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Resumo da Tese apresentada à COPPE/UFRJ como parte dos requisitos necessários para 

a obtenção do grau de Mestre em Ciências (M.Sc.) 

MÉTODO DE AVALIAÇÃO DE NÍVEIS DE REFERÊNCIA DE 

RADIODIAGNÓST1CO EM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA 

Walter Flores Vega 

Abril/1999 

Orientadores: José Carlos Borges 

Helvécio Corrêa Mota 

Programa: Engenharia Nuclear 

A Tomografía Computadorizada é uma técnica complexa, com vários parâmetros de 

exposição selecionáveis, e que envolvem altas doses para os pacientes. 

Neste trabalho, desenvolveu-se uma metodologia simples para se avaliar níveis de 

referência de diagnóstico em tomografía computadorizada, utilizando-se o conceito de 

Dose Média em Múltiplos Cortes (MSAD), recentemente adotado pelo Ministério da 

Saúde 

Para avaliar-se esta grandeza dosimétrica, estudou-se a distribuição de dose obtida 

através do perfil de dose medido no eixo axial de um fantoma de água com dosímetros 

termoluminescentes, TLD-100, para as diferentes técnicas de exame. 

Avaliou-se a MSAD por meio de dois métodos distintos. No primeiro, avaliou-se 

a partir da integração do perfil de dose de um único corte e, no segundo, mediante a 

integração no corte central do perfil de múltiplos cortes. Este último está em 

concordância com o método que utiliza câmara de ionização, apresentando-se como o 

mais prático e adequado para ser aplicado na rotina de avaliação de níveis de referência 

de diagnóstico e controle de qualidade em tomografía computadorizada, com TLDs. 
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Abstract of Thesis presented to COPPE/UFRJ as a partial fulfillment of the 
requirements for the degree of Master of Science (M.Sc.) 

METHOD OF EVALUATION OF DIAGNOSTICS REFERENCE LEVELS IN 

COMPUTARIZED TOMOGRAPHY 

Walter Flores Vega 

Abril/1999 

Advisors : José Carlos Borges 

Helvécio Corrêa Mota 

Department : Nuclear Engineering 

Computer Tomography is a complex technique with several selectable exposition 

parameters delivering high doses to the patient 

In this work it was developed a simple methodology to evaluate diagnostic reference 

levels in computarized tomography, using the concept of Multiple Scan Average Dose 

(MSAD), recently adopted by the Health Ministery 

For evaluation of the MSAD, a dose distribution was obtained through a perfil of 

measured dose on the axial axis of a water phantom with thermoluminiscence 

dosemeters, TLD-100, for different exam technics. 

The MSAD was evaluated through two distinct methods. First, it was evaluated by 

the integration of the perfil of dose of a single slice and, second, obtained by the 

integration on central slice of the perfil of several slices. The latter is in of accordance 

with the ionization chamber method, sugesting tobe the most practical method of dose 

evaluation to be applyed in the diagnostic reference level assessment routine for CT, 

using TLDs. 
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C A P Í T U L O 1 

I N T R O D U Ç Ã O 

A radiação sempre esteve presente na biosfera, onde a vida se desenvolveu, 

proveniente dos raios cósmicos e dos elementos radioativos existentes nas crosta e 

atmosfera terrestres. A descoberta dos raios-X disponibilizou uma nova ferramenta 

médica; desde então, seu uso estendeu-se pelo mundo inteiro, sendo que as modificações 

e evoluções, tanto no aparelho emissor de raios-X como nos sistemas de registro de 

imagens, foram desenvolvendo-se continuamente. Com esta descoberta e o conseqüente 

desenvolvimento tecnológico, aparece a radiologia médica, utilizando os raios-X em 

diagnóstico e terapia. 

A procura de métodos mais eficazes originou o desenvolvimento da Tomografía 

Computadorizada (TC). Na prática de diagnóstico por tomografía computadorizada, o 

paciente é submetido a tempos de exposição muito maiores que em práticas de 

radiologia convencional (CHRISTENSEN, et al., 1992, SHRIMPTON, et ai, 1992), 

acarretando uma dose recebida pelo paciente muito mais alta. 

Muitos estudos foram feitos para se estabelecer a relação entre a dose de radiação 

recebida pelo homem e o efeito resultante. Descobriu-se que para baixas doses, não 

existe qualquer efeito imediato mas existe a probabilidade do indivíduo contrair câncer 

ou apresentar danos no material genético O risco de contrair esses males (efeitos 

estocásticos) aumenta com o aumento da dose. Por outro lado, para altas doses, os 

efeitos são imediatos e o aumento da dose representa um aumento na intensidade do 

efeito. Os efeitos deste tipo são chamados efeitos determinísticos e vão desde a 

diminuição do número das células mais sensíveis do sangue, queimaduras da derme e 

epiderme, até a morte por síndrome aguda de radiação. 

Por mais baixos que sejam os niveis de radiação, sempre existe um efeito biológico 

associado, mesmo que ele não possa ser detectado nem observado como uma doença no 

indivíduo. Portanto, ficou claro que deve-se estudar os efeitos biológicos das radiações 

ionizantes a fim de proteger o homem e outras espécies de seus efeitos prejudiciais. 

Baseado nisso, foi criada a Comissão Internacional de Proteção Radiológica (ICRP) que 

avalia estudos sobre as conseqüências da irradiação nos seres vivos e fornece 
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recomendações sobre proteção radiológica (ICRP, 1991, ICRP, 1996). O objetivo 

primário da proteção radiológica é fornecer um padrão apropriado de proteção para 

o homem sem limitar os benefícios criados pela aplicação das radiações ionizantes. 

Outros organismos internacionais também promovem estudos e avaliam as 

conseqüências da exposição dos seres vivos à radiação, como o UNSCEAR (Comitê 

Científico das Nações Unidas sobre os Efeitos da Radiação Atômica), o NCRP 

(Conselho Nacional de Proteção Radiológica) dos Estados Unidos e o BEIR ( Comitê 

para o estudo dos efeitos das radiações ionizantes ). 

