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DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DOSIMETRICO

PARA CONTROLE DE QUALIDADE DE EQUIPAMENTOS DE RA1OS-X

ODONTOLÓGICOS.

Autor: Francisco Almeida de Melo

Orientadora: Dra Helen Jamil Khoury

RESUMO

Um equipamento foi projetado e construído com o objetivo de realizar testes não

invasivos de equipamento de raios-X odontológico. Este instrumento permite a estimativa da

dose na entrada da pele do paciente, do tempo de exposição, da tensão do tubo de raios-X (kVp) e

da filtração total do feixe. Ele consiste de um conjunto de cinco fotodiodos conectados

individualmente, em modo fotocorrente, à entrada de um eletròmetro integrador. Quatro

fotodiodos são posicionados abaixo de filtros absorvedores, sendo que três abaixo de

absorvedores de alumínio com diferentes espessuras e um abaixo de um absorvedor de cobre de

0,3 mm de espessura. As leituras dos detectores abaixo dos filtros de alumínio e do detector não

coberto por filtro permitem a determinação da camada semi-redutora, a qual é usada para calcular



a filtração do feixe. A razão entre as leituras do detector abaixo do filtro de cobre e a do detector

sem filtro determina a tensão do tubo. O sinal produzido pelo detector sem filtro permite avaliara

dose de entrada na pele do paciente e ativar um cronometro eletrônico que mede o tempo real de

exposição.

Os testes e calibração do instrumento em diferentes voltagens (50 e 70 kV) mostraram que

a resposta do instrumento é reprodutível, com variações menores que 1 % e apresentam excelente

concordância quando comparado com o Gammex RMI. Multi-Function kVp Meter. Os resultados

evidenciam a viabilidade da utilização do instrumento em programas de garantia de qualidade em

odontologia.
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DEVELOPMENT OF A DOSIMETRIC SYSTEM FOR DENTAL X-RAY EQUIPMENT

QUALITY CONTROL

Author: Francisco Almeida de Melo

Adviser: Dra Helen Jamil Khoury

ABSTRACT

An electronic instrument with digital readout was designed and constructed to provide

fast, simple and non-invasive measurements of X-ray dental equipment parameters. This

instrument is capable of evaluating the entrance dose, exposure time, tube voltage (kVp) and

beam filtration. It consists of a set of five photodiodes connected each one in the photocurrent

mode to the input of a designed integrating electrometer. Three ofthe detectors are fíxed under

aluminium filters with different thicknesses, one is fíxed under a 0.3 mm copper fílter and the

other has no filtration. The readings ofthe three detectors under aluminium fílters and ofthe bare

detector permit the determination ofthe half-value layer, which is used to calculate the beam

filtration. The ratio between the readings ofthe detector below the copper filter and the one



XI1

without filtration is used to determine the tube voltage. The signa] produced by the detector

without filter is used to evaluate the patient entrance dose, and to activate an electronic timer for

measuring the real exposure time.

The tests and calibration of the instrument in different voltages in the 50 - 70kVp range,

showed that its response is both stable and reproducible to within 1%. The instrument response

was compared to the one from a commercial non-invasive X-ray test equipment (Gammex RMl

Multifunction kVp meter). The results showed that the response of the developed instrument is in

good agreement with the RMl meter which is the standard equipment for such measurements.

These results indicate that the dosimetric system is suitable for use in Dental Quality Assurance

Programs.



1. INTRODUÇÃO

A Comissão Internacional de Proteção Radiológica (ICRP) [1] estabelece que

nenhuma prática envolvendo exposição à radiação ionizante pode ser adotada a menos que ela

produza benefício suficiente para a sociedade e para o indivíduo exposto, de modo a sobrepor

o detrimento potencial desta exposição. Portanto, a justificativa do uso das radiações

ionizantes deve considerar uma avaliação dos benefícios em comparação com os riscos

potenciais decorrentes deste uso. No caso de exposições médicas e odontológicas não há

limitação de dose para o paciente. A dose recebida pelo paciente deve ser a mínima necessária

para se obter uma imagem radiológica de boa qualidade, de modo a fornecer as informações

necessárias a um diagnóstico seguro. A Organização Mundial de Saúde (OMS), com base nas

recomendações da ICRP, estabeleceu medidas eficazes para a proteção do paciente, iniciando

um Programa de Garantia da Qualidade (PGQ), cujo objetivo foi de estabelecer

procedimentos para controle do funcionamento dos serviços de radiologia, obtendo assim uma

boa informação diagnostica com menor dose de radiação para os pacientes.

No campo odontológico, o uso de raios-X em prevenção e diagnóstico tem crescido

muito nos últimos anos devido ao desenvolvimento tecnológico dos equipamentos médicos,

fazendo com que equipamentos de raios-X modernos e de baixo custo se tornem cada vez

mais acessíveis aos profissionais que trabalham na área. Segundo dados da UNSCEAR [2],

estima-se que existam 75.000 aparelhos de raios-X odontológicos instalados no país e que o

número de radiografias dentárias é cerca de 29,8% do total de exames radiográficos realizados

anualmente no país (1991-1996).

A grande expansão dessa prática odontológica e a falta de dados detalhados sobre a

frequência de exames concorrem para o uso indiscriminado dos raios-X e apontam questões

sobre o risco radio lógico e sobre a qualidade dos exames, exigindo uma atenção especial para

o sistema de garantia de qualidade e a proteção radiológica. Neste sentido, a Comissão

Nacional de Energia Nuclear (CNEN), desde 1978 através do Instituto de Radioproteção e

Dosimetria (IRD), elaborou um programa de avaliação para equipamentos de raios-X

odontológicos (RXO), que através de um programa de controle de qualidade via postal, a

Divisão de Física em Radiodiagnóstico (DIFIR/IRD) passou a avaliar cerca de 1.000

aparelhos de raios-X odontológicos por ano, utilizando um Kit desenvolvido nos Estados

Unidos (Bureau of Radiological Health - U.S. Departament of Health, Education and

Welfare) [3].



Após 15 anos, o IRD realizou um estudo dos resultados obtidos com o Kit postal nas

7.260 avaliações no programa raios-X odontológico no Rio de Janeiro de 1980 a 1995, com os

objetivos de apresentar os resultados do programa odontológico, avaliar a necessidade de

implantar novos programas que contribuam com a redução de dose em exames de radiologia

oral e incentivar a inclusão de controle de qualidade em radiologia odontológica. Os

resultados mostraram que 90% dos profissionais utilizavam doses na pele do paciente acima

do necessário; 28% dos equipamentos avaliados estavam com filtração total insuficiente e

62% possuíam colimação incorretas. Estes resultados mostraram que apesar do Estado do Rio

de Janeiro ter implantado o sistema de avaliação dos equipamentos odontológicos através do

Kit postal, este é insuficiente para a redução de dose nos pacientes e que paralelamente devem

ser colocados em prática, programas de controle de qualidade de imagem.

Levantamentos realizados em Recife em 1998 pelo Departamento de Energia Nuclear

e Faculdade de Odontologia de Pernambuco (FOP) [4], mostraram valores semelhantes aos

encontrados no estudo do IRD, ratificando a necessidade de implantação de um programa de

controle de qualidade em radiodiagnóstico.

Buscando contribuir com o desenvolvimento tecnológico do país, disponibilizando

equipamentos para realização dos testes de controle de qualidade em radiologia, foi

desenvolvido este trabalho que visa o desenvolvimento de um equipamento utilizando

detectores semicondutores que permitem uma leitura digital para fornecer medidas simples,

rápidas e não invasivas de vários parâmetros de um equipamento de raios-X odontológico. O

equipamento possibilita a avaliação da tensão de pico (kVp) do tubo, tempo de exposição, a

avaliação da dose, filtração total e camada semi-redutora (CSR) em uma única exposição.

O resultado deste projeto, pretende-se colocar à disposição das Vigilâncias Sanitárias

Estaduais e Municipais e dos profissionais da área, um novo sistema dosimétrico de baixo

custo permitindo a realização do controle de qualidade dos aparelhos de raios-X

odontológicos, de forma simples, direta e não invasiva, levando em conta os cinco mais

importantes parâmetros, do ponto de vista da proteção radiológica e da qualidade da imagem

como: dose de entrada na pele, tempo de exposição, tensão de pico (kVp) do tubo, filtração

total e CSR. Com este equipamento espera-se disponibilizar para os profissionais da área um

sistema de leitura rápida e de tecnologia nacional, contribuindo assim para a implantação de

planos de controle de qualidade.



2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

O uso dos raios-X na área médica teve início logo após a descoberta dos raios-X por

Roentgen, com a instalação da primeira clínica de imagem em 1895 [2]. Nos últimos 100

anos, os raios-X vêm sendo cada vez mais utilizados para o diagnóstico e a terapia e, como

resultado, as exposições médicas tornaram-se uma componente importante da exposição da

humanidade à radiação.

Segundo a UNSCEAR [2], as aplicações médicas são as maiores responsáveis pela

exposição do ser humano à radiação devido a fontes feitas pelo homem. Em particular, os

procedimentos radiodiagnósticos são a aplicação mais difundida do uso da radiação na área

médica. A frequência anual nos outros países e no Brasil do número de exames de

radiodiagnóstico por 1.000 habitantes é mostrada na Figura 1. Observa-se que os exames de

radiodiagnóstico que envolvem a radiologia convencional, fluoroscopia e tomografia (RxD)

apresentam uma frequência de 330 exames por 1000 habitantes durante o período de 1991 a

1996 [2].
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Figura 1. Estimativa anual da frequência de exames diagnósticos por 1000

habitantes entre 1991 a 1996 (dados da UNSCEAR) [2].



As doses efetivas dos pacientes devido ao exame de radiodiagnóstico em geral variam

de 0,1 a 10 mSv e dependem significativamente do tipo de exame e das condições de

operação dos equipamentos e dos procedimentos adotados para a qualidade da imagem [2].

Observa-se também que a radiografia dental é uma das mais frequentes dentre os

diversos tipos de procedimentos radiológicos. A estimativa anual de exames dentários no

mundo e no Brasil entre (1991 a 1996) é de 520 e 16,667 milhões de exames, correspondendo

respectivamente a uma frequência de 90 e 111 por 1000 habitantes. Segundo dados da

UNSCEAR [2], no Brasil, a estimativa para o número de radiografias dentárias é de 29,8% do

total anual de radiografias realizadas. Os números totais de raios-X odontológicos, dentistas e

radiografias dentárias realizadas no período de 91 a 96 [2], são mostrados na Figura 2. Vale

ressaltar que os dados referem-se apenas aos levantamentos realizados no Paraná. Segundo o

IRD/CNEN [5], o percentual de distribuição dos equipamentos de raios-X odontológicos, é

mostrado na Figura 3.
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Figura 2. Número estimado de dentistas, equipamentos e radiografias dentárias

no Brasil (dados da UNSCEAR) [2].



Figura 3. Distribuição por região do país de equipamentos de raios-X

odontológicos (dados do IRD/CNEN) [5].

As doses de entrada na pele (7,0 mg/cm2) dos pacientes devido aos procedimentos de

radiografias intraorais variam entre 0,9 a 61 mGy sendo que o valor médio é de 7,9 mGy [2].

