efetivas equivalentes para o equipamento de raios-X

diagnóstico da Philips, modelo Diagnóstic-73.
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A figura 3.4b apresenta o gráfico dos rendimentos do tubo (mR/mAs) em

função das kVp para o equipamento de raios-X diagnóstico da Philips, modelo

Diagnost-73.

10-

a:

120

Figura 3.4b: Rendimento do equipamento em função da kVp.

Utilizando a figura 3.4b, foram determinados os rendimentos (mR/mAs) do

equipamento modelo Diagnostic-73, para as kVp encontradas a partir da figura 3.4a.

Com os dados dos rendimentos e exposições necessárias para produzir uma boa

imagem radiográfica, foram determinadas as mAs utilizando a equação 2.2. Desta

forma, fez-se a reprodução das mAs do equipamento, modelo DL-42 para o modelo

Diagnotic-73. Esses resultados são apresentados numericamente na Tabela III.3.
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3.7 ADAPTAÇÃO DAS TÉCNICAS QUE CORRESPONDEM À MELHOR

IMAGEM RADIOGRÁFICA DE TÓRAX, CRÂNIO E PÉLVIS EM OUTRO

EQUIPAMENTO

Utilizando as figuras 3.1a, 3.1b, 3.4a e 3.4b, conforme descreve a seção 2.8,

foi realizada a adaptação das técnicas que correspondem à melhor imagem

radiográfica de tórax, crânio e pélvis encontradas no equipamento da Philips, modelo

DL-42, para o modelo Diagnostic-73. Essas técnicas são apresentadas na Tabela III.3.

Tabela ffl.3
Técnicas para produção da melhor imagem radiográfica de tórax, crânio e pélvis em

outro equipamento.

l

Exame

Tórax

Crânio

Pelvis

CSR(mmAl)

4,3

2,4

2,4

kVp

116,0

69.0

69,0

mAs

0,8

15,4

15,4

tempo (s)

0,01

0,05

0,05

mR/mAs

10,0

4.4

4.4

VG

7,53

12,60

12,60

2DFF(cm)

120

120

120

FG - fator de absorção de grade.

DFF - distância foco filme

3.8 COMBINAÇÕES DE kVp e mAs UTILIZADAS NA ROTINA DO

SERVIÇO PARA PRODUÇÃO DA MELHOR IMAGEM RADIOGRÁFICA

A Tabela III.4 apresenta as técnicas utilizadas para obtenção da melhor

imagem radiográfica de tórax, crânio e pélvis utilizadas na rotina do serviço de

radiodiagnóstico do HCFMRP.
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Tabela ffl.4
Técnicas utilizadas na rotina do serviço para produção da melhor imagem radiográfica

de tórax, crânio e pélvis.

Exame

Tórax

Crânio

Pelvis

CSR(mmAl)

2,4

2,1

2,1

kVp

68,8

60,0

60,0

mAs

13,0

64,0

57,0

tempo (s)

0,02

0,2

0,10

mR/mAs

4,4

3,7

3,7

!FG

7,53

12,60

12,60

2DFF(cm)

180

120

120

FG - fator de absorção de grade.

DFF - distância foco filme.

3.9 COMPARAÇÃO ENTRE AS IMAGENS RADIOGRAFICAS OBTIDAS

COM AS TÉCNICAS ENCONTRADAS NESTE TRABALHO E AS

UTILIZADAS NA ROTINA DO SERVIÇO

As figuras 3.5, 3.6 e 3.7 apresentam grupos de imagens radiográficas obtidos

respectivamente, com as técnicas utilizadas na rotina do serviço, com as encontradas

neste estudo e com as adaptadas para outro equipamento.
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Figura 3.5: Fotografia das imagens radiográficas de tórax Aa. crânio Ab e pélvis Ac. do RANDO.

obtidas com as combinações de kVp e mAs utilizadas na rotina do serviço.
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Figura3.6: Fotografia das imagens radiográficas de tórax Ba, crânio Bb e pélvis Be, do RANDO.

obtidas com as combinações de kVp e mAs encontradas neste estudo.
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Figura3.7a: Fotografia das imagens radiográficas de tórax Ca^ e Ca2, do RANDO. obtidas com as

combinações de kVp e mAs adaptadas para outro equipamento.
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Figura3.7b: Fotografia das imagens radiográficas de crânio Cb e pélvis Ce, do RANDO, obtidas com

as combinações de kVp e mAs adaptadas para outro equipamento.
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As radiografias B a ,Bb e B c foram obtidas no equipamento modelo DL-42,

utilizando as técnicas apresentadas na Tabela III. 2, enquanto que as radiografias Aa,

Ab, Ac e Cai, Ca2, Cb , Cc , foram obtidas utilizando, respectivamente, as técnicas

apresentadas nas Tabelas III. 3 e III. 4, realizadas no equipamento modelo Diagnostic-

73.