A ICRP estabelece que nenhuma prática envolvendo exposição à radiação 

ionizante pode ser adotada a menos que ela produza benefício suficiente para os 

indivíduos expostos, de modo a sobrepor o detrimento potencial dessa exposição. No 

caso das exposições médicas, o beneficio para o paciente está relacionado à melhora ou 

manutenção de sua condição de saúde. No entanto, a crescente disponibilidade de 

métodos alternativos que utilizam tanto radiações ionizantes como não ionizantes deve 

ser considerado antes de se decidir por um exame radiológico. 

Na prática com exposições médicas, pouca atenção tem sido dada à otimização, já 

que cs procedimentos são geralmente claramente justificáveis e relacionam-se 

diretamente ao beneficio do indivíduo. A ICRP não recomenda limites de dose para as 

exposições médicas mas recomenda que, em radiodiagnóstico (e medicina nuclear), 

deva-se considerar os níveis de referência de diagnóstico (ICRP, 1996). Estes níveis 

devem ser utilizados de modo a permitirem a revisão e adequação dos procedimentos e 

técnicas, quando as doses excederem os valores especificados, como parte do programa 

de otimização. Atualmente, a proteção radiológica defende a minimização dos riscos na 

obtenção das imagens médicas, mediante a otimização dos procedimentos, a partir de um 

programa de avaliação de dose e garantia da qualidade, considerando os níveis 

estabelecidos por organismos internacionais ou nacionais. 

Grandezas como a dose absorvida na pele não refletem, diretamente, a dose 

recebida pelo paciente em um exame por TC. Para obtenção de um parâmetro mais 

adequado, deve-se avaliar a distribuição de dose em um eixo paralelo ao eixo axial do 

paciente. Por esta razão, em TC é necessário definir fantomas apropriados para simular 

o paciente. SHOPE et ai, 1981, definem a grandeza Dose Média em Múltiplos Cortes 

(MSAD, do inglês Multiple Scan Average Dose), para expressar o perfil de dose 

recebida pelo paciente num exame de TC 
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A MSAD, na prática rotineira de controle de qualidade, é medida com câmara de 

ionização especialmente projetada para este fim. Este método de medição envolve muito 

tempo de máquina (parada, no atendimento ao paciente), sendo que o arranjo da 

instrumentação e a estabilização da câmara não é simples. No Brasil, o Instituto de 

Radioproteção e Dosimetria (IRD) da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), 

desenvolve um programa de avaliação de proteção radiológica e controle de qualidade 

em radiodiagnóstico médico e odontológico, mediante a realização de inspeções. No 

entanto, o controle e a avaliação de dose em tomografia computadorizada ainda não foi 

desenvolvido. 

Neste trabalho, pretende-se desenvolver uma metodologia simples e prática para se 

avaliar os níveis de referência de diagnóstico em exames de TC recomendados pela 

Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) e pelo Organismo Mundial da Saúde 

(OMS), recentemente adotados pelo Ministério da Saúde (M.S. 1998). Será utilizada a 

técnica de dosimetria termoluminescente em um fantoma de água . 

A metodologia desenvolvida poderá ser proposta para uso no programa rotineiro de 

prestação de serviços de avaliação de unidade de TC, oferecida pelo IRD para as 

clínicas do estado do Rio de Janeiro. Poderá ser utilizada também nos programas 

estaduais de Vigilância Sanitária, com apoio da rede de núcleos de referência em 

radiações ionizantes que possua equipamentos de leitora de TLDs 

3 



CAPÍTULO II 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2 1 DESENVOLVIMENTO DA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA 

A Tomografía Computadorizada, produziu um impacto revolucionário na 

radiografia médica, uma vez que, o tomógrafo foi o primeiro equipamento em que se 

podia obter imagens internas do corpo humano, fatia por fatia, trazendo assim uma nova 

perspectiva à radiologia diagnostica (MATTOSO, et ai, 1987). 

A Tomografía computadorizada, é o processo pelo qual, se obtém uma imagem 

bidimensional de uma seção transversal de um corpo pelo processamento de uma série 

de projeções unidimensionais, obtidas através da radiação que o atravessa . 

Em 1917, o matemático austríaco Johan Radon, estudando a teoria gravitacional 

demonstrou que um objeto tridimensional ou bidimensional poderia ser reconstruído 

matematicamente 

Na década de 50 alguns trabalhos em astrofísica e microscopia de elétrons 

permitiram que fossem dados os "primeiros passos" na direção da reconstrução de 

imagens por métodos matemáticos. 

Em 1963, Cormack e outros pesquisadores contribuíram com seus estudos para o 

desenvolvimento de um método digital computadorizado com o objetivo de reconstruir 

imagens através de projeções de raios X. Este método aplicado à radiologia 

diagnostica, foi desenvolvido por Hounsfied em 1973, para a empresa EMI ( Electro of 

Medical Industries ) Ltda. da Inglaterra, a partir daí a tomografía foi lançada em escala 

comercial. Sendo assim, foi desenvolvido o primeiro tomógrafo de varredura para 

cérebro, usando uma fonte de raios X . O reconhecimento dos seus trabalhos na área 

de diagnóstico médico, deram a Cormack e Hounsfield o prêmio Nobel de Medicina em 

1979. 

Estes equipamentos são projetados para coletar e processar dados (reconstruir), 

gerando e armazenando imagens radiográficas, através de um computador. A Fig. 2.1 

apresenta um diagrama dos principais componentes de um sistema de tomografía 

computadorizada. 
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Fig. 2.1 Esquema simplificado dos componentes de um sistema de 

Tomografía Computadorizada. 

A unidade de varredura (gantry) inclui o tubo de raios-X, o conjunto de detectores, 

colimadores pré e pós-paciente , gerador de alta tensão, filtros e suporte para o paciente; 

o console do operador contém os comandos responsáveis pela produção da imagem. 

Os processos de aquisição de imagens tomográficas, vem sofrendo 

aperfeiçoamentos constantes em hardware e software ao longo do tempo, com o 

objetivo de tornar mais rápida a coleta de dados, trazendo com isto, benefícios para o 

paciente e para o serviço (tais como, menos artefatos devido ao movimento do paciente 

durante a aquisição, aumento do número de pacientes por turno, etc.). 