Estes valores de dose observados na saídas dos cones localizadores dependem das condições

dos aparelhos de raios-X e do tempo de irradiação. Em muitos casos, o tempo de irradiação é

aumentado para compensar as condições inadequadas de revelação dos filmes.

Trabalhos realizados em Pernambuco por Santos et ai. [4] mostraram que a dose de

entrada na pele variou de 3,5 mGy a 6,0 mGy, para o caso de uma radiografia do dente molar

superior. Os mesmos autores também constataram que 69% dos equipamentos avaliados

apresentaram inadequação entre o tempo ajustado no painel e o tempo de irradiação. Além

disso, eles verificaram que a maioria dos dentistas utilizavam tempos de 1,0 s para a

realização da radiografia do dente molar superior, uma vez que o processamento do filme era

inadequado. Resultados semelhantes foram observados em trabalhos realizados no Rio de

Janeiro [6, 7] e São Paulo [8] os quais mostraram que a dose de entrada na pele, devido aos

procedimentos radio lógicos do dente molar superior, variou de 5,0 mGy a 40 mGy no Rio de

Janeiro e de 5,0 mGy a 45 mGy em São Paulo.

Para a redução da dose paciente e otimização do processo de radiografia dentária é

necessário garantir o adequado funcionamento do equipamento bem como o controle do



processo de revelação. Ações neste sentido são estabelecidas através da implantação de

programas de garantia de qualidade que consistem de testes regulares para verificar o

desempenho dos equipamentos de raios-X.

Trabalhos realizados por Lecomber e Faulkner [9] mostraram que através da

otimização da técnica de radiologia periapical foi possível reduzir a dose entrada pele para 0,5

a 1,3 mGy e a dose efetiva do paciente de 1,1 a 3,3 uSv por exposição.

O Ministério da Saúde, em 1998, lançou a Portaria 453, na qual estabelece as

Diretrizes de Proteção Radiológica em Radiodiagnóstico Médico e Odontológico para todo

país. Através desta Portaria o Ministério da Saúde tornou obrigatório o controle de qualidade

dos equipamentos de raios-X odontológicos e estabeleceu doses de referência para as

radiografias do dente molar superior [10].

Os principais testes recomendados para verificar o desempenho dos equipamentos de

raios-X odontológicos se referem à avaliação dos seguintes parâmetros: tensão aplicada ao

tubo, tempo de exposição, camada semi-redutora (CSR), filtração total do feixe e dose na

saída do localizador.

A influência dos parâmetros kVp, filtração e tempo de exposição na qualidade da

imagem e na dose de entrada na pele do paciente é marcante, conforme descrito a seguir:

a) A tensão aplicada ao tubo de raios-X (kVp) afeta a escala de cinzas da imagem

radiográfica, uma vez que quanto maior é a kV mais penetrante será o feixe de raios-X, e

portanto mais estruturas anatómicas serão vistas na radiografia. A qualidade da imagem é

portanto influenciada por qualquer variação no kVp, pois um aumento da kVp resultará num

aumento da densidade ótica e ocorrerá diminuição do contraste do filme e na dose pele do

paciente. Tem sido encontrado que na faixa de 60 a 85kV a exposição (E) sobre o filme

resulta na seguinte equação empírica [11]:

E = C-(kVp)5 (1)

d{kVp) (2)

(3)5^4(kVp)

A equação 3 mostra que um pequeno aumento na kVp acarretará um efeito de 5 vezes sobre

a exposição no filme. Por exemplo, um aumento de 5% na kVp produz um aumento de 25%

na exposição.



b) O grau de escurecimento do filme é proporcional ao tempo de exposição, sendo um

parâmetro importante para ser avaliado a fim de garantir a boa qualidade da imagem

diagnostica e diminuir a dose no paciente. A Portaria 453 estabelece que a discrepância

entre o tempo de exposição e o valor do tempo ajustado no painel deve ser menor que 10%.

c) Outro parâmetro importante e que afeta significativamente a dose de entrada na pele

do paciente é o valor da filtração total, uma vez que a presença dos filtros na saída do tubo de

raios-X possibilita a absorção da radiação de baixa energia que não contribui para a imagem

radiográfica.

2.1 TESTES DOS EQUIPAMENTOS DE RAIOS-X ODONTOLOGICOS.

2.1.1. Medida de tensão do tubo de raios-X ( kVp).

Para a medida do valor do potencial aplicado ao tubo de raios-X durante uma

exposição são utilizados diversos métodos, os quais são divididos em duas modalidades:

invasivos e não invasivos.

a) Métodos Invasivos:

l."SparkGap"

Um método utilizado para medida de alta voltagem, é o arco voltaico entre dois

eletrodos. Uma centelha ocorre quando a alta voltagem quebra a rigidez dielétrica do ar entre

estes dois eletrodos. O dispositivo possui um mecanismo através do qual a distância entre os

eletrodos pode ser variada conforme mostra a Figura 4, de modo que é possível relacionar o

valor da tensão em função da distância a partir da qual começa a ocorrer a faísca.

Para realizar uma medida de alta voltagem com este instrumento, os cabos de alta

tensão são desconectados dos eletrodos do tubo de raios-X e conectados aos eletrodos do

centelhador que inicialmente devem estar nos extremos de um trilho com escala calibrada em

centímetros.
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Eletrodos
Centelhadores

Figura 4. Arranjo para medida da tensão pelo método de centelhamento.

Após aplicar a alta tensão, a distância entre os eletrodos é reduzida até que ocorra a

faísca. A distância entre os eletrodos é então lida em cm na escala do trilho do instrumento, e

o valor da tensão é determinado através da multiplicação do valor da distância pelo fator de

30 kV/cm, correspondente à voltagem que produz a centelha no ar a uma distância de 1,0 cm.

É importante mostrar que a relação entre a tensão e a separação dos eletrodos varia

muito com a geometria do eletrodo não sendo linear com a distância de separação. Valores de

centelha de voltagem, para vários espaços entre esferas e para vários diâmetros de esferas são

mostrados nas publicações 52-1906 e BS 358-1960 da Comissão Internacional de

Eletrotécnica (I.E.C) [12].

Por outro lado, este método de medida do potencial do tubo de raios-X apresenta

várias desvantagens tais como: medidas podem ser efetuadas apenas em laboratórios e em

condições controladas, a precisão não é boa e é afetada por vários fatores que incluem i)

Forma e tamanho do eletrodo e ii) Poluição, temperatura, pressão e umidade relativa do ar.

2. Divisor de Tensão

Uma outra técnica invasiva de medida do potencial do tubo de raios-X baseia-se no

uso do circuito divisor de tensão, cujo esquema é mostrado na Figura 5. Nesta técnica, um
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circuito divisor de tensão resistivo é inserido dentro dos condutores de alta voltagem, gerando

resistência entre o potencial do cabo e a massa. As razões de divisão do circuito resistivo são

geralmente da ordem de 1.000: 1 ou 10.000: 1. Os dois sinais obtidos do divisor de tensão

podem ser vistos em osciloscópio analógico ou digital. A vantagem desta técnica é que a

forma de onda do potencial em função do tempo pode ser vista, contribuindo para a qualidade

do serviço de instalação, manutenção permitindo ao técnico testar o desempenho do sistema.

Como os potenciais do ânodo e do cátodo são balanceados, qualquer anomalia na forma de

onda do potencial poderá ser vista no osciloscópio, identificando possíveis causas de

problemas tais como: defeito no transformador de alta tensão, na retificação ou detectando

alterações e deficiências no sistema geral da fonte. Por outro lado, resistores de alta voltagem

com resistência extremamente alta, da ordem de 1.000 MD devem ser usados neste

dispositivo. Estes resistores podem não serem lineares para baixa e alta tensão, dificultando

assim, a aplicação do método, exigindo então resistores muito especiais e um sistema de

isolação adequado.

cTubo de Raio-X

Ânodo Cátodo

1.000 Mn

Para
Osciloscópio: |—

potencial
Anodo/Terra

1.000 Mil

Para
—I Osciloscópio:
' potencial

Catodo/Terra

.1 Mn .1 Mn

c Transformador de
Alta Voltagem J

Figura 5. Esquema para uma medida invasiva de alta tensão

Outra desvantagem e fonte de erro do divisor de voltagem é que ele contribui com uma

resistência e capacitância adicional nos cabos de alta tensão do tubo de raios-X, atuando como
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uma resistência de carga em paralelo que pode causar modificações significativas no potencial

do tubo e na corrente de calibração do sistema de raios-X. A interferência do divisor de tensão

no circuito do sistema de raios-X conduz a uma medida de tensão diferente daquela que existe

depois da retirada do sistema divisor.

Cada método de medida do potencial do tubo de raios-X, anteriormente discutido tem

características que limitam o uso daqueles sistemas para testes de controle de qualidade de

kVp em instalações clínicas. Essas características incluem o perigo de choque elétrico,

limitação ao ambiente de laboratório, dificuldade de obter resultados precisos e excessivo

tempo requerido para realizar as medidas. Estas limitações podem ser superadas pela

utilização de um método diferente de medida do kVp, empregando a medida da atenuação

diferencial do feixe, que é um método não invasivo.

b) Métodos não Invasivos

A determinação da tensão do tubo de raios-X pelo método não invasivo baseia-se no

fato de que a variação da tensão do tubo (kVp) altera o espectro do feixe de raios-X e portanto

o seu poder de penetração [11, 13]. Além disso, feixes de raios-X gerados por diferentes

sistemas operando em condições idênticas (mesmo kVp e forma de onda) apresentam

qualidades de feixes após forte filtração essencialmente idênticas e que para feixes fortemente

filtrados, a relação entre kVp e coeficiente de atenuação linear é dada por [13]:

(4)

onde, \x é o coeficiente de atenuação linear do material do filtro, kVp é o valor do pico de

tensão aplicada ao tubo de raios-X, Ci e C2 (mm^/kVp) são constantes que dependem da

composição do filtro, espessura do filtro, geometria de detecção, características do detector,

kVp e forma de onda do kVp. No instrumento desenvolvido a composição do filtro e sua

espessura, geometria de detecção e características do detector, podem ser fixados de tal modo

que, dentro das limitações da hipótese acima Ci e C2 dependem apenas do kVp e forma de

onda do kVp.

Cooke e Showalter [14], realizaram medidas usando uma geometria de detecção e

verificaram que C| e C2 dependem apenas da forma de onda quando os valores de \i se

encontram entre 10% e 2% dos pontos de transmissão para o caso do vanádio. Os resultados



11

deste trabalho mostraram que a variação do log JJ. em função do log kVp corresponde a uma

reta com inclinação igual a -C2 A Figura 6 mostra o log [i para o cobre x kVp, apresentando

uma ligeira curvatura acima de 100 kVp. Contudo, a inclinação é constante entre 50 e 100

kVp. No mesmo gráfico são mostrados os valores experimentais obtidos com filtros de

alumínio, determinados no mesmo intervalo de atenuação, os quais mostram que a relação não

é linear.

10'
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-
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* - A l >
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Figura 6. Gráfico do log u x log kVp para o cobre e

alumínio obtidos em trabalhos de Trout et ai. [15].