3.10 APLICAÇÃO DA MELHOR COMBINAÇÃO DE kVp E mAs EM

PACIENTES

As figuras 3.8 (a, b e c) apresentam imagens radiográficas de tórax, crânio e

pélvis de pacientes adultos, com estruturas anatômicas próximas a do fantoma

antropomórfíoo, utilizando as técnicas encontradas neste estudo (Tabela III.3) e as

utilizadas na rotina do serviço (Tabela III.4). Realizadas no equipamento modelo

Diagnostic-73.
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Figura 3.8a: Fotografia das imagens radiográficas de tórax A e A*, de pacientes, obtidas utilizando,

respectivamente, as combinações de kVp e mAs encontradas neste trabalho e na rotina do serviço.
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Figura3.8b: Fotografia das imagens radiográíicas de crânio B e B*, de pacientes, obtidas utilizando,

respectivamente, as combinações de kVp e mAs encontradas neste trabalho e na rotina do serviço.
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Figura3.8c: Fotografia das imagens radíográfícas de pélvis C e C*, de pacientes, obtidas utilizando,

respectivamente, as combinações de kVp e mAs encontradas neste trabalho e na rotina do serviço.
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3.11 DOSES DETERMINADAS EM mGy NA SUPERFÍCIE DO FANTOMA

ANTROPOMÓRFICO

A Tabela III.5, apresenta as doses determinadas em mGy na superfície de

entrada do fantoma antropomórfico (RANDO), utilizando as técnicas listadas nas

Tabelas III.2, III.3 e III.4. Esta tabela ainda apresenta valores de porcentagem de

aumento de dose e do limite internacional de dose por exame [6].

Tabela m.5

Comparação entre as doses obtidas com as técnicas encontradas neste trabalho e com

as utilizadas na rotina do serviço de radiodiagnóstico do HCFMRP.

kVPl

tnAsi

D,
kVp2

mAs2

D2

kVp3

mAs3

D3

%AD4

DTE5

Tórax

115,0

0,6

0,15

116,0

0,8

0,18

69,0

13,0

0,40
! T~!

0,16

Crânio

70,0

16,0

0,75

69,0

15,4

0,71

60,0

64,0

1,80

153

2,00

Pélvis

70,0

16,0

0,84

69,0

15,4

0,82

60,0

57,0

2,50

205

4,00

Di - dose determinada em mGy na superfície de entrada do fantoma antropomórfico (RANDO),

devido as técnicas (kVpi e mAsi) encontradas neste estudo.

D2- dose determinada em mGy na superfície de entrada do fantoma antropomórfico (RANDO),

devido as técnicas (kVp2 e mAs2) adaptadas para outro equipamento.

D3- dose determinada em mGy na superfície de entrada do fantoma antropomórfico (RANDO),

devido as técnicas (kVp3 e mAs3) utilizadas na rotina do serviço.

%AD4 - porcentagem de Aumento de Dose ao utilizar as técnicas da rotina do serviço

DTE5 - dose tolerante por exame.
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3.12 COMPARAÇÃO ENTRE A CARGA DO TUBO REQUERIDA COM AS

TÉCNICAS ENCONTRADAS E COM AS UTILIZADAS PELA ROTINA DO

SERVIÇO

A Tabela III.6 apresenta a carga do tubo do quipamento de raios-X

diagnóstico, da Philips modelo Diagnostic-73, com as técnicas encontradas neste

estudo e com as utilizadas pela rotina do serviço para realização de exames de tórax,

crânio e pélvis.

Tabela IH.6

Comparação entre a carga do tubo de raios-X com as técnicas encontradas e as

utilizadas na rotina do serviço de radiodiagnóstico do HCFMRP.

kVPl

mAsi

CTE(J)!

kVp2

mAs2

CTE(J)2

kVp3

mAs3

CRS(J)3

%AC

Tórax

115,0

0,6

69,0

116,0

0,8

93,0

69,0

13,0

897,0

864

Crânio

70,0

16,0

1120,0

69,0

15,4

1062,6

60,0

64,0

3840,0

261

Pélvis

70,0

16,0

1120,0

69,0

15,4

1062,6

60,0

57,0

3420,0

222

CTE(J),- carga do tubo encontrada em Joule (J) com as técnicas (kVpi e mAsO propostas neste

estudo.