Os tipos de aquisição são dados pela configuração do conjunto tubo de raios X e 

detetores, sendo denominado geração detomógrafos (HAAGA, et al., 1994). 

a) Tomógrafos de primeira geração 

Os primeiros tomógrafos, desenvolvidos por Hounsfield na divisão médica do 

EMI, tem o movimento mecânico de translação-rotação . Nesta máquina o feixe de 

raios X é colimado até as dimensões de aproximadamente 2x13 mm . A dimensão de 

13 mm é paralela ao eixo do corpo, o que corresponde à espessura do corte 
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(comprimento do voxel) A intensidade do feixe é monitorada por pequenos detetores 

antes de entrar no corpo, para a obtenção do valor da intensidade incidente (Io). 

Após atravessar o corpo, o feixe é detectado por um cristal de cintilação, que 

também é colimado para receber basicamente, aqueles fótons que não são dispersos ou 

absorvidos. A quantidade de intensidade transmitida (I) é então registrada e 

armazenada na memória do computador. O tubo de raios-X e o sistema detetor são 

movimentados continuamente através do paciente, fazendo 160 medidas múltiplas 

durante a translação. Ao final de cada translação, o tubo de raios-X e o sistema detetor 

são rodados em I o , e a translação é repetida. O processo de translação-rotação é 

repetida em 180 translações, que produz 28800 (160x180) medidas. As 160 medidas 

feitas durante uma translação completa são denominadas perfil, ou vista. 

Do ponto de vista clínico, esta máquina, tem como principal desvantagem o longo 

tempo de exame. São necessárias, aproximadamente 5 minutos para reunir 28800 

raios-soma, o que limita seu uso a determinadas partes do corpo, como cabeça, que 

podem ser imobilizadas Devido a estes problemas, foram então desenvolvidos outros 

sistemas de aquisição de dados. A Fig. 2.2 mostra o esquema básico de um sistema de 

primeira geração. 

b) Tomógrafos de segunda geração 

Os tomógrafos de segunda geração utilizam o feixe em forma de leque com um 

ângulo divergente de 3 o a 10° ( Fig.2.3 ), múltiplos detetores de raios-X são então 

posicionados, adjacentes um ao outro, para interceptar este feixe. Como há mais 

detetores , o número de rotações angulares diminui, obtendo-se um número adequado 

de vistas em intervalos muito mais curtos. Estes tomógrafos são capazes de fornecer 

uma imagem em períodos de apenas 18 segundos. 

Neste equipamento é possível obter imagens de outras partes do corpo além da 

cabeça. Entretanto, são comuns artefatos (alteração na imagem) devido ao movimento 

involuntário dos pacientes, o que ocorre devido principalmente ao elevado tempo de 

aquisição da imagem. 

c) Tomógrafos de terceira geração 

Este aparelho envolve o alargamento do ângulo de divergência dos raios-X, de 

modo que, pode-se incluir totalmente o objeto, sem se realizar qualquer movimento de 
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Fig 2.2 Sistema de primeira geração. 

O n T T O R I S 

Fig. 2.3 Sistema de segunda geração. 



translação (Fig. 2.4) Assim, optou-se pelo desenvolvimento de um sistema apenas de 

rotação. Neste tipo de aparelho, o pórtico (gantry) roda continuamente, e tais 

instrumentos são denominados de tomógrafos de terceira geração. 

A maior vantagem é que estes instrumentos podem produzir uma imagem em 

tempos de 1 a 10 segundos, o que se torna adequado para a maioria dos estudos do 

corpo. Como estes tomógrafos possuem uma resolução espacial que depende da 

abertura do detetor e do número de projeções de raio reunidos em uma rotação, é 

necessário possuir um grande número de detetores acondicionados, próximos, 

interceptando o feixe. 

Um destes sistemas de detetores, consiste em mais de 700 câmaras de ionização 

individuais utilizando o gás xênonio. Todas as câmaras de ionização são desenvolvidas 

durante o processo de fabricação, e o xênonio fica livre para fluir entre as câmaras 

individuais, de forma que cada câmara possua a mesma pressão. As paredes das 

câmaras são feitas de lâminas de tungstênio. muito finas, servindo como eletrodos, a 

fim de reduzir a dispersão dos raios-X entre as mesmas, além de ajudar a colima-los. 

Outro sistema de deteção, consiste em várias centenas de detetores de cintilação 

de iodeto de césio ou de tungstato de cádmio, com um sensor luminoso de silício 

incrustado em cada um. O pequeno tamanho do sensor luminoso de silício, permite 

que os detetores possuam uma pequena abertura e estejam intimamente 

acondicionados 

Os sistemas de detetores de xênonio são mais confiáveis e estáveis, mas possuem 

uma menor eficiência para a detecção de feixes de raios-X. 

d) Tomógrafos de quarta geração 

Este tomógrafo apresenta uma disposição de detetores fixos no pórtico num arranjo 

de 360° movimentando-se somente o tubo de raios-X, permitindo uma diminuição no 

tempo de exame. 

São utilizados de 1200 a 4800 detetores de cristal como os oxido de germânio e 

bismuto ou o tungstato de cádmio, o que produz uma captura altamente eficiente de 

fótons de raios-X Esse tipo de tomógrafo apresenta muitos problemas, devido à alta 

complexidade da eletrônica e a número elevado de detetores, além disso este arranjo de 

detetores aumenta a detecção da radiação espalhada, registrados como ruído. A Fig. 2.5 

mostra um esquema básico de tomógrafos de quarta geração. 
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Fig. 2.4 Sistema de terceira geração. 



e) Tomógrafos de Quinta Geração 

Neste equipamento, existe uma modificação do conceito de quarta geração que 

move o feixe de raios-X eletronicamente e não mecanicamente (HAAGA, et al., 1994). 

Neste arranjo, o tubo de raios-X é substituído por outro de emissão de elétrons capaz de 

gerar raios-X a partir de interações com um arco de tungstênio, localizado no pórtico. A 

massa do tubo de raios-X, os detetores e o pórtico (gantry) do TC impedem o exame 

em subsegundos, sendo que estes precisam um tempo maior ao ser movimentados. Por 

outro lado o feixe de elétrons, por ter pequena massa pode ser movimentado em tempos 

menores, quanto comparados com o tubo de raios-X, este fato permite ser utilizado para 

exame rápido. Este método de exame reduz o tempo para 0,02 segundos por corte e, 

com pequenos retardos para cortes consecutivos, em até de 17 cortes por segundo. 

f) Tomógrafos de última geração (desenvolvimentos recentes) 

O helicoidal ou espiral é um tipo de tomógrafo rápido (ROTHENBERG, et al., 

1992) que realiza o processo de aquisição da imagem através do acoplamento entre o 

movimento de rotação do tubo de raios-X e o movimento continuo de translação do 

paciente, entrando na montagem circular (pórtico), onde são instalados o tubo de raios-

X e o arranjo de detetores, o que resulta em dados obtidos por volume. Este tipo de 

tomógrafo reduz o tempo de exposição, possibilitando a coleta de dados durante um 

único período em que o paciente prende a respiração, ( exame de tórax ou abdômen), 

também permite a construção tridimensional ( 3D ) e multiplanar, que são aplicados 

especialmente em imagens do esqueleto e sistema vascular. 