Os resultados obtidos por estes autores mostram que é possível determinar os valores

de kVp com uma boa aproximação, usando o método não invasivo por atenuação, desde que

asseguradas as seguintes condições: intervalo de tensão entre 50 kVp e 100 kVp onde o log JJ.

x log kVp apresenta uma inclinação constante e utilizando o cobre como material atenuador.

A espessura dos atenuadores deve ser escolhida de modo que as intensidades dos feixes

transmitidos forneçam uma relação linear entre a tensão aplicada ao tubo e a razão entre as

intensidades transmitidas pelos dois absorvedores. Considerando que a intensidade no

absorvedor 1 é:

e pelo absorvedor 2 é:
T _ J

2 2 2Q

(5)

(6)
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a razão (R) entre as duas intensidades é dada por:

= T = T^ - *--"*"

onde Ax é a espessura do filtro para o detector D2 e R é a razão entre os sinais S2/S1 nas

saídas Di e D2 para (R<1) e (xi=0).

Levando em consideração que: fJ = C{ \kVp) 2

Tem-se que: R = e {kVp) * (8)

Portanto, o valor do kVp é dado por:

dR

d(kVp) (kVpf2+l

Como d(kVp) > 0 temos que R(kVp) é crescente.

Na Figura 7, é apresentada a variação de R em função do kVp, num intervalo de 10 a

150 kVp, para valores de Ci ,C2 e AX iguais a i , 0,1 e 0,3 respectivamente. Observa-se nesta

curva que no intervalo de 50 a 150 kVp a função tem um comportamento linear.

A Figura 8 mostra os valores de R obtidos a partir da equação (3), evidenciando a

relação linear entre R e kVp no intervalo de tensão entre 50 e 90kVp.
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Figura 7. Razão S2/S1 em função do kVp no intervalo 10 a 150kVp
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Figura 8. Variação de R em função do kVp obtida pelo cálculo teórico.

Por outro lado, a sensibilidade (isto é, mudança fracional em R, produzida por uma

mudança fracional em kVp) do instrumento, pode ser obtida pela equação:

dR
R

d(kVp)

kVp

(11)
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Observa-se que a sensibilidade varia logaritmicamente com R. Por exemplo, se R=0,l

e C2 igual a 2,43, uma mudança de 1% no kVp acarreta uma variação de 5% em R, para

filtração de cobre de espessura AX. Para obter a resolução de 1,0 kVp, o equipamento deve

ser capaz de acusar uma mudança de 5% em R. Esta condição facilmente se enquadra às

especificações técnicas do instrumento, como mostrado na Figura 9 onde um aumento de 1,0

kVp são claramente diferenciados, mostrando que é possível obter uma boa resolução através

da escolha da espessura do filtro.

0,823

0,822

0,822

f °'821
•ca
3 0,821
01

0,820

0,820

0,819

R2 = 0,9995

<r

60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

Tensão (kVp)

Figura 9. Razão (R) em função da tensão para resolução de 1 kVp

Um sistema amplamente utilizado e que foi desenvolvido no

BGA/GSF/ALEMANHA - BUNDESGESUNDHEITSAMT [16], utiliza como detectores

filmes e como absorvedores um conjunto de discos de cobre com diferentes espessuras. As

Figuras 10 e 11 mostram este sistema, para avaliação da tensão do tubo de raios-X, que

consiste de um cilindro de plexiglass de 5,0 cm de diâmetro e 3,2 cm de altura com 19

orifícios de 0,5 cm de diâmetro. Nestes orifícios são colocados filtros de cobre com

espessuras que variam de 0,2 mm até 1,05 mm, formando uma escada em material cobre em

que cada degrau possui mais 0,05 mm que o anterior.
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O primeiro filtro de (0,2 mm) é colocado na janela 1 (orifício 1), e o último de 1,05

(mm) na janela 18. O orifício central não possui filtro e constitui-se numa "janela aberta".

Figura 10. Corte do medidor de kVp utilizando cilindro de Plexiglass

Figura 11. Foto do medidor de kVp de Plexiglass
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Para a medida da tensão do tubo de raios-X, o medidor de kVp é colocado sobre o

chassi e exposto a um feixe de raios-X como mostra a Figura 12. A partir das densidades

óticas correspondentes às regiões do plexiglass e dos degraus de cobre, procura-se identificar

o orifício com o filtro de Cu cuja D.O. é coincidente com a D. O. de referencia. O valor da

kVp correspondente às D.O. obtidas é determinada através da seguinte equação da curva de

calibraçâo do medidor [16].

x + 0,214509
kVp =

0,00849892
(12)

onde: kVp é a tensão medida e x é a espessura de cobre que corresponde ao degrau (janela)

cuja D.O. é coincidente com a densidade ótica de referência.

o
o

1 mm Cu
Medidor

Chassi

n

• 3 .

Mesa

Figura 12. Arranjo para irradiar o filme radiográfico

No caso de a D.O. referência se encontrar entre os valores de D.O. de dois degraus, o valor de

x deverá ser extrapolado a um valor intermediário dos degraus, usando a expressão [16]:

x = x,
(D.O.{\)-D.O.{2)
{ 0,05 ,

(13)
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Onde: x é o valor (em ramCu) extrapolado e que será utilizado na equação 12; x/ é o valor

(em mmCu) correspondente ao degrau para uma densidade superior à D.O. referência e D.O.

(1) é a densidade do degrau cujo valor é superior à D.O. referência; D.O. (r) é o valor da D.O.

referência; D.O. (2) é a densidade do degrau cujo valor é inferior a D.O. referência.

A desvantagem deste método de medida de kVp é o tempo necessário para realizar

uma medida com precisão. Em cada caso o procedimento envolve exposição do filme,

revelação e uso de densitômetro para determinação da espessura que produz a D. O.

coincidente com a D. O. de referencia.

2.1.2 MEDIDA DO TEMPO DE EXPOSIÇÃO

Os aparelhos de raios-X odontológicos utilizados em radiografia periapical têm a

tensão de operação e a corrente do tubo fixos, permitindo apenas o ajuste do tempo de

exposição. Para tanto, o equipamento possui no painel um sistema temporizador que permite

ajustar o tempo de irradiação dentro do intervalo de 0 a 1,5 segundos.

Os primeiros temporizadores utilizados eram mecânicos cujo mecanismo de relógio

era baseado em mola de aço. Estes temporizadores são muito susceptíveis de serem

desregulados e portanto são impróprios para trabalharem com filmes rápidos. Este tipo de

temporizador foi sendo substituído, ao longo dos anos pelos temporizadores eletro-mecânicos

e mais recentemente pelos eletrônicos. Nos temporizadores eletro-mecânicos utiliza-se

circuitos eletrônicos com base de tempo RC e um relê para comutar a alimentação do primário

do transformador de alta tensão. Através do potenciômetro da base de tempo RC é possível

ajustar no painel o tempo de exposição. Este sistema é ainda muito utilizado, embora

apresente alguns problemas que estão associados com a incerteza no valor do ajuste da

resistência, o que afeta a reprodutibilidade e a exatidão do tempo de exposição. Além disso,

com o tempo de uso pode ocorrer o desgaste na fita resistiva do potenciômetro.

Atualmente, o American National Standard for Exposure Time Designations for

Timers of Dental X-ray Machines [17] define a unidade de tempo de exposição em impulsos

sendo que o impulso corresponde a l/n de segundos com uma corrente alternada de n ciclos.

Portanto, no caso de uma rede com frequência de 60 ciclos, o impulso corresponde a 1/60 do

segundo. A indicação do tempo no painel do equipamento corresponde aos valores de

impulsos como mostrados na Tabela 1.
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Tabela 1. Correspondência entre o número de impulsos no painel e o tempo em segundos

Tempo (s)

0,016

0,033

0,050

0,066

0,083

0,100

0,133

0,166

Impulsos

no painel

N°

1

2

3

4

5

6

8

10

Tempo (s)

0,200

0,250

0,316

0,400

0,500

0,633

0,800

1,000

Impulsos no

painel

N°

12

15

19

24

30

38

48

60

Tempo (s)

1,250

1,600

2,000

2,500

3,166

4,000

5,000

Impulsos no

painel

N°

75

96

120

150

190

240

300

Trabalhos realizados por diversos autores têm mostrado que o sistema de ajuste de

tempo dos aparelhos de raios-X odontológicos é o que apresenta mais discrepância entre o

valor ajustado e o valor real do tempo de exposição. COSTA [18] mostrou em uma avaliação

realizada em Boa Vista - RR, que a maioria dos equipamentos avaliados apresentavam

discrepância na exatidão do tempo de exposição maior que 10%. A Figura 13 mostra com

detalhes estes resultados.

8%

• D<5%
• 5%<D<10%
• D>10%

Figura 13. Distribuição dos equipamentos radiológicos de Roraima

em função da exatidão do tempo [18].
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Estes percentuais são comparáveis aos encontrados em trabalhos anteriores realizados

em Recife - PE em 1998 [4]. Muitas destas discrepâncias são devidas ao sistema

eletromecânico utilizado para ajuste do tempo.

Com o objetivo de reduzir este problema, a indústria de aparelhos de raios-X vem

substituindo os sistemas eletromecânicos pelos sistemas eletrônicos para o ajuste do tempo. A

base de tempo deste sistema consiste de um circuito oscilador com uma frequência padrão de

1,0 MHz e através de um circuito divisor de frequência programável é possível ajustar o

intervalo de tempo desejado. Este ajuste é efetuado através do teclado localizado no painel do

equipamento. A vantagem deste sistema em relação ao anterior é a reprodutibilidade no tempo

de exposição.

Para a garantia da qualidade da imagem é necessário que os tempos de exposição

apresentem reprodutibilidade e que a discrepância entre os valores dos tempos ajustados no

painel seja menor do que 10% em relação ao valor real do tempo de exposição [10].

Para tanto utilizam-se os seguintes métodos para medir o tempo real de exposição da

radiação:

a) Método Elétrico

Neste método utiliza-se um sistema que consiste de um disco fixado com um suporte

ao eixo de um motor síncrono que possibilita o seu movimento giratório com uma velocidade

controlada a uma rotação por segundo, Figura 14. Sobre o disco é colocado o filme

radio lógico e sobre este, a lcm de distância, um disco de chumbo com um orifício

descentralizado de 2,0 mm de diâmetro. O disco de chumbo (2 mm de espessura) é mantido

fixo, enquanto que o disco com o filme gira com uma velocidade constante. Este conjunto é

exposto a um feixe de raios-X, com um tempo de exposição ajustado no painel. Após o

término da exposição o filme é revelado e a imagem obtida é mostrada na Figura 15.

Como o disco completa uma rotação em um segundo e o tempo fixado no painel do

equipamento de raios-X é menor do que 1,0 s, então o ponto descreve um arco de

circunferência que corresponde ao tempo de exposição. Medindo-se o ângulo descrito pelo

ponto pode-se determinar o tempo de exposição. Por exemplo: Um arco de 90° indica um

tempo de 0,25 s. Este pode ser medido usando um transferidor calibrado em termos de tempo

de exposição. O sistema pode ser usado para medir tempos de exposição na faixa de 0,005 a

1,0 s em todos os tipos de geradores.
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Este método permite a avaliação de diferentes tempos de exposição utilizando o

mesmo filme. Para tanto, basta que as exposições em diferentes tempos sejam efetuadas com

diversas posições do orifício no disco de chumbo selecionadas através de uma lâmina de

chumbo, de modo que as imagens não se sobreponham.