CTE(J)2 - carga do tubo encontrada em Joule (J) com as técnicas (kVp2 e mAs2) adaptadas para outro

equipamento.

CRS(J)3 - carga do tubo encontrada em Joule (J) com as técnicas (kVp3 e mAs3) utilizadas na rotina

do serviço.

%AC4 - porcentagem de Aumento de Carga do tubo ao utilizar as técnicas da rotina do serviço.
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CAPITULO 4

DISCUSSÃO

4.1 SENSIBILIZAÇÃO DOS GRUPOS DE FILMES UTILIZANDO O

SENSÍTOMETRO DE 21 PASSOS

Foram monitorados os degraus que apresentaram as densidades ópticas mais

próximas para análise da velocidade, gradiente médio e base mais "fog" dos filmes

processados. Para a velocidade e gradiente médio, é aceitável um desvio médio de ±

10% em um mesmo degrau de um filme para outro, enquanto que na variação da

densidade de base mais "fog" é aceitável um desvio médio de ±5% [2].

Analisando os dados apresentados na Tabela III. 1, pode-se concluir que os

resultados encontrados estão dentro dos desvios aceitáveis, garantindo que as

pequenas variações que ocorreram nas fases do processamento dos filmes não

influenciaram na obtenção* dos resultados das imagens.

É importante ressaltar que todos os testes, cujos dados são apresentados na

Tabela III. 1, foram realizados no mesmo dia, na mesma câmara escura e nas mesmas

condições de processamento (tempo de revelação, temperatura do revelador e

concentração da química usada no processo de revelação).
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4.2 AVALIAÇÃO SENSITOMÉTRICA DE TEMPO ESCALONADO

A sensibilidade de um sistema tela-filme varia com as condições de

processamento, com a emulsão do filme e com a kVp.

Neste estudo foi considerada apenas a influência da kVp, uma vez que foi

utilizado um único sistema tela-filme, e, conforme apresentaram os resultados dos

testes de controle de qualidade, na seção 3.3, as variações nas condições de

processamento não foram significativas para provocar mudanças na velocidade do

sistema.

Houve a preocupação em utilizar, para cada kVp, suas respectivas curvas

sensitométricas, a partir das quais foram determinadas as combinações de kVp e mAs

necessárias para produzir uma densidade óptica em torno de 1,0 acima da base mais

"fog" no filme radiográfico. A variação na sensibilidade do filme em função da kVp

ocorre devido ao K-edge dos materiais que compõem a tela intensificadora, neste

caso, gadolínio e lantânio [12,15].

4.3 ADAPTAÇÃO DAS COMBINAÇÕES DE kVp e mAs EM OUTRO

EQUIPAMENTO

A adaptação das melhores técnicas (combinações de kVp e mAs) obtidas no

equipamento da Philips, modelo Dl-42 para o modelo Diagnostic-73, foi realizada

com sucesso, com excessão da técnica de tórax, pois para reproduzi-la seria

necessário utilizar 0,84 mAs em combinação com 116 kVp, e as menores mAs que

este equipamento fornece são: abaixo de 1,0, sem identificação nominal, e 1,6.

Nessas condições, foram utilizadas duas técnicas para obtenção da imagem

radiográfica de tórax, produzindo as imagens ilustradas nas figuras 3.7 (Caj e Ca2).
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Foi verificado que a imagem Ca^ ficou um pouco mais clara e a Ca2 , um tanto

quanto mais escura em relação à radiografia padrão B a , o que permite concluir que

haveria uma reprodução da melhor técnica radiográfica para exame de tórax do

equipamento modelo DL-42, para o modelo Diagnostic-73, caso este fornecesse a

mAs requerida.

4.4 INFLUENCIA DA LEI DA RECIPROCIDADE

Para obtenção das curvas sensitométricas, utilizando o equipamento modelo

DL-42, variou-se tempos de exposição na faixa de 3 ms a 1 s que respectivamente,

causam uma redução de 6% e 12% na velocidade do sistema tela-filme. Além disso o

tempo de 1 s acarreta uma mudança de 2% sobre o gradiente médio. Mas esses

tempos de exposição foram utilizados para a obtenção das regiões de "toe" e

"shoulder" das curvas sensitométricas, regiões estas que não são interessantes para

este estudo, uma vez que essas curvas foram utilizadas com a finalidade de obter-se

informações sobre a sensibilidade do sistema tela-filme; para a produção desta região,

foi utilizado um intervalo que varre de 25 ms a 0,ls, no qual a lei da reciprocidade é

válida.