2.2 CARACTERÍSTICAS DAS TÉCNICAS DE EXAMES 

2 2 1 Posicionamento do paciente 

Para a obtenção de uma boa qualidade de imagem, o paciente deverá estar bem 

acomodado e anatomicamente bem posicionado, de foram a evitar movimento na região 

a ser examinada . A região a ser examinada deverá estar no centro do campo de 

radiação, de modo que a região de interesse possa ser varrida pelo feixe sem perda de 

informação. 
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2.2.2 Parâmetros de exposição 

A escolha do kV , mA, tempo de exposição e ângulo de varredura dependerá da 

técnica selecionada e do tipo de estudo proposto, mas sempre que possível deve-se 

utilizar o produto corrente-tempo o mais baixo possível, reduzindo assim, a exposição 

do paciente, até o ponto em que não degrade a qualidade da imagem. 

2.2.3 Espessura de corte 

E definida pela abertura do colimador do feixe incidente, podendo variar de 1 mm a 

10 mm. Para observar pequenos detalhes são necessárias espessuras finas o que pode 

levar a um aumento do ruído na imagem. 

2.2.4 Separação entre cortes 

Apesar de aumentar a dose no exame em investigação é recomendável que a 

distância entre os cortes seja zero, afim de não perder nenhuma informação clínica entre 

eles 

2 2 5 Campo de visão ( FOV ) 

E o diâmetro máximo da imagem reconstruída. Aumentando-se o FOV (do inglês, 

Field of View) cresce o tamanho de cada pixel, resultando em uma diminuição da 

resolução devido à uma pequena quantidade de informações. Sabe-se que ao selecionar 

um ótimo FOV, aumenta-se a probabilidade de detecção de anormalidades, já que um 

FOV grande faz com que a imagem apareça desnecessariamente pequena e um FOV 

pequeno poderá excluir aspectos relevantes do exame. 

2 2 6 Seleção da janela 

A janela funciona como um controle de contraste, caracterizando-se esta, pela 

largura e nível. Sendo que o contraste esta relacionada com a diferencia entre os níveis 

superior e inferior da janela. Já a largura é a faixa de números de TC que é convertida 

em tons de cores de cinza, a fim de que possa ser vista no monitor. Estes dois 

parâmetros são expressos em Unidades Hunsfield ( UH ). 
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2.3 PARÂMETROS ESPECÍFICOS DE DOSE EM TC 

2.3.1 Dosimetria em TC 

Ao se submeter a um exame por TC o paciente é exposto à radiação, durante um 

intervalo de tempo, onde a intensidade da exposição varia para cada tipo de exame e 

aparelho. 

A energia depositada pelo feixe de raios-X em rotação no tomógrafo leva a uma 

dose absorvida maior no paciente, quando comparada com a radiografia convencional 

(JESSEN, et al., 1992, SHRIMPTOM, et al., 1992). As doses devido a esta técnica são 

influenciadas pelos seguintes parâmetros: corrente (mA) , tensão no tubo (kV), tempo 

de exposição, fíltração do feixe, colimação e distância entre as varreduras (intervalo) e 

número de cortes. Neste trabalho optou-se pelo método experimental de avaliação de 

dose em fantoma de corpo humano adulto típico, colocando-se dosímetros 

termoluminescentes no seu eixo central. 

As principais grandezas utilizadas (ROTHEMBERG, et al., 1992, LIN, et al., 

1993) para estimar a dose em TC são: índice de Dose em Tomografía Computadorizada 

(CDTI, do inglês Computer Tomography Dose Index) e Dose Média em Cortes 

Múltiplos (MSAD), sendo esta última clinicamente muito relevante. Estas grandezas 

expressam o perfil de dose recebido pelo paciente em um exame de TC em qualquer 

eixo axial 

Como o tipo de movimento do tubo de raios-X em TC difere muito de exame 

para exame, a distribuição da dose em pacientes varia significativamente, o que torna o 

seu conhecimento muito importante. Geralmente a dose em TC é limitada por técnicas 

de imagens, produzindo melhor imagem quando a dose é aumentada (ALBRECHTSEN, 

et al., 1995, CARVALHO, et al., 1995). 

Quando tem-se múltiplas varreduras, a dose no corte central, é incrementada pelas 

contribuições dos cortes adjacentes (MOSTROM, et al, 1987, CHRISTENSEN, et al., 

1992). A dose integral (total) é diretamente proporcional ao número de cortes. 

2 3.2 Parâmetros específicos de dosimetria em TC 

A tomografía computadorizada funciona de maneira diferente da radiografia 

convencional. Nesta , um feixe largo de raios-X incide em um lado do corpo e logo é 

registrado por um filme do outro lado, levando a um gradiente elevado de dose entre a 

superfície de incidência da radiação e onde se registra a imagem. 
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Em TC utiliza-se um feixe fino, em forma de leque. Neste caso, o tubo de raios-X 
gira ao redor do eixo do corpo do paciente durante uma exploração, de tal modo que 
somente determinada região (fatia) relativamente delgada de ( 2 a 10mm de espessura ) 
do corpo do paciente receberá o feixe direto (ver fig. 2.6 ). 

Por outro lado, na radiografia convencional, o interesse pela dose absorvida está 
voltado geralmente para a superfície do filme radiográfico, como no caso da 
angiografia, onde a dose relativa a vários filmes é calculada através do produto desta 
pelo número de filmes. Em MSAD (ROTHEMBERG, et al„ 1992), a dose não é 
calculada apenas pelo produto da dose em uma única varredura pelo número de cortes, 
porque, neste caso, o feixe de raios-X expõe tanto os tecidos dentro da fatia que está 
sendo examinada quanto as fatias adjacentes que recebem radiação espalhada. 