Furos de 2mm
Lâmina de Chumbo

Disco de
Chumbo

Filme

Prato
Giratório

-4 Motor

Figura 14. Aparelho rotativo para medir o tempo de exposição

dos equipamentos de raios-X.

Filme Revelado

Figura 15. Filme exposto à radiação X, para um intervalo de tempo de 0,25 s.
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A Figura 16 mostra a imagem que seria obtida caso fossem efetuadas avaliações com

cinco diferentes tempos de exposição. Cada arco corresponde a um tempo de exposição.

Filme Revelado

Figura 16. Filme exposto à radiação X para cinco

diferentes intervalos de tempo.

b) Método Eletrônico

No método eletrônico utiliza-se um sensor de radiação conectado a um circuito

eletrônico provido de display digital. Quando a radiação X é detectada pelo sensor um

cronometro é acionado e quando a radiação cessa o cronometro é desativado, registrando

assim o tempo da exposição, que é mostrado em um display digital. Como a forma de onda do

aparelho de raios-X é pulsada, o sistema eletrônico, dependendo da modalidade de operação,

pode mostrar no display o número de pulsos que corresponde à exposição ou o tempo real de

exposição diretamente em segundos.
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2.1.3 AVALIAÇÃO DA FILTRAÇÃO TOTAL

O feixe de raios-X produzido pelos tubos de raios-X é composto de fótons de espectro

contínuo. Os fótons de baixa energia ao interagirem com tecido humano, dentes e ossos da

região bucal, serão absorvidos e portanto não alcançarão o filme radiográfico. Estas radiações

não contribuem portanto para a obtenção da imagem radiográfica dos dentes, contribuindo

apenas para a dose no paciente. Para impedir a desnecessária exposição do paciente filtros são

colocados na saída do tubo com o objetivo de atenuar o feixe de radiação, (fótons de baixa

energia).

Com a remoção dos fótons de baixa energia o feixe torna-se mais penetrante uma vez

que a sua energia média cresce. Os absorvedores colocados na saída do tubo constituem a

filtração adicional. Por outro lado, o próprio vidro da ampola e o óleo ao redor do tubo

também contribuem para a filtração do feixe e constituem a filtração inerente. Portanto, a

filtração total corresponde à soma da filtração inerente com a filtração adicional.

A filtração inerente é medida em equivalentes em alumínio que representa a espessura

de alumínio que produziria o mesmo grau de atenuação da espessura do material em questão.

Como filtração adicional utilizam-se geralmente lâminas de alumínio e de cobre. O

alumínio, com um número atómico de 13, é um excelente material de filtro de radiação para

baixas energia devido à sua grande seção de choque para o efeito fotoelétrico. O cobre, por

outro lado, apesar do seu número atómico 29 ser maior que o do alumínio, não é usado

isoladamente uma vez que a interação por efeito fotoelétrico produz fóton característico com

energia de 8,0 keV, que é suficiente para atingir o paciente e aumentar significativamente a

dose na pele. Por esta razão, filtros de cobre são utilizados sempre em combinação com filtros

de alumínio para absorver a radiação característica. No caso do alumínio, a radiação

característica é de 1,5 keV e acaba sendo absorvida na massa de ar entre o paciente e o filtro.

É importante observar que o efeito da filtração total, além de contribuir para alterar a

energia média do feixe de raios-X, reduz também a sua intensidade. Por esta razão, um

excesso de filtração pode reduzir muito a intensidade do feixe, inviabilizando o seu uso para a

radiografia uma vez que prolonga o tempo de exame, aumentando a probabilidade de

movimentação do paciente.

A Tabela 2, mostra o percentual de atenuação que ocorre na intensidade do feixe de

raios-X em fimção de diferentes espessuras de alumínio e para fótons de diferentes energias.
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Tabela 2. Percentual de atenuação da intensidade de radiação por várias espessuras de

alumínio [15]

Energia do fóton

(keV)

10

20

30

40

50

60

80

100

PORCENTAGEM

lmm

Alumínio

100

58

24

12

8

6

5

4

DE FOTONS

2mm

Alumínio

100

82

42

23

16

12

10

8

ATENUADOS

3mm

Alumínio

100

92

56

32

22

18

14

12

lOmm

Alumínio

100

100

93

73

57

48

39

35

Trout e colaboradores [15] efetuaram estudos no sentido de determinar o tempo de

exposição necessário para produzir filmes com igual densidade ótica obtidos com diferentes

espessuras de filtros. Os resultados encontrados estão mostrados na Tabela 3. No caso dos

filtros de 3,0 mm de Al o percentual de aumento do tempo de exposição é da ordem de 50%.

Vale a pena observar que este trabalho foi realizado com filmes de velocidade inferior ao

utilizado atualmente pelos dentistas.

Tabela 3. Percentual de aumento no tempo de exposição em função da filtração [15].

60kVp

Filtração de Alumínio

0 mm

0,5 mm

1,0 mm

3,0 mm

Tempo de exposição (s)

1,41

1,61

1,64

2,14

Percentual de aumento no

tempo de exposição (%)

_

14

17

52

Na prática, procura-se determinar a espessura do filtro que absorve os fótons de

20keV. As normas nacionais e americanas [10, 19] estabelecem valores das filtrações totais
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para o adequado uso dos equipamentos odonto lógicos, cujos valores são mostrados na Tabela

4.

Tabela 4. Filtração total em função da tensão do tubo, segundo normas nacionais

e internacionais [10, 19].

Tensão (kVp)

Abaixo de 50 kVp

50 - 70 kVp

Acima de 70 kVp

Filtração Total (Inerente + Adicional)

0,5 mm Al

1,5 mm Al

2,5 mm Al

Estudos realizados por diversos autores com objetivo de avaliar a filtração total dos

equipamentos de raios-X odontológicos têm mostrado que um percentual significativo de

equipamentos possui espessuras de filtros que não atendem às normas do Ministério da Saúde.

Trabalhos realizados por YACOVENCO [20], em um estudo de 156 aparelhos odontológicos

do Rio de Janeiro com tensão entre 50 e 70kV, mostrou que em 23,8% a filtração total era

inferior a 1,0 mm de Al e em 32,7% ela se situava entre 1,0 e 1,5 mm de Al.

SANTOS et ai. [4], verificaram que em 70 equipamentos de Recife-PE, 46%

apresentaram filtração total inferior a 1,5 mm de Al, portanto não atendendo às

recomendações do Ministério da Saúde. Por outro lado, YAKOUMAKIS et ai. [21]

realizaram avaliações em 52 equipamentos de raios-X odontológicos da Grécia, sendo que

cinco destes tinham tensão de operação igual a 50kVp, 12 tinham tensão de 60kVp e 11

operavam com 70kVp. A análise destes equipamentos mostrou que 68% dos equipamentos

com 50kV tinham filtração inadequada, isto é, inferior a 1,5 mmAl e que a maioria 80% dos

equipamentos com tensão de 60kV a 70kV, apresentavam filtração adequada, superior ou

iguala 1,5 mmAl.

Resultados semelhantes foram também observados em trabalhos realizados por

COSTA [18] em Roraima que mostraram que 100% dos aparelhos de raios-X que operam

com 50kV, apresentaram valores de filtração total abaixo do valor permitido pelo Ministério

da Saúde. Para os que operam com 60kV os resultados mostraram que 83% destes

equipamentos apresentavam filtração total menor que l,5mmAl, enquanto que 47% dos

equipamentos de 70kV avaliados apresentaram valores de filtração total menores que

l,5mmAl que é o valor permitido pelo Ministério da Saúde.
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Para medida da filtração total geralmente é utilizado o Kit dosimétrico desenvolvido

pelo Bureau of Radiological Health-U. S. Departament of Health, Education and Welfare [3].

Este kit, mostrado na Figura 17, consiste de seis folhas de papelão dispostas da seguinte

forma: a folha n° 1 na parte frontal do kit com um círculo central vermelho que é utilizado

para centralizar o cone localizador do equipamento; folha 2, no seu centro, é posicionado um

dosímetro termo luminescente (TLD-100) que permite a avaliação da exposição na pele; folha

3 com um filtro de alumínio no seu centro, de 3 mm de espessura, abaixo do qual é colocado,

na folha 4, outro dosímetro termoluminescente a fim de determinar a filtração do feixe.

Abaixo do dosímetro na folha 4 são colocados dois filmes radiográficos (folha 5) para a

determinação do diâmetro do campo de radiação na pele do paciente; folha 6 serve como

proteção dos filmes e suporta a folha de informações técnicas do aparelho que são coletadas

por ocasião da irradiação.

Folha Superior

Folha Com TLD

Folha com Filtro de Al

Folha com TLD

Folha com Filme
Dosimétrico

Folha Inferior

Figura 17. Esquema do cartão dosimétrico para avaliação

de equipamento de raios-X odontológico
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Através da relação entre as leituras dos dosímetros, inferior e superior, é possível

determinar a camada semicondutora (CSR) do feixe de radiação utilizando a seguinte relação

empírica [22]:

CSR(mmAl) = 5,62 R -0,35 (14)

onde R é a razão entre as leituras dos dosímetros inferior e superior.

A partir da camada semi-redutora é possível determinar a filtração total do

equipamento. Para tanto, utiliza-se a seguinte equação [22]:

F T ( m m A l ) = C S R U 5 1 - e 4 i X I k V 1 - 2 (15)

onde kV é o valor do potencial aplicado ao tubo ao tubo de rios-X.

Estas relações foram obtidas com dosímetros termoluminescentes do tipo LiF. (TLD -

100).

2.1.4 DOSE DE ENTRADA NA PELE

O uso das radiações ionizantes deve levar em consideração a avaliação dos benefícios

em comparação com os riscos potenciais decorrentes deste uso. Portanto, um exame

radiológico só deve ser efetuado quando houver certeza de que a informação radiológica será

adequada para o diagnóstico e que a dose paciente é a menor possível.

Os dados da UNSCEAR [2] (Tabela 5), mostram que a dose efetiva recebida pelo

paciente devido às radiografias dentais varia entre 2 e 16 uSv, dependendo dos parâmetros do

equipamento e da técnica utilizada.

Geralmente a dose paciente devido à radiologia dental é reportada em termos da dose

entrada pele ou dose superfície. A partir da estimativa da dose entrada pele é possível

calcular, através de modelos matemáticos, a dose nos órgãos e estimar o risco da exposição. A

Portaria 453 do Ministério da Saúde estabelece níveis de referência para as radiografias

odontológicas periapicais cujo valor é de 3,5 mGy, para radiografias do dente molar superior

efetuadas com filme do tipo E.
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Diversos trabalhos realizados no Brasil e em outros países têm mostrado que devido

aos parâmetros de irradiação e de revelação usados pelos dentistas, as doses na pele do

paciente ultrapassam os valores de referência recomendados pelos organismos internacionais

de proteção radiológica.