É interessante ressaltar que os tempos listados na Tabela III. 3, devido ao

exame de tórax, é uma média dos tempos associados à 1,6 mAs e abaixo de 1,0 mAs
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4.5 AVALIAÇÃO DAS IMAGENS RADIOGRÁFICAS

Estabelecendo parâmetros para visualização de estruturas e órgãos torácicos,

cranianos e abdominais, foram selecionadas as melhores imagens radiográficas,

conforme ilustra as figuras 3.6 (Ba, Bb e Be), embora todas seriam aprovadas em uma

análise diagnostica.

Para verificar esses resultados, as combinações de kVp e mAs encontradas

para produção das melhores imagens radiográficas indicadas pelos radiologistas,

foram aplicadas em pacientes adultos com estruturas anatômicas próximas, à do

RANDO, produzindo os exames ilustrados nas figuras 3.8 (A, B e C)(1).

As imagens de tórax produzidas (com a finalidade de visualizar o pulmão) com

as técnicas (combinações de kVp e mAs), encontradas neste estudo são de melhor

qualidade comparadas com a usada na rotina do serviço, ilustradas na figura 3.8 A*,

a qual foi realizada com uma kVp mais baixa, apresentando uma imagem com boa

definição entre o mediastino e pulmão, perdendo alguns detalhes nas regiões

periféricas pulmonares podendo mascarar uma possível pneumonia ou lesões

periféricas delicadas.

São sugeridas três alternativas para contornar esse inconveniente: a primeira é

utilizar um filme com maior latitude, a segunda seria utilizar filtros com espessuras

adequadas para compensar a diferença de densidades entre o mediastino e pulmão; e

finalmente a terceira, a qual foi adotada neste estudo, seria utilizar uma kVp mais alta.

A partir dos resultados encontrados, podemos afirmar que a utilização de uma

kVp mais alta para produção de uma imagem de tórax, proporciona contraste

adequado entre as áreas do mediastino e pulmão e principalmente entre as estruturas

não visíveis com a utilização de uma kVp mais baixa.

(1) Exames realizados com autorização de pacientes do HCFMRP.
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Isso ocorre, devido a predominância do Efeito Compton no processo de interação da

radiação com a matéria para essa faixa de energia.

O coeficiente de atenuação Compton varia com a densidade eletrônica do

material absorvedor (elétrons/grama) e cada material absorve aproximadamente a

mesma quantidade de radiação por elétrons, de modo que a diferença de densidades

entre o pulmão e as estruturas que o constituem, implica em diferentes atenuações do

feixe, tornando-se possível a visualização do detalhes ausentes na imagem produzida

utilizando uma kVp mais baixa, onde há predominância do efeito fotoelétrido, no qual

o seu coeficiente mássico de atenuação varia com Z (número atômico do material

absorvedor) e l/E" (onde E é a energia do fóton incidente).

A qualidade se repete ao avaliar as imagens de pélvis, figura 3.8 (C e C*),

desta vez por esta prática radiográfica ser realizada com uma mAs mais baixa que a da

rotina do serviço. Foi verificado que as imagens produzidas com as combinações de

kVp e mAs encontradas neste estudo, apresentam uma melhor definição das

estruturas como sombras renais, sombras de músculo psoas e os planos

gordurosos[24].

Embora as radiografias de crânio, figura 3.8 B e B*, apresentassem as mesmas

condições de diagnóstico, fazendo-se visíveis as calcificações presentes no paciente e

as demais estruturas de interesse, a imagem encontrada neste estudo, figura 3.8B, foi

considerada de melhor qualidade.

Ao comparar a qualidade da imagem utilizando o RANDO com as técnicas

propostas neste trabalho e com as usadas na rotina do serviço, foi possível verificar

que a imagem de tórax fornecida pela rotina do serviço, perde desproporcionalmente

detalhes como: vasos pulmonares, brônquios, parênquimas, hilos, trama vascular

pulmonar, bem como as definições de estruturas da coluna cervical, células etimoidais

e da crista gali na radiografia de crânio e das sombras renais, sombras de músculo

psoas, os planos gordurosos e coluna lombar na de pélvis. Essa incompatibilidade de
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informações obtidas com o fantoma antropomórfico e com pacientes, deve-se ao fato

desses exames terem sido realizados em pacientes com estruturas um pouco diferentes

as do fantoma, fazendo com que as condições de reprodução dos exames não fossem

ideais. Mesmo assim foi possível se chegar na melhor imagem radiografíca de tórax,

crânio e pélvis.