Para avaliar a dose recebida pelo paciente em TC, é necessário estudar a dose 
absorvida através de um levantamento de perfil de dose. Para isso, utiliza-se dosimetros 
termoluminescentes localizados em um fantoma (GELEIJNS, et al., 1995, JONES, 
1992). 

O CDTI é definido ( SHOPE et al., 1981 ) como a integral do perfil de dose para 
corte único, ao longo de uma linha perpendicular ao plano tomográfico (ver Fig. 2.6), 
dividida pela espessura de corte nominal T , conforme a expressão: 

CDTI = j \D(Z)dz (1) 
j. 

A expressão matemática que fornece a MSAD em múltiplos cortes é : 

MSAD = \ f D{Z)dz (2) 
/ J, N.l 

onde ; DN. I (Z) é a dose medida na posição z ao longo da linha paralela do eixo do 
fantoma, para valores de I ( distância entre corte adjacentes), N é número de cortes. 

A MSAD também pode ser obtido, a partir de um único corte (CROHAN et al., 
1987), neste caso, esta grandeza é expressa por : 

MSAD = - J Dx(Z)dz ( 3 ) 
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Fig. 2.6 Ilustração dos aspectos geométricos da obtenção dos dados durante uma 

varredura, e perfil da dose ao longo de uma linha A-B, paralela ao eixo Z. 
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onde D] (z) é o perfil de dose de único corte e, os outros parâmetros são previamente 

definidos; sendo esta expressão adotada pela Portaria 453 do Ministério da Saúde. 

Uma estimativa da MSAD (Mc GHEE, et al., 1994) para dados discretos pode ser 

representada pela seguinte equação : 

MSAD = 
T i = 2 ? 

z, - z i - l 
( 4 ) 

onde Zj é a posição do i-ésimo TLD no eixo paralelo ao eixo do fantoma, e m é o 

número de medidas feitas no intervalo de ± 1/2 no centro do fantoma ao longo do 

eixo Z. 

A equação (4) apresenta uma expressão aproximada para obter a MSAD em 

múltiplos cortes, utilizando dosímetros termoluminescentes, posicionados ao longo da 

linha paralela ao eixo axial do tomógrafo. A Fig. 2.7 a apresenta um típico perfil de 

dose para um único corte. A Fig. 2.7 b e a Fig. 2.8 apresentam o efeito do incremento 

do número de cortes num perfil de dose de múltiplos cortes (Mc CROHAN et al., 1987). 

2.3.3 Níveis de referência de radiodiagnóstico 

Para-se adotar uma ação, quando o valor de uma determinada grandeza ultrapassa 

um certo valor, utilizam-se geralmente níveis de referência. No caso de radiologia 

médica ou medicina nuclear, nas exposições aplicadas ao paciente devem considerar os 

níveis de referência de diagnóstico, de maneira que estes, devem ser utilizados de modo 

a permitir a revisão e adequação dos procedimentos e técnicas, quando as doses 

excederem os valores especificados, como parte do programa de otimização. 

Recentemente a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA,1996) 

apresentou os níveis de orientação de dose em diagnóstico aplicáveis em tomografía 

computadorizada no exame de um paciente adulto típico. Na Tab. 2.1 são apresentados 

estes valores, também adotados pela regulamentação do Ministério da Saúde. 
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Fig. 2.7 a) Perfil de dose simulado Di(z) para corte único, com espessura de corte T. 

b) Perfil de dose simulado DN,i (z) resultante da soma de 7 cortes separados 

por uma distância I e uma espessura de corte T. 
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-6T -41 -2T O 2T 41 6T 
Posição relativa no ci\o z 

Fig. 2.8 Perfis de dose simulados para múltiplos cortes, constituindo 

de 1,3,5,7 ou 9 cortes Os cortes consecutivos estão separados 

por uma distância I igual à espessura de corte. 

17 



Tab 2.1 Valores de níveis de referência para radiodiagnóstico 

por TC ( Fonte : Portaria MS 453/98 ) 

Exame Dose média em cortes múltiplos 

MSAD (mGy) 
Cabeça 50 

Coluna Vertebral Lombar 35 

Abdômen 25 

A conformidade deve ser observada em medições feitas no eixo de rotação do 

pórtico em fantoma equivalentes em água, de 15 cm comprimento e 16 cm ( para 

cabeça ) e 30 cm ( para coluna vertebral lombar e abdômen ) de diâmetro. 
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C A P Í T U L O 3 

M A T E R I A I S E M É T O D O S 

3 1 SISTEMA DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA 

Na Fig.3.1, é mostrado o tomógrafo utilizado para o desenvolvimento deste 

trabalho. Trata-se de um ELCINT, modelo SPRINT 2000 de terceira geração, utilizado 

no serviço de Tomografia Computadorizada do Hospital Oncológico (INCA II), 

possuindo as seguintes características: gerador trifásico, voltagem do tubo de 120 a 

140 kVp, corrente variando de 120 à 415 mA, detectores de Xenônio (Xe), espessura 

de corte de 2,5; 5 e 10 mm e tempo de reconstrução de 8 segundos. 

As técnicas de exame a serem avaliadas são para exame de crânio, tórax e abdômen, 

sendo as condições operacionais para este tomógrafo apresentadas na Tabela 3.1 . 

Tabela 3.1 Parâmetros operacionais utilizados nas medições 

Exame kVp mAs Tempo de 

Varredura (s) 

Espessura de corte e 

Incremento de mesa (mm) 
Crânio 120 240 2 2,5 ; 5 ; 10 

Tórax 130 315 2,1 10 

Abdômen 120 315 2,1 10 

3.2 - FANTOMA 

Para levantar-se o perfil de dose e avaliar-se a MSAD (MOORES, et al.,1993, 

JESSEN, et al., 1993), foram utilizados dois simuladores (phantoms), especialmente 

desenhados e construídos na oficina mecânica do IRD para este trabalho. Estes 

simuladores ocos com parede de PMMA (polimetilmetacrilato), a ser preenchidos com 

água, com comprimento de 15 cm, sendo 16 cm de diâmetro para crânio e 30 cm para 

tórax e abdômen. Eles satisfazem às exigências do simulador adotado pela AIEA 
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3.1 Tomógrafo computadorizado (terceira geração) da ELCINT, 

modelo SPRINT 2000. 
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(Safety Series N° 115, 1996). Neles existe uma haste onde são colocados 50 

dosímetros termoluminescentes, ao longo do eixo central do cilindro. Na Fig.3.2, são 

apresentados os simuladores utilizados e o arranjo dos TLDs. 