Tabela 5. Dose Efetiva devido à radiografia dental, segundo dados UNSCEAR [2].

Técnica Radiográfica

Two-Bitewing film 70kV (Radiografia - intra-oral) Filme E

D.F.P. = 20cm Colimador Retangular

Two-Bitewing film 70kV (Radiografia - intra-oral) Filme E

D.F.P. = 20cm Colimador Circular

Two-Bitewing film 50 - 60kV (Radiografia - intra-oral) Filme E

D.F.P. = lOcm Colimador Circular

Two-Bitewing film 50 - 60kV (Radiografia - intra-oral) Filme D

D.F.P. = lOcm Colimador Circular

Radiografia Panorâmica. Écran - (Terra rara)

Radiografia Panorâmica. Écran - (Ca+Tungstênio)

Dose Efetiva (uSv)

2

4

8

16

7

14

Trabalhos realizados por SANTOS, et ai. [4] mostraram que a dose pele paciente

devido à radiografia de dente molar superior, encontrada em uma avaliação realizada em

Recife - PE, em 1998, variou entre 3,5 mGy e 6,0 mGy.

Valores concordantes foram encontrados em trabalhos realizados por

YAKOUMAKIS et ai. [21] na Grécia que encontraram uma variação na dose de entrada de

1,0 mGy e 19 mGy, e em trabalhos realizados no Rio de Janeiro [6, 7] e em São Paulo [8],

onde a dose de entrada na pele variou de 5,0 mGy a 40 mGy e 5,0 mGy a 45 mGy,

respectivamente.

Para a avaliação da dose geralmente utilizam-se os dosímetros termoluminescentes

cujo princípio de funcionamento baseia-se na formação de estados metaestáveis por interação

com a radiação e na desexcitação destes estados, com emissão de luz, após o aquecimento a

uma dada temperatura. Os dosímetros termoluminescentes consistem de cristais de pequenas

dimensões nos quais, quando expostos à radiação, ocorrem formações de pares elétrons-

lacunas, com os elétrons de valência transitando da banda de valência para a banda de
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condução, deixando um vazio em seu lugar. Na banda de condução esses elétrons podem

caminhar livremente até que se recombinem ou sejam capturados por armadilhas presentes na

rede. Estas armadilhas são estados metaestáveis onde elétrons e lacunas ficam retidos em

condições de temperatura normais. Com o aquecimento do cristal, esses elétrons e lacunas

ganham energia suficiente para escaparem das armadilhas indo para a banda de condução,

onde se recombinam, retornando assim para a banda de valência e emitindo fótons com

energia correspondente à diferença de energia dos dois níveis envolvidos.

Os dosímetros TLD tais como fluoreto de lítio ou borato de lítio são aproximadamente

equivalentes ao tecido humano e consequentemente são praticamente invisíveis na maioria

das radiografias. Desta forma, o uso desses dosímetros não interfere no diagnóstico clínico.

A dependência energética da resposta do TLD tipo LiF é mostrada na Figura 18.

Como pode ser visto pelo gráfico a resposta do LiF varia em torno de 30% para a energia da

radiação variando entre 25keV e l,0MeV. Esta dependência é mais significativa na faixa de

energia do raios-X diagnóstico o que torna necessário calibrar os dosímetros TLD usando um

espectro de radiação comparável ao usado durante o exame. Na ausência de um fator de

dependência energética determinado experimentalmente, é necessário determinar um a partir

de publicações anteriores [23, 24].

A resposta de cada dosímetro para a mesma radiação varia em decorrência das suas

sensibilidades. Como consequência é necessário determinar o fator de sensibilidade de cada

dosímetro. isto é efetuado irradiando-se os dosímetros com uma dada dose e relacionando-se

a leitura dos dosímetros com um TLD do lote de dosímetros irradiados, escolhido como

dosímetro de referência. O fator de correção da sensibilidade de um dado dosímetro é obtido,

então pela relação entre a leitura desse dosímetro e a leitura do dosímetro de referência. Este

fator varia com o tempo de uso do dosímetro, o que torna necessário a sua avaliação a cada

seis meses.

Outra forma de evitar as variações nas medidas de dose em decorrência da diferença

de sensibilidade dos dosímetros é escolher um lote de TLDs com sensibilidades semelhantes

de modo que não seja necessário aplicar o fator de correção na leitura. O valor da leitura do

dosímetro "branco" é o valor que delimita o menor valor de dose detectável. Variações nestas

leituras contribuem para as incertezas nos resultados obtidos com o TLD.
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10 10' 10
Energia do Fóton (keV)

Figura 18. Resposta de energia do TLD [25].

A: Sulfato de Cálcio / Fluoreto de Cálcio

B: Óxido de Alumínio / Óxido de Silício

C: Fluoreto de Lítio / Borato de Lítio

Com os avanços tecnológicos novos materiais têm sido desenvolvidos para aplicação

em dosimetria das radiações. Dentre estes destacam-se os dosimetros semicondutores.

Diversos trabalhos têm sido realizados procurando estudar a resposta de semicondutores para

a dosimetria das radiações ionizantes [26 - 33].

Os semicondutores apresentam uma sensibilidade cerca de 18.000 vezes maior do que

a de uma câmara de ionização de mesmo volume, o que permite que detectores muito

pequenos ( de cerca 2,5mm x 2,5mm x 0,4mm) possam ser utilizados para estudos da

distribuição espacial de feixes de radiações ionizantes [34].

Outras vantagens dos semicondutores em relação às câmaras de ionização, quando

usados como dosimetros, são a independência de sua resposta em relação às variações da

pressão ambiental, o rápido tempo de coleta dos íons e a reduzida perda da informação por

recombinação dos portadores de carga.
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Entretanto, apesar destas vantagens, os semicondutores apresentam uma resposta cuja

dependência com a energia da radiação incidente é elevada. De fato, como número atómico

do silício (Z= 14) é maior do que o número atómico efetivo do ar (Z= 7,64), a variação da

resposta dos dosimetros semicondutores para fótons de baixa energia é muito maior do que a

obtida com câmaras de ionização. Isto ocorre devido à predominância da ocorrência do efeito

fotoelétrico para fótons de baixa energia [35].

Trabalhos realizados por Dixon e Ekstrand [36] cujos resultados estão mostrados na

Figura 19 mostraram que a resposta dos dosimetros semicondutores varia significativamente

para fótons com energia inferior a 1 OOkeV, e é independente para valores maiores de energia.

O uso de filtros pode reduzir esta dependência energética.

10
c
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<D

o
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ò
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d)
cr:
3"55a
0

cr: 0,1

LN5400
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Energia Efetiva do Fóton (keV)

1000

Figura 19. Resposta de dosimetros semicondutores em função da

energia efetiva dos fótons, normalizada para o 60Co.

Apesar destas limitações, a dosimetria com semicondutores tem crescido nos últimos

anos, motivada pelos avanços tecnológicos que possibilitaram a produção de dispositivos com

baixas correntes de fuga e grandes volumes na região de depleção [37, 38].

O princípio de funcionamento destes dosimetros baseia-se na coleta de elétrons da

região de depleção formada pela junção PN de um semicondutor que corresponde ao volume

sensível do detector.
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Quando a radiação ionizante incide no detector, pares de elétrons e lacunas são

produzidos por interação da radiação com o meio. O número de íons produzidos é

proporcional à energia depositada no volume sensível do detector.

A fotocorrente resultante desta interação é proporcional à intensidade da radiação.

Portanto, dosímetros semicondutores são particularmente adequados para medidas de feixes

de radiação.



32

3. MATERIAIS E MÉTODOS

O sistema dosimétrico desenvolvido neste trabalho permite medir simultaneamente,

em uma única exposição, a tensão aplicada ao tubo (kVp), tempo de exposição, camada semi-

redutora (CSR), filtração do feixe e dose de entrada.

3.1 FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DOSIMÉTRICO

O funcionamento do sistema dosimétrico para a medida não invasiva da tensão é

baseado no processo de atenuação da radiação, discutido anteriormente. O equipamento

consiste de uma sonda detectora e de um sistema eletrônico composto de cinco eletrômetros.

A sonda detectora consiste de uma matriz de cinco fotodiodos fixados em uma placa de

circuito impresso em uma área de 4,0 x 4,0 cm2, conforme mostrado na Figura 20.

Figura 20. Esquema do arranjo dos fotodiodos na

sonda do sistema dosimétrico

Como sensores foram utilizados os fotodiodos SFH-206, tipo PIN (Siemens), de

pequenas correntes de fuga a temperatura ambiente e um excelente desempenho como

dosímetro de raios-X, conforme demonstrado em estudos preliminares [30, 31].
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O SFH-206 é um fotodiodo planar de silício com tensão reversa de 50V, área sensível

de 2,71 mm x 2,71 mm e espessura de janela de 57 mg/cm2 [39].

Na sonda dosimétrica os fotodiodos são montados de modo que quatro deles estão

posicionados abaixo de filtros absorvedores, os quais foram selecionados a partir do estudo de

atenuação do feixe de raios-X realizado com filtros de Al e Cu, com diferentes espessuras.

Procurou-se determinar a espessura do filtro de cobre de modo que a razão entre as leituras

obtidas com dois filtros fornecesse uma variação linear em função da tensão do aparelho de

raios-X (kV). As medidas foram realizadas com dois fotodiodos (Di e D5). O sensor ( Di )

foi exposto diretamente ao feixe de raios-X e o outro (D5) foi coberto por absorvedores de

cobre de diferentes espessuras. Os detectores foram posicionados no centro do feixe de

radiação, a 30 cm do foco do tubo de raios-X e medidas foram realizadas, para cada espessura

de cobre e para diferentes tensões (kV) do aparelho de raios-X. A Tabela 6 mostra os

resultados encontrados.

Tabela 6. Leituras em u.a. obtidas com os fotodiodos Di e D5 em função da kVp e

espessura do absorvedor (mmCu).

Espessura
m m Cu

0

0,1
0,2

0,3

0,4
0,5
0,6
0,7

0,8
0,9
1

50kVp

269

129
72

50

38
25
21
15
11
8
6

60kVp

444

269
175
107

75
59
49
34
26
17
13

70kVp

583
371

245

178

126
100
78
65
49
35
24

80kVp

692

469
305

235
177
143
116
94

79
64
47

90kVp

810

547
400

299

250
199
168
148

129
118
89

Leituras

L0

L1
L2

L3
L4

L5
L6

L7
L8
L9
L10

A partir dos resultados foram calculadas, para cada tensão as relações de leitura Ln/ L0

(n=l, 2,.... 10), como mostradas na Tabela 7. A curva Ln/LO x tensão permitiu a determinação

dos coeficientes de correlação (R2) de cada função. A Figura 21 mostra a distribuição da

variação destes coeficientes em função da espessura do absorvedor.
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Tabela 7: Razões das leituras LI a LIO em relação a LO em função do kVp e os

valores dos coeficientes de correlação das curvas entre as razões e a

tensão do aparelho de raios-X

Razão

L1/L0

L2/L0

L3/L0

L4/L0

L5/L0

L6/L0

L7/L0

L8/L0

L9/L0

L10/L0

Tensão (kV)
50

0,4795

0,2676

0,1858

0,1412

0,0929

0,0781

0,0557

0,0408

0,0297

0,0223

' 60

0,6058

0,3941

0,2409

0,1689

0,1328

0,1103

0,0765

0,0585

0,0382

0,0292

70

0,6363

0,4202

0,3053

0,2161

0,1715

0,1321

0,1046

0,084

0,06

0,0411

80

0,6777

0,4407

0,3395

0,2557

0,2066

0,1676

0,1358

0,1141

0,0924

0,0679

90

0,6753

0,4938

0,3691

0,3086

0,2456

0,2074

0,1827

0,1592

0,1456

0,1098

R'
0,8776

0,9752

0,9996

0,9907

0,9903

0,9772

0,9705

0,9189

0,8117

0,8112

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

Espessuras (mmCu)

Figura 21. Gráfico da variação do coeficiente de correlação em função da

espessura de cobre.