4.6 DOSES OBTIDAS NESTE ESTUDO PARA DIFERENTES

EQUIPAMENTOS

Foi verificado, a partir da Tabela III.5, que a dose devido aos exames de

tórax, crânio e pélvis no equipamento modelo DL-42 é maior que no Diagnostic-73.

Isso porque seu fator de absorção de grade é maior, de modo que é necessário uma

maior exposição de raios-X para este equipamento produzir uma imagem radiografíca

semelhante à obtida pelo equipamento modelo Diagnostic-73.

As porcentagens de aumento de dose (% AD) listadas na tabela acima citada,

foram calculados a partir de D2 e D3, pois essas doses foram encontradas no mesmo

equipamento, não sofrendo portanto, quando comparadas, nenhuma influência do

Fator de absorção Grade

AICRP - 60 não recomenda a aplicação de limites de doses nas práticas com

exposições médicas, mas recomenda que estas práticas satisfaçam critérios de

otimização na realização de um exame, ou seja, que a dose no paciente seja tão baixa

quanto compatível com os propósitos médicos.

É importante colocar que todos os exames realizados, foram autorizados por

cada paciente envolvido neste estudo, o qual pode trazer grandes benefícios para a

comunidade.
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4.7 REDUÇÃO DA CARGA DO TUBO COM AS TÉCNICAS

ENCONTRADAS NESTE ESTUDO E COM AS UTILIZADAS PELA

ROTINA DO SERVIÇO

Define-se como carga do tubo o produto da kVp pela mAs [10]. A Tabela

III. 6 deixa claro que na utilização de uma kVp alta, a redução da mAs para fornecer

uma imagem com densidade óptica em torno de 1,0 é significativamente maior.

Em termos de gasto de energia, o que interessa é a carga do tubo (kVp x

mAs). Com os resultados apresentados na tabela acima citada, pode-se verificar que

as combinações de kVp e mAs encontradas neste estudo, proporcionam uma menor

carga em comparação com as utilizadas pela rotina do serviço e conseqüentemente

uma maior vida útil do tubo.
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CAPITULO 5

5.1 CONCLUSÕES

O estudo de padronização de imagens radiográficas nos leva as seguintes

conclusões:

1 - A melhor técnica radiográfica é aquela que fornece imagem radiográfica de

qualidade com baixa dose para o paciente.

2 - As radiografias obtidas utilizando as combinações de kVp e mAs encontradas

neste trabalho são de alta qualidade, proporcionando um diagnóstico médico preciso,

quando comparadas com as produzidas pela rotina do serviço.

3 - A dose recebida pelo paciente, obtida com as técnicas utilizadas na rotina do

serviço, é, em média cerca de 122%, 153% e 205% (Tabela III.5) maiores que as

encontradas neste trabalho para exames de tórax, crânio e pélvis, respectivamente.

4 - É possível obter-se uma redução de custo do serviço de radiodiagnóstico, devido

' a diminuição da carga do tubo de raios-X (kVp x mAs), Tabela III. 6, que é em média

cerca de 864%, 261% e 222% menores que a carga proporcionada pelas técnicas da

rotina do serviço para exames de tórax, crânio e pélvis respectivamente.

5 - É possível obter-se uma redução de custo do serviço de radiodiagnóstico, devido

'a diminuição da taxa de rejeição de filmes, se for estabelecido um controle de

qualidade com a padronização das melhores técnicas em todos os equipamentos.



64

6 - Reproduzir as melhores técnicas para qualquer equipamento de raios-X

diagnóstico desejado consiste em conseguir aproximadamente a mesma quantidade de

fótons-X no filme e a mesma energia efetiva.
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5.2 PERSPECTIVAS

Uma contribuição natural do presente trabalho seria adaptar as técnicas

padrão, apresentadas na Tabela III.3, para pacientes com espessuras diferentes à do

fantoma antropomórfico (RANDO).

Outra linha de pesquisa nesta área seria trabalhar com o FEP utilizando

degraus como padrões de referências (escadas de cobre, alumínio e acrílico)

simulando condições de baixo e alto contraste. Dessa forma, teria-se como indicar as

densidades produzidas por cada degrau e estabelecê-las como padrão para produção

da melhor imagem radiográfica. Isso implicaria numa independência da análise dos

radiologistas, sendo possível um controle de qualidade da imagem em qualquer

equipamento de raios-X diagnóstico convencional ser implantado com o fantoma

homogêneo, adaptado com as escadas de materiais adequados e um sistema

dosimétrico.
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