3 3 CÂMARA DE IONIZAÇÃO 

Na avaliação de dose em TC, são normalmente utilizadas câmaras de ionização 

(LIN, et al., 1993), tipo lápis, para a realização de testes de aceitação e controle de 

qualidade. A vantagem da utilização da câmara de ionização reside na leitura imediata 

das dose e taxa de dose, mas a desvantagem é a impossibilidade de se realizar um 

levantamento de perfil de dose, além desses equipamentos precisarem de 10 a 30 

minutos para se estabilizarem, é um instrumento de alto custo, muito sensível e que 

requer calibrações periódicas 

Neste trabalho, para a avaliação de dose, utilizou-se uma câmara de ionização 

modelo 2015 , da Radcal Corporation, tendo comprimento ativo e volume típico de 10 

cm e 3 cm 3 , respectivamente e calibrada no Laboratório de Metrologia e Medições 

Nucleares-IRD. Esta câmara fez medições de MSAD e seus valores foram comparados 

com os dos dosímetros termoluminescentes 

3 4 DOSIMETRIA TERMOLUMINESCENTE 

3.4.1 Dosímetros Termoluminescentes (TLDs) 

O efeito termoluminescente é um processo físico de emissão de radiação luminosa 

que ocorre quando certos sólidos são aquecidos após serem expostos a radiação 

ionizante. Neste processo os sólidos, ao receber a radiação retém informações sobre esta 

em defeitos cristalinos e armadilhas, posteriormente quando excitados térmicamente, 

emitem luz devido à transição ao estado fundamental sofrida pelos elétrons excitados e 

retidos nas armadilhas após a interação com a radiação ionizante. 

A princípio qualquer efeito mensurável causado pela radiação poderá ser utilizado 

para dosimetria; por acaso o efeito não fornece diretamente a definição física da 

quantidade a ser medida, o instrumento baseado neste efeito precisará de calibração. Um 

sistema dosimétrico termoluminescente é constituído de dosímetros termoluminescentes 

e de um sistema de detecção. 
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Fig 3.3 a) Simuladores dosimétricos para CT. b) Posicionamento dos TLDs no 
eixo axial do fantoma 
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Devido à facilidade de manuseio e da necessidade do levantamento do perfil de 

dose em dosimetria clínica optou-se neste trabalho, pela utilização de dosímetros 

termoluminescentes de fluoreto de lítio tipo "chip" com dimensões 3 x 3 x 0.9 mm. 

3.4.2 Calibração dos TLDs 

No processo de calibração dos TLDs, procurou-se escolher, visualmente, um 

conjunto de dosímetros LiF-100, homogêneos. A seguir, esses TLDs foram submetidos 

a uma exposição de I R , em um feixe de 6 0 Co , e, após três irradiações, sob 

condições idênticas, selecionados segundo sua sensibilidade. Para estas exposições, os 

dosímetros foram acondicionados em placas de PMMA, com espessura de equilíbrio 

eletrônico adequado (0,5 cm ). 

A partir daí, obteve-se o desvio padrão dessas três leituras relacionando-se aqueles 

TLDs cujos valores fossem menores ou iguais a ± 3 % , obtendo-se, finalmente, 170 

dosímetros do total do lote. Deste grupo, separaram-se 10 dosímetros devido às suas 

homogeneidade e sensibilidade: cinco foram utilizados como dosímetros de controle de 

radiação de fundo e os outros cinco para controle de qualidade do sistema de leitura e 

do tratamento térmico. O lote de controle de radiação de fundo esteve sempre 

posicionado próximo aos TLDs de trabalho, em condições de transporte e 

armazenamento; já o lote de controle de qualidade do sistema de leitura, ficava no 

local onde era realizado o tratamento térmico e a leitura, sendo irradiado com uma fonte 

beta de ^Sr - 9 0 Y , antes dos dosímetros de campo serem expostos aos raios-X . 

A resposta correspondente à emissão termoluminescente é fornecida pelo 

instrumento de leitura (leitora TLD) em unidades de carga (nC). O fator que relaciona 

a termoluminescência (resposta do dosímetro-Teitor) à exposição da radiação, 

denomina-se Fator de Calibração C . Este fator é obtido através da razão entre a 

grandeza dosimétrica (geralmente dose absorvida ou exposição ou kerma no ar) e a 

resposta do sistema . Para sua obtenção, expõe-se o TLD a um campo de radiação 

conhecido, tanto em fluencia de energia (E) quanto ao tipo de radiação incidente. 

Para o caso em que se queira trabalhar com campos de radiação X, tem-se : 

D 

C = ( 5 ) 

I 
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onde D é a exposição ou dose absorvida ou kerma conhecida e I é a resposta 

corrigida do detector em nC. 

O parâmetro D (NOGUEIRA, 1997) foi obtido utilizando um aparelho de raios - X 

da Simens modelo POLYMAT 50,uma câmara de ionização PTW - UNIDOS, 

modelo 77334/2035, calibrada em kerma no ar (NOGUEIRA, 1997), sendo 

determinado pela equação: 

Kp 

K a r = K q . N a r . M . F T p ( 6 ) 

K m 

Onde 

K a r - é Kerma no ar 

M - é a leitura direta da câmara de ionização; 

N a r - é o fator de calibração da câmara calibrada no laboratório padrão 

K q - é a correção para a qualidade de radiação 

K p - correção da leitura em relação a uma fonte de 1 4 C quando a câmara foi 

calibrada; e 

K m - correção da leitura atual em relação à fonte de 1 4 C. 

F xp - fator de correção para temperatura e pressão. 

Assim sendo, conhecendo-se o fator de calibração do TLD (OBERHOFER et al., 

1979) para a energia e o tipo de radiação, pode-se determinar a dose absorvida : 

D = ( I - le ) . C . rcf . S i ( 7 ) 

onde 

I - é a leitura do TLD (irradiado), não corrigida; 

le - é a leitura dos dosímetros de controle ( não irradiado ); 

C - é o fator de calibração ; 

rcf - é o fator de controle de qualidade que corrige possíveis variações do sistema de 

leitura e tratamento térmico ; 

S; - é o fator de sensibilidade individual do TLD. 