Os dados mostram que para espessuras de cobre entre 0,3 e 0,5 mm o valor de R2 é

próximo de 1, o que indica uma ótima correlação linear entre a razão das leituras dos dois
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detectores em função da tensão aplicada ao tubo de raios-X. Com base neste resultado foi

escolhida a espessura de 0,3 mm, para o filtro de cobre a ser usado no processo de medida da

kVp.

Uma vez determinada a espessura do filtro absorvedor, este foi fixado na sonda

dosimétrica sobre o fotodiodo D5. Os demais absorvedores foram escolhidos como lâminas de

Al com espessuras variando entre 0 e 3 mm e que são utilizados para a determinação da CSR

e da filtração total do equipamento através da atenuação do feixe de raios-X, conforme

esquema mostrado na Figura 22.

Figura 22. Esquema dos fotodiodos com os filtros

Este conjunto de fotodiodos e filtros foi fixado em um suporte de acrílico e coberto

com uma capa de plástico protetora de 0,5mm de espessura. Todo o suporte foi pintado de

preto afim de evitar a interfrência de luz ambiente nos fotodiodos.

A Figura 23 mostra a foto da sonda dosimétrica contendo os fotodiodos e os filtros.

Esta sonda foi conectada à entrada do sistema eletrônico, composto por cinco eletrômetros

integradores conforme pode ser visto pelo diagrama de bloco, mostrado na Figura 24.
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Figura 23. Sonda dosimétrica do sistema
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Figura 24. Diagrama em bloco do sistema dosimétrico

Cada fotodiodo está conectado a um circuito integrador (I), acoplado a um contador

(C) individual. A carga produzida no detector devido à radiação incidente é armazenada em

C, e fica disponível para ser mostrada em um painel digital através do circuito multiplexador.

Este circuito é um conversor BCD para 7 segmentos que é ativado por um circuito controlador
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(Cl), que é um gerador de varredura que seleciona sequencialmente os dados de cada

contador permitindo a leitura da resposta de cada fotodiodo isoladamente em um único

display.

O sinal produzido pelo fotodiodo central (sem filtro) aciona o circuito de disparo,

ativando um cronometro digital de 4 dígitos, permitindo assim a medida do tempo real de

exposição do feixe de radiação. A leitura da carga produzida neste fotodiodo central também é

usada para estimar a dose de entrada na pele do paciente. Através das leituras dos demais

fotodiodos, localizados abaixo dos filtros, é possível obter o valor da camada semi-redutora e

a partir dela determinar o valor da filtração total do feixe. A razão entre as leituras do detector

abaixo do filtro de cobre e a do detector sem filtro permite determinar a tensão aplicada ao

tubo de raios-X.

3.2 ELETRÔMETRO INTEGRADOR

O eletrômetro integrador, projetado especialmente para este instrumento, possui um

circuito de alta sensibilidade e baixíssimo ruído, permitindo a medida de correntes de entrada

da ordem de IO"9 A (nanoamper).

A Figura 25 mostra o diagrama do circuito do eletrômetro integrador ao qual está

conectado cada fotodiodo da sonda dosimétrica. Ele consiste de um transistor Tl , dois

amplificadores operacionais (Al e A2) e um conversor tensão-frequência (Cl). A corrente

gerada na ausência de radiação é cancelada em uma das entradas do amplificador operacional

A2, através do potenciômetro PI. Os amplificadores operacionais utilizados combinam numa

só pastilha monolítica, transistores JFET de entrada e transistores bipolares. Essa

característica lhes confere uma elevada impedância de entrada, baixas correntes de fuga e de

offset, além de uma elevada slew rate (capacidade de resposta às variações dos sinais de

entrada).

Com o objetivo de melhorar a relação sinal/ruído, foi preciso estudar a disposição dos

componentes no circuito. Os resistores que interligam saída e entrada foram posicionados o

mais próximo possível dos pinos dos operacionais a fim de minimizar a captação de ruídos e

maximizar a frequência do pólo de realimentação através da minimização da capacitância

entre a entrada e terra.
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Quando a radiação incide no detector, a corrente gerada durante a exposição é pré-

amplificada e convertida em tensão por Tl e aplicada à entrada inversora do amplificador

operacional Al, cujo sinal de saída é dado pela expressão:

R2
V =-V

RI
(16)

onde Vs é a tensão de saída, Ve é a tensão de entrada e R2/R1 representa o ganho do

amplificador.

+V
o

8K2 8K2

R2 =Lr

o-
Entrada

?

luF/16Vl=P 8K2

RI

4-0

8K8

Saída

Figura. 25. Eletrômetro integrador

O sinal obtido na saída de Al é aplicado à entrada de referência do conversor-tensão-

frequência (Cl) e simultaneamente à entrada inversora do operacional integrador A2. A

tensão na saída de A2 é dada pela expressão:

K = — \vedt (17)
1NT

A tensão integrada na saída de A2 é aplicada à entrada de conversão de Cl, o qual

converte em frequência, gerando um trem de pulsos proporcional à tensão, numa taxa de

conversão controlada pelo capacitor C de 2 kHz/Volt. Os pulsos na saída do conversor

tensão/frequência já padronizados são registrados por um contador digital que acumulará as

contagens no tempo.



DISCLAIMER

This page is missing
in the Original document



40

Observa-se, a partir dos resultados que a resposta dos eletrômetros é linear com a

corrente de entrada na faixa de 1 a lOOnA e que a diferença de resposta entre os cinco

eletrômetros é inferior a 1%, conforme os coeficientes angulares mostrados na Tabela 8.

Tabela 8. Coeficientes angulares das retas de calibração.

Coeficiente Angular

Cl

227,44

C2

228,35

C3

228,94

C4

229,66

C5

227,88

3.3 CONTADOR DIGITAL

Os pulsos na saída do eletrômetro integrador são contados por um contador digital,

cujo diagrama é mostrado na Figura 28. Ele consiste de quatro décadas contadoras idênticas,

formadas pelos estágios: contador, decodificador e display.
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7 1 9 1
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GND

4511

7 1 9 6

189 15 7

Reset

GND

+V
O

4511

7 1 9 6

+ V 16
3 4 5 6 1011 121314

GND

4511

7 1 9 6

4518

+ V 11 8J9 I Í5[7j

T

Figura. 28. Esquema do contador digital
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O contador é um circuito integrado CMOS 4518, formado por dois contadores BCD

(Código Binário Decimal) possuindo cada um deles entrada de disparo negativa e positiva,

entrada de "reset" e quatro saídas binárias. Os pulsos de "clock" na entrada do primeiro Cl

4518 são contados de 0 a 9 no código BCD. Quando se atinge o dígito 9, um pulso transfere

os dados para a próxima década e o primeiro contador é zerado, iniciando nova contagem. O

ciclo se repete para cada década contadora. Os pulsos codificados são agora decodificados

para sete segmentos e mostrados nos displays FND 500. Os decodificadores, também são

circuitos integrados CMOS 4511, formados por decodificadores BCD-7 segmentos, com saída

ativa de configuração positiva, que se destina ao acoplamento, com displays de cátodo

comum.

A configuração interna de cada decodifícador inclui um estágio "driver" de potência,

responsável pela alimentação direta do display e uma memória que armazena os dados do

contador para serem transferidos para o display quando comandado pelo controle sequencial

das leituras. O display utilizado é o FND 500, no qual 7 LEDs em cátodo comum formam

uma matriz de sete segmentos, que durante o funcionamento permitem visualizar os dígitos de

0 a 9 .

3.4 CONTROLE DAS LEITURAS

Os dados armazenados nas memórias dos decodificadores BCD-7 segmentos, dos

conjuntos de contadores individuais são lançados em um único display, comandados por um

circuito sequenciador e uma matriz de 105 diodos comutadores de sinais nas saídas dos

decodificadores que produz o efeito de multiplexação.

O circuito do sequenciador é mostrado na Figura 29. Este circuito funciona da seguinte

maneira: Uma base de tempo RC formada por Cl 37 produz pulsos de lHz que são contados

pelo sequenciador Cl 29. As saídas deste circuito comandadas por toque, fazem a

transferência dos dados dos contadores acumulados nas memórias dos decodificadores

sequencialmente para um único display, e simultaneamente ativa um LED indicador do canal.

Ao final da sequência ele produz um pulso que aciona o monoestável 555 fazendo o "reset"

dos contadores e em seguida sinalizando que o sistema está pronto para realizar uma nova

exposição.
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Figura. 29. Esquema do circuito sequenciador

3.5 SISTEMA PARA MEDIDA DO TEMPO DE EXPOSIÇÃO

Para medir o tempo de exposição, foi projetado um cronometro digital que permite

medir o tempo em milésimos de segundo. Para o acionamento do cronometro foi projetado o

circuito mostrado na Figura 30. Este consiste de uma base de tempo a cristal de quartzo

formada pelo Cl 1 e um cristal de 1,0 MHz.
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Figura. 30. Diagrama do controle de tempo do cronometro digital

A frequência gerada por este oscilador é formatada por Cl 2 e aplicada a um contador

duplo Cl 3 atuando como divisor de frequência por 100. Em seguida o sinal de 10 kHz na

saída do divisor é aplicado a um outro contador Cl 4 que atua como divisor por 10, de forma a

obter na saída uma frequência de 1 kHz e possibilitar medidas de milésimos de segundos. O

sinal de 1 KHz é formatado através de Cl 5 e é aplicado a uma das entradas da porta lógica de

controle Cl 6. Os pulsos na entrada 6 só serão transferidos para a saída 4 quando a entrada 5

estiver em nível alto. Este nível é comandado por um circuito de disparo do tipo ausência de

pulso formado por Cl 8 e dois transistores T 1 e T2. Na presença de radiação, este circuito

recebe um sinal gerado no detector sem filtro (Di), que é amplificado por Cl 9 numa

configuração não inversora. O sinal na saída de Cl 9 é aplicado a base de T2 que operando na

configuração de chaveamento obriga o monoestável CI8 a mudar o estado na saída pino 3 de

Lo para Hl. Simultaneamente, o sinal na base de Tl trava o monoestável obrigando-o a

manter o nível alto na saída enquanto houver a presença de radiação.

O sistema pode medir o tempo de exposição de dois modos: no primeiro modo,

chamado modo pulso, o sinal obtido na saída de Cl 9 é formatado por Cl 7 para contar apenas

o número de impulsos durante a exposição, quando o ponto "A" está ligado ao ponto "C".

Na outra modalidade, o sinal na saída de CI9 aciona o circuito de ausência de pulsos

monoestável formado pelos transistores Tl e T2 e Cl 8. Este monoestável tem uma constante
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de tempo RC imediatamente maior que 1/60 do segundo, que só permite a mudança de estado

lógico depois de decorrido um intervalo de tempo correspondente à largura do pulso em

ausência de radiação, isto é, não retorna ao estado de repouso enquanto o aparelho de raios-X

estiver emitindo pulsos, mantendo um nível alto na entrada 5 da porta de controle Cl 6 e

transferindo o sinal de 1,0 kHz para o contador, quando os pontos "B" e "C" estão ligados.

Obtém-se assim, o tempo total da exposição em milésimos de segundos. O módulo contador

digital deste cronometro é idêntico ao contador descrito anteriormente, que permite medir

intervalos de tempo de até 10 segundos.

Para garantir o funcionamento do sistema de medida do tempo, o cronometro foi

conectado a um sistema de base tempo a cristal da LEYBOLD, conforme mostra a Figura 31.

Este sistema permite acionar o instrumento medidor de tempo, com intervalos de tempo de

disparo e o cronometro passa a medir o tempo de duração desse disparo. Assim foram

realizadas 100 medidas para intervalos de tempo variando de 0,5 a 2s e anotadas as leituras do

protótipo correspondentes a cada duração do disparo.

A partir dos resultados foram determinados, as médias, os desvios padrão das medidas

e os erros comparativos entre as medidas do protótipo e o equipamento com base de tempo

calibrada. Os resultados obtidos são mostrados na Tabela 9.

Figura 31. Arranjo utilizado para calibração do sistema de disparo do cronometro
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Tabela 9. Medidas de intervalos de tempo com protótipo e valores de base de tempo

calibrados

LEYBOLD

TEMPO (s)

0,5

1,0

1,5

2,0

PROTÓTIPO

TEMPO (s)

0,504 ± 0,003

0,994 ± 0,006

1,514 ±0,012

1,989 ±0,011

DISPERSÃO

DESVIO (%)

0,588

0,612

0,789

0,552

COMPARATIVO

DESVIO (%)

0,800

0,600

0,733

0,550

Após a montagem das placas dos circuitos eletrônicos, estas foram posicionadas e

fixadas no interior de uma caixa metálica formando o sistema eletrônico do equipamento

dosimétrico, o qual é mostrado na Figura 32.

Figura 32. Sistema eletrônico do equipamento dosimétrico para

controle de qualidade de Raios-X odontológico

3.6 CALIBRAÇAO DA RESPOSTA DO EQUIPAMENTO EM RELAÇÃO AO kVP E AO

TEMPO DE IRRADIAÇÃO

Para estudar e calibrar o equipamento desenvolvido foram efetuadas medidas da kVp

de um aparelho de raios-X odontológico e estas foram comparadas com os valores obtidos

com um equipamento comercial, medidor não invasivo de kilovoltagem, marca RMI, modelo
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242, previamente calibrado. A sonda dosimétrica foi posicionada na saída do cone localizador

do tubo de raios-X odontológico e as leituras das razões entre C5/C1 foram obtidas para

diferentes valores de tensão do aparelho de raios-X (Figura 33). Mantendo-se o mesmo valor

da tensão e a mesma geometria, a sonda dosimétrica foi substituída pelo equipamento RMI e a

leitura da tensão real do equipamento de raios-X foi medida.

Para cada valor de tensão foram realizadas seis leituras e o valor médio destas leituras

foi utilizado para calcular a razão das leituras entre os dois fotodiodos, cujo valor foi utilizado

para obter a curva de calibração que corresponde à variação de C5/C1 em função do valor de

tensão real medido com o RMI.

Figura 33. Montagem para levantar a curva de calibração da

razão em função da kVp e medida do tempo

A curva de calibração foi repetida ao longo de cinco dias, mantendo-se o mesmo

procedimento experimental, de modo a avaliar a reprodutibilidade e a repetibilidade da

resposta do equipamento. Simultaneamente às medidas de kV que permitiram a calibração do

instrumento, foram coletados os dados correspondentes ao tempo de exposição. Os dados

obtidos com o equipamento dosimétrico foram comparados com os valores obtidos com o

equipamento RMI. Foram feitas 30 medidas e calculou-se o valor da média e o desvio padrão.
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3.7 CALIBRAÇÃO EM FUNÇÃO DA DOSE

Com o objetivo de calibrar o equipamento, de modo a medir a dose de entrada, a sonda

dosimétrica foi posicionada junto com a câmara de ionização de placas paralelas da Keithley

número de série 96035B, previamente calibrada, no centro de um feixe de raios-X de espectro

similar ao de raios-X odontológico, produzido por um equipamento HP, modelo 43805,

conforme mostra a Figura 34.

Figura 34. Arranjo para medidas com câmara e sonda dosimétrica

utilizando Equipamento de Raios-X HP Mod. 43805

A câmara de ionização foi conectada ao eletrômetro integrador marca Standard

Imaging, modelo CDX-2000A e a sonda dosimétrica foi conectada à entrada do sistema

eletrônico desenvolvido e testado previamente. Medidas foram realizadas com diferentes

valores de tensão. Para cada ponto foram efetuadas cinco leituras. A partir das médias das

leituras com a câmara de ionização foi determinado o valor do kerma-ar, efetuando-se as

correções devido as variações de pressão e temperatura e à sensibilidade da câmara em função

da energia da radiação ( fator de calibração da CL). Através da média das leituras obtidas

com o sistema dosimétrico em função do kerma-ar, foi determinado a curva de calibração.
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3.8 CALIBRAÇÃO EM FUNÇÃO DA FILTRAÇÃO TOTAL

A medida da filtração total do feixe de raios-X foi obtida a partir das leituras dos três

detectores posicionados abaixo dos filtros de alumínio de diferentes espessuras e do detector

sem filtro. Essas leituras em função das espessuras foram plotadas em um gráfico para se

determinar a camada semiredutora (CSR) em mmAl.

A filtração total é obtida utilizando a curva de calibração do instrumento que dá a

filtração total em função do CSR para cada kVp.

A curva de calibração do instrumento foi obtida da seguinte maneira: utilizando um

aparelho de raios X odontológico com tensão variável entre 50 e 90 KV, retirou-se o cone

localizador e a filtração adicional. O cabeçote foi posicionado sobre a sonda dosimétrica à 20

cm de distância do ponto focal do tubo, num arranjo de modo a permitir a variação de

espessura da filtração total (Figura 35). Para cada valor de tensão do equipamento de raios-X

foi variada a filtração adicional de 1,0 a 3,0 mmAl e para cada valor de filtração foram

realizadas cinco exposições. As médias das leituras dos três detectores com absorvedores de

diferentes espessuras e o detector sem filtro, foram relacionadas em função dessas espessuras

e determinou-se a CSR para cada filtração em função da tensão aplicada ao tubo.

• Cabeçote do Ráo-X

Soncfe
Dos métrica

Filtras <te
Alumínio

Figura 35. Arranjo para medida da camada semi-redutora com raios-X odontológico

de tensão variável entre 50 e 90 kV em função da filtração total
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Os dados assim obtidos foram plotados em um gráfico, relacionando-se a filtração

total em função do CSR para cada valor de kVp e determinaram-se as curvas de calibração do

instrumento para a filtração total.

3.9 PROGRAMA APLICATIVO

Para tornar o sistema dosimétrico mais operacional, foi desenvolvido um aplicativo

com componentes visuais em ambiente Delphi. Este aplicativo utiliza como dados de entrada

os valores medidos pelo sistema dosimétrico e os valores nominais do equipamento sob teste.

A partir destes dados são calculadas a CSR, filtração total, tensão do tubo e dose de entrada ao

ativar o botão OK. Para análise, os resultados são comparados com valores da NCRP-35 [21]

e Portaria 453 do MS [10], previamente informados ao programa que os classifica em

"adequado" ou "inadequado", além de calcular a exatidão no tempo e na tensão. Ao ativar o

botão imprimir será impresso um relatório da avaliação. A tela de abertura do aplicativo é

mostrada na Figura 36.

Controle de Qualidade de Raio X Odontolóqico HHE3I

Valores medidos

LeituraCanal

1

2

3

4

5

Tempo (s) |

Valores nominais

Tensão (kv)

Tempo (s)

Resultados da Avaliação

CamadaSemi-RedutoraCSR (mmAI)

Filtração Total (mmAI)

Tensão aplicada no tubo (kvp)

Dose de Entrada (mGy)

Exatidão

Variação no Tempo [%}

Variação na Tensão \/í\

• imprimir /[Fechar

Figura 36. Tela de abertura do aplicativo do sistema dosimétrico
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1. CALIBRAÇÃO DA RESPOSTA DO EQUIPAMENTO EM FUNÇÃO DA kVP

Os resultados obtidos nas medidas das razões das leituras dos fotodiodos C5 e d em

função da kVp permitiram obter a curva de calibração do instrumento, mostrada na Figura 37,

onde observa-se um coeficiente de correlação R2 = 0,9996, evidenciando a natureza linear da

relação entre as leituras dos fotodiodos e a tensão do tubo.

y = 0,0057x-0,1604

R2 = 0,9996

50 60 70 80

Tensão do Tubo(kVp)

90

Figura 37. Curva de calibração do equipamento em função do kVp

A reprodutibilidade da resposta do sistema dosimétrico foi estudada realizando-se

medidas ao longo de cinco dias para equipamento com mesmo kV. Os resultados das razões

C5 /Ci e a média das medidas e dispersão estão mostrados na Tabela 10, onde observa-se um

pequeno desvio nas medidas. Na Figura 38 são mostradas as curvas de calibração obtidas ao

longo de cinco dias. Observa-se a reprodutibilidade das curvas de calibração, que também é

evidenciada pelas equações das retas obtidas pelo ajuste dos pontos obtidos

experimentalmente, mostradas na Tabela 11. Vale salientar que o tratamento estatístico foi

realizado com apenas seis medidas durante cinco dias para evitar a sobre carga do aparelho de

raios-X.
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Tabela 10. Razões C5/C1 em função da kVp ao longo de cinco dias

kVp

50

60

70

80

90

1o Dia

0,1241

0,1797

0,2356

0,2907

0,3521

2o Dia

0,1189

0,1812

0,2212

0,2899

0,3498

3o Dia

0,1256

0,1786

0,2299

0,3025

0,3536

4o Dia

0,1313

0,1698

0,2317

0,2912

0,3505

5o Dia

0,1198

0,1824

0,2325

0,2899

0,3511

X±s

0,1239±0,0049

0,1783±0,0049

0,2301±0,0054

0,2928±0,0054

0,3514±0,0014

• 1 °

• 2°
3o

4o

x 5o

Dií
Dia
Dia
Dia
Dia

60 70 80

Tensão do tubo (kVp)

Figura 38. Curvas de calibração das razões em função da tensão ao longo de cinco dias

Tabela 11.

DIA

1°

2o

3o

40

5o

Reprodutibihdade das equações ao longo de cinco dias.