Sendo o fator de sensibilidade individual obtida, irradiando-se todos os dosímetros ao 

mesmo tempo e a leitura de cada dosímetro (Lj) é normalizada pela leitura média deles 

obtida na sessão de irradiação: 

L-Bg 
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E ref é obtida pela expressão : 

ref = Í ( 9 ) 
/ , 

onde /, é a leitura média dos TLDs de controle de qualidade no dia de calibração, 

sendo estos irradiados com 9 0 Sr, e /, é a leitura média destes, no i-ésimo dia de 

tratamento térmico. 

3 4 3 Sistema de Leitura de TLD 

Para a leitura dos TLDs é utilizada uma leitora Harshaw 4000 localizada no 

Departamento de Física Médica (DEFISME) do Instituto de Radioproteção e 

Dosimetria-IRD. O material TLD a ser lido é colocado no local de aquecimento 

(prancheta metálica), à temperatura ambiente, e aquecido; a seguir, a luz proveniente 

emitida por este processo é captada por uma fotomultiplicadora. A utilização de filtros 

permite a discriminação de sinais espúrios e luz infravermelha dos elementos 

submetidos a temperaxuras elevadas. Para controlar a estabilidade deste sistema é 

utilizado uma fonte de luz. conhecida como luz de referência Chama-se, de leitura de 

fundo, aquela produzida pelo instrumento quando não existe nenhum TLD na bandeja, 

que consiste de um sinal gerado por contaminação, luz e ruído eletrônico (RIBEIRO DA 

ROSA, 1981). Este trabalho adotou, como parte do procedimento geral, cinco leituras 

prévias com a gaveta aberta, e cinco após à leitura dos TLDs , a fim de se verificar 

qualquer mudança na estabilidade da leitora durante as medidas. 

Para minimizar o efeito do ruído do sistema, foi utilizado um fluxo contínuo de 

nitrogênio seco, durante todas as medidas. 

Os parâmetros de leitura utilizados em todos as medidas são : 

a) pré-aquecimento 100 °C 

b) velocidade de aquecimento 10 °C/s 

c) temperatura máxima de aquecimento 250 0 C 

d) tempo de aquisição 20 s 

e) tensão da fotomultiplicadora 690 V 

Para todas as medidas feitas foram necessárias fazer um tratamento térmico de pre-

irradiação de 400 ° C por uma hora mais 100 0 C por 2 horas e 100 ° C antes de 

cada leitura. 
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3.5 FORMALISMUS UTILIZADOS PARA A AVALIAÇÃO DA MSAD 

a) Avaliação da MSAD utilizando câmara de ionização, para único corte 

Em geral, a Dose Média em Cortes Múltiplos é determinada em um fantoma, com 

uma câmara de ionização (Mc CROHAN, et al., 1987, ROTHEMBERG, et al., 1992) 

localizando-se o comprimento ativo da câmara na região central do eixo axial do 

fantoma, pois este instrumento possui a vantagem de apresentar precisão e 

confiabilidade melhores do que as de outros tipos de detetores (CONWAY, et al., 

1992). Esta dose servirá para comparação com as obtidas através de dosímetros 

termoluminescentes. 

A MSAD é calculada mediante a expressão : 

MSAD = f . C . ( L / T ) . E ( 1 0 ) 

onde, f é o fator de conversão da medida no ar para a dose absorvida na água ( como 

a câmara foi calibrada em unidades de exposição o fator é 9,6 mGy / R) , C é o fator 

de calibração para a câmara de ionização ( 0,98 ) , L é o comprimento ativo da câmara 

( 100 mm ) , T é a espessura de corte e E é a leitura da exposição no eletrômetro 

(no caso , calibrado em unidades de exposição ). 

b) Avaliação da MSAD utilizando TLD, para único corte 

Neste trabalho, optou-se pelo método experimental de avaliação de dose em fantoma 

de corpo humano adulto típico, localizando-se dosímetros termoluminescentes num eixo 

paralelo ao eixo central, de acordo com as exigências da Portaria MS 453/98. 

A MSAD pode ser obtido desde um único corte, utilizando a expressão ( 7 ), 

levantando-se um perfil de dose com dosímetros termoluminescentes( Mc CROHAN et 

al., 1987, KNOX et al., 1996), localizando estes no eixo axial do simulador e integrando 

a dose no perfil obtido ao longo de N cortes contínuos. Na Fig. 2.6 a esta apresentada 

um perfil simulado para único corte. 
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c) Avaliação da MSAD utilizando TLD, para múltiplos cortes 

De maneira semelhante no caso anterior, para avaliar MSAD, utilizam-se TLDs 

localizados no eixo central do fantoma de água sendo este posicionado no eixo axial do 

tomógrafo 

A MSAD é obtido através do levantamento do perfil de dose com dosímetros 

termoluminescentes localizados no eixo axial do fantoma ( Mc CROHAN et al., 1987) e 

utilizando a expressão ( 8 ). Neste caso, a integração do perfil de dose é realizado 

somente na região do corte central, e a Fig 2.6 b apresenta um perfil para múltiplos 

cortes e a região de integração. 
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CAPÍTULO 4 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4 1 LEVANTAMENTO DOS PERFIS DE DOSE EM CORTES MÚLTIPLOS 

Na avaliação de dose, utilizou-se os parâmetros de exposição de rotina do protocolo 

utilizado pelo Serviço de Tomografia mostradas na Tab. 3.1 . Utilizando três técnicas 

tipicas de exame (crânio, tórax e abdômen), levantou-se os perfis, localizando o 

simulador contendo dosímetros termoluminescentes na posição do paciente, no eixo 

axial do tomógrafo 

4.1.1 Crânio 

Utilizando-se o simulador de cabeça ( diâmetro 16 c m ) e os parâmetros de 

exposição mostrados na Tab 3 .1 , efetuou-se varreduras para exame de crânio com 

1 0 , 1 2 , 15 e 20 cortes, sendo a espessura de corte e o incremento de mesa iguais a 

5 mm para todas as varreduras; a seguir, levantou-se o perfil de dose para cada 

exame. A Fig 4 1, apresenta quatro perfis de dose absorvida, na que pode-se 

observar, a variação de dose absorvida em cada perfil e que esta é função do número de 

cortes. Pode-se observar que o perfil de dose cresce à medida que vai aumentando o 

número de cortes no exame e, a dose tem rápido decrésimo nos cortes extremos, e uma 

queda mais lenta a seguir, até um nível constante. Este efeito é melhor visualizado 

quando o número de cortes diminui, isto deve-se ao fato do espaço ocupado pelos cortes 

contínuos estar limitado tanto pelo tamanho do simulador, quanto pela quantidade de 

TLDs. Aumentar o número de cortes é semelhante a aumentar o tamanho do campo 

mas, como o feixe primário é espalhado, existe uma contribuição de dose nos cortes 

adjacentes; entretanto, a dose total não é o produto da dose produzida em um corte 

único pelo número de cortes (SHOPPE et al 1981). Observa-se também, uma oscilação 

na região dos cortes devido à soma dos perfis individuais e ao tamanho do TLD. 
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>— 10 cortes 
]— 12 cortes 
—̂ 15 cortes 

'- 20 cortes 
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POSIÇÃO DOS TLDs 

50 60 

Fig. 4.1 - Perfil de dose absorvida para exame de crânio, ao longo do eixo axial, 
para diferentes quantidades de cortes, com incrementos de 5 mm 
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Por outro lado, variando-se a espessura de corte, obtém-se a distribuição de dose 

mostrada nos perfis da Fig. 4.2 , para 10 cortes. Nesta figura, apresenta-se os perfis de 

dose para três espessuras de corte distintas, onde é considerada a mesma quantidade de 

cortes para estes perfis, verifica-se que a dose é função da espessura do corte, 

aumentando com o tamanho de campo. 

4.1.2 Tórax 

Para o exame de tórax, foram considerados parâmetros de exposição já mostrados 

na Tab. 3.1 , considerando espessura de corte e incremento de mesa no mesmo valor, 

igual a 10 mm. Nesta técnica de exame foram realizadas varreduras para 5, 7, 10, e 

14 cortes contínuos no fantoma ( diâmetro 30 cm ). Na Fig 4.3, é apresentada a 

distribuição de dose, mostrando o aumento desta com o número de cortes, neste caso, 

considerou-se a espessura de corte e incremento de mesa somente para um único valor 

(10 cm), una vez que no exame de crânio testou-se a dependência da dose com a 

variação da espessura de corte Comparando os perfis de distintos número de cortes 

pode-se observar uma semelhança com o exame anterior . 

4.1.3 Abdômen 

Foram adotados os parâmetros de exposição da Tab. 3.1 , o tempo de exposição foi 

igual ao do exame de tórax e o fantoma ( diâmetro 30 cm ) foi localizado na posição do 

paciente e as varreduras corresponderam aos mesmos valores utilizados para o exame de 

tórax 

Foram levantados quatro perfis, com os parâmetros apresentados na Tab.3.1 , a Fig. 

4.4 apresenta estes perfis, permitindo uma comparação entre eles na que pode-se 

observar que a dose é função do número de cortes como nos exames anteriores. 

4.2 - DETERMINAÇÃO DA DOSE MÉDIA EM CORTES MÚLTIPLOS 

4.2.1 .- Com câmara de ionização (usando um único corte) 

Conforme apresentado na metodologia, procurou-se colocar o comprimento ativo 

da câmara na mesma posição do arranjo do lote de TLDs dentro do simulador, 

alinhado no eixo axial do pórtico. Para cada exame de crânio, tórax, e abdômen, 

efetuou-se um único corte , com feixe perpendicular ao eixo axial de rotação do 

pórtico ( ver Fig. 2.6) 
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— ° — E S P E S S U R A 2,5 mm 
— D - E S P E S S U R A 5 mm 

E S P E S S U R A 10 mm 

30 

0 10 20 30 40 50 60 
POSIÇÃO DOS TLDs 

Fig. 4.2 Perfil de dose para distintas espessuras em exame de crânio, 
mantendo-se 10 cortes 
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5 CORTES 
— ° - 7 CORTES 

10 CORTES 
14 CORTES 

22 

0 10 20 30 40 50 60 

POSIÇÃO DOS TLDs 

Fig. 4.3 Perfil de dose absorvida para exame de tórax, ao longo do eixo axial, 
para diferentes quantidades de cortes, com incrementos de 10 mm 
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Fig. 4.4 Perfil de dose absorvida para exame de abdômen, ao longo do eixo axial, 
para diferentes quantidades de cortes, com incrementos de 10 mm 



na região central do sistema fantoma-câmara, para cada um dos exames mencionados. 

Neste caso, a câmara integra a área do perfil de dose compreendido no comprimento 

ativo deste dosímetro, podendo-se observar no eletrômetro o valor em termos de 

exposição. Os resultados obtidos são mostrados na Tab. 4.1. 

Tab. 4.1 Valores de MSAD obtidos com a câmara de ionização, com um corte. 

Exame MSAD 
( mGy ) 

Leitura do eletrô 
metro ( mR ) 

Espessura de 
corte ( mm ) 

Crânio 29,40 ± 0,30 156,50 ± 1,58 5 

Tórax 15,10 ± 0,07 160,80 ± 0,72 10 

Abdômen 11,90 ± 0,04 126,10 ± 0,39 10 

4.2.2 Com dosímetros termoluminescentes 

a) Para corte único 

Na Fig 4.5 , observa-se os perfis de dose para corte único e para cada técnica de 

exame, sendo que, para cada exame foi realizada a integração do perfil de dose em um 

comprimento equivalente ao comprimento ativo da câmara ( 100 mm ) na região central. 

A área representada por esta integração é a Dose Média em Cortes Múltiplos na Tab. 

4.2 são apresentados os valores obtidos 

Tab.4.2 MSAD para corte único, obtida com TLD 

Exame MSAD ( mGy ) 

Crânio 28,12 ±0,05 * 

Tórax 14,46 ± 0,05 ** 

Abdômen 11,30 ±0,05 ** 

* Integração em 20 incrementos de 5 mm 

** Integração em 10 incrementos de 10 mm 
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Fig. 4.5 Perfil de dose para três tipos de exames por TC , em 
varredura de corte único com espessura