Equação

Y = 0,0057x- 0,1605

Y = 0,0057x- 0,1671

Y = 0,0058x-0,1679

Y = 0,0056x-0,1571

Y = 0,0057x-0,1639

R2

0,9996

0,9948

0,9964

0,9944

0,9989



52

Resultados obtidos com o sistema dosimétrico foram comparados com os obtidos com

o medidor RMI - 242, em sete aparelhos de raios-X odontológico da Faculdade de

Odontologia de Pernambuco (FOP). Os valores das diferenças de potencial encontrados estão

mostrados na Tabela 12. Vale salientar que devido ao tamanho do campo, não foi possível

fazer medidas simultâneas e desta forma a reprodutibilidade do aparelhos de raios-X pode

estar influenciando nas variações das medidas.

Tabela 12. Resultados de medidas comparativas realizadas na Faculdade de Odontologia

de Pernambuco (FOP).

Equipamento

N°

1

2

3

4

5

6

7

Tensão

Nominal

kV

50

60

60

60

70

70

60

Sistema

Dosimétrico

kVp

50,46 ± 0,54

55,18 ±0,36

55,82 ±0,26

55,88 ±0,22

61,31 ±0,15

61,63 ±0,23

54,94 ± 2,6

RMI-242

kVp

52,00 ± 0,71

56,87 ± 0,05

57,54 ±0,18

57,54 ±0,58

63,20 ±0,11

63,50 ±1,02

56,3 ± 3,9

Variação

(%)

2,94

2,98

2,98

2,87

2,97

2,93

2,40

Os valores encontrados mostram uma variação entre as leituras obtidas com os dois

equipamentos, menor que 3%.

Medidas comparativas também foram realizados na fábrica de equipamentos

odontológicos das Indústrias Reunidas Rhos Ltda. no Rio de Janeiro, em 10 aparelhos de

raios-X, de 60kV e 70kV para diversos modelos. As medidas foram realizadas com o sistema

dosimétrico e um equipamento Victoreen 4000 Plus da própria Fábrica em lotes de seis

medidas com cada instrumento e os resultados são mostrados na Tabela 13.
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Tabela 13. Resultados das medidas na Fábrica da Rhos no Rio de Janeiro.

N° Série

9909070

73310

81334

127728

911085

9909147

990027

9906128

3217

3115

kV

60

60

60

60

60

70

70

70

70

70

Sistema dosimétrico

62,9±1,1

65,01±0,87

63,84±0,58

57,4±1,3

65,6±2,1

72,01±l,01

70,87±0,95

74,05±0,54

73,88±1,5

74,4±0,91

Victoreen 4000 Plus

64,09±0,42

64,08±0,46

62,81 ±0,83

56,5±1,6

66,5±1,2

71,05±0,73

69,56±0,94

75,29±0,37

74,88±l,03

73,4±1,1

Variação (%)

1,75

1,45

1,63

1,5

1,43

1,35

1,88

1,64

1,33

1,33

Os valores encontrados mostram uma variação entre as leituras obtidas com os dois

equipamentos menor que 2%. Apesar das medidas não terem sido realizadas simultaneamente

estas variações podem não ser significativas.

4.2. CALIBRAÇÃO DO SISTEMA PARA MEDIDA DO TEMPO DE EXPOSIÇÃO

A tabela 14 mostra os resultados das 30 medidas de tempo de irradiação obtidas

durante o estudo da reprodutibilidade da curva de calibração em relação a tensão do aparelho

de raios-X, com o sistema dosimétrico e os obtidos com o medidor RMI-242. Estes valores

apresentam uma boa concordância com aqueles encontrados com o RMI. Os valores diferem

em menos de 1 %.

Tabela 14. Reprodutibilidade do sistema para medida do tempo ao longo de cinco dias.

DIA

1°

2o

3o

40

5o

RMI(ms)

Média ± s

1085,3 ±1,2

1086,6 ±1,3

1083,7± 1,1

1088,4 ± 1,4

1086,5 ±1,2

Sistema Dosimétrico (ms)

Média ± s

1085,2 ±1,4

1085,6± 1,6

1084,4± 1,8

1087,7±l,4

1088,5± 1,7
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As leituras obtidas com os dois equipamentos para diferentes tempos de irradiação,

são mostradas na Tabela 15. Observa-se pelos resultados que para todos os valores dos

tempos medidos o coeficiente de variação entre as medidas obtidas com o RMI e o sistema

dosimétrico são menores que 1%, evidenciando a boa resposta do sistema dosimétrico.

Tabela 15. Medidas de tempo comparativas entre o sistema dosimétrico e o medidor RMI

Tempo (s)

PAINEL

0,20

0,42

0,60

0,71

1,0

Sistema Dosimétrico

0,242 ±0,013

0,472 ±0,013

0,666 ±0,014

0,813 ±0,012

1,070 ±0,015

RMI - 242

0,244 ±0,013

0,476 ±0,013

0,664 ±0,014

0,818 ±0,021

l,068± 0,0013

E%

0,82

0,84

0,30

0,61

0,19

4.3. CALIBRAÇAO EM FUNÇÃO DA DOSE

As curvas de calibração obtidas com feixe de raios-X de um equipamento HP 43805

para 50, 60 e 70 kVp são mostradas na Figura 39.
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Figura 39. Curva de calibração do sistema em função da dose para 50, 60 e 70 kVp
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Através destes resultados mostrados na tabela 16 pode-se observar que as leituras em

função da dose medida apresentam um elevado grau de linearidade nos intervalos estudados

para as diversas tensões.

Tabela 16. Equações e coeficientes de correlação R2 em função da kVp

kVp

50

60

70

Equação

Y = 73,257x +9,929

Y = 92,282x+11,33

Y=107,87x +78,80

0,9996

0,9998

0,9996

4.4. CALIBRAÇÃO EM FUNÇÃO DA FILTRAÇÃO TOTAL

Para possibilitar o uso do sistema do simétrico para a avaliação da filtração total do

aparelho de raios-X odontológico em função dos valores de CSR, foram realizadas medidas

de CSR usando diferentes filtros adicionais. Os resultados obtidos para o aparelho de raios-X

com tensões variando de 50kV a 90kV estão mostrados na Tabela 17. As curvas de calibração

para a medida da filtração, obtidas a partir destes dados, são mostradas na Figura 40, que

relaciona a CSR em função da filtração total para cada kVp. Observa-se a partir dos dados que

a relação entre CSR e a filtração total é linear para cada valor de tensão, mostrando um

elevado grau de linearidade das funções conforme as equações obtidas com os respectivos

coeficientes de correlação R2 que são mostradas na Tabela 18.

Tabela 17. Camadas semi-redutoras em função da filtração total e da kVp

Filtração
(mmAI)

0,5

1

1,5

2

2,5

3

50kV

0,62

0,93

1,22

1,48

1,79

2,15

60kV

0,69

1,15

1,42

1,71

1,99

2,35

70kV

0,83

1,24

1,62

1,93

2,21

2,54

80kV

0,92

1,29

1,72

2,12

2,41

2,72

90kV

1

1,41

1,83

2,22

2,61

2,98
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• 50kV

• 60kV

70kV

80kV

x90kV

0,5 1 1,5 2 2,5
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Figura 40. Curvas de calibração do instrumento para medida da filtração total

em função da CSR (mmAI) para cada kVp

Tabela 18. Equações e coeficientes de correlação R2 para a filtração

em função da kVp

kVp

50

60

70

80

90

Equação

Y = 0,5994x +0,3162

Y = 0,6349x + 0,4407

Y = 0,6726 + 0,5513

Y = 0,7291 +0,5873

Y = 0,7937x + 0,6193

R2

0,9979

0,9982

0,9952

0,9956

0,9995

Resultados de uma avaliação de um equipamento de raios-X odontológico de 60kV em

uma única exposição são mostrados na Figura 41.
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Controle de Qualidade de Raio-X Odontológico

Valores medidos

Canal Leitura

1

2

3

4

5

|222

|178

|125

|85

|50

Tempo (s) jo,5O3

Valores nominais

1 ensao (Kv

T empo [sj

) bU

|0.5

R esuftados da Avaliação

Camada Semi-Redutora CSR (mmAIJ

Filtração Total (rrwrAI)

; Tensão aplicada no tubo (kvp)

| ; Dose de Entrada (mGy)

,.., Exatidão

i Variação no Tempo [X] 0,60

j j Variação na Tensão {%} 0,22

1 ^ S j Imprimir 1 i .ZJHL.

2,14

1,99

59,87

2,28

1

Adequada

Adequada

Adequada

J L Fechar

Figura 41. Tela do aplicativo após execução do programa com dados de uma exposição.

Algumas características do sistema dosimétrico comparadas com outros instrumentos

comerciais, são mostradas na Tabela 19.

Tabela 19. Especificações do sistema dosimétrico com relação a algumas características de

outros instrumentos comerciais.

Especificações

Faixa Tensão

Precisão kV

Precisão Tempo

Interva. Tempo

Sistema

Dosimétrico

50 kV a 90kV

2% ou 2kV

1 % ou 1 ms

Imsa9,999s

RMI - 242

40kVal25kV

2%oulkV

0,5% ou 0,5ms

0 a 19,999ms

Victoreen- 4000

27kVal55kV

2% ou 2kV

2% ou 2 ms

lms a lOs

NOMEX Plus

25kVal50kV

±3%

±2%

0 a 5 s

O equipamento desenvolvido apresenta uma característica de faixa de tensão

específica para aparelhos de raios-X odontológicos que é entre 50kV a 90kV, não tendo sido

estudado fora desta faixa. Entretanto este equipamento apresenta características de medidas

como camada semi-redutora e filtração total em uma única exposição, que não são comuns

aos equipamentos comerciais.
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5. CONCLUSÕES

Os resultados obtidos com o sistema dosimétrico para controle de qualidade de

equipamentos de raios-X odontológicos desenvolvido neste trabalho mostram que o

instrumento permite medidas rápidas e não invasivas da tensão aplicada ao tubo de raios-X,

avaliação da filtração total do equipamento de raios-X, tempo de exposição e dose de entrada

na pele do paciente.

As respostas dos eletrômetros integradores, submetidos à mesma corrente de entrada,

apresentaram relações lineares e curvas de calibração quase idênticas com uma variação

menor que 1%, assegurando ao equipamento boa resolução na medida dos parâmetros

avaliados.

A reprodutibilidade de resposta do sistema dosimétrico garante ao equipamento boa

estabilidade nas medidas com percentuais de variação dentro dos limites aceitáveis pelas

normas nacionais e internacionais.

Os resultados comparáveis obtidos nas medidas realizadas com o sistema dosimétrico

desenvolvido e equipamentos comerciais calibrados, mostram que o sistema dosimétrico é

capaz de realizar com segurança, o controle de qualidade dos equipamentos de raios-X

odontológicos, contribuindo para a redução de custos operacionais, para prolongar a vida útil

dos aparelhos de raios-X e para a melhoria da qualidade de vida dos pacientes com a redução

dos riscos decorrentes desta prática.

Dando continuidade ao projeto desenvolvido neste trabalho, pretende-se

empregar a avançada tecnologia dos Microcontroladores e painel LCD, tornando o

equipamento mais compacto e de baixo consumo de energia.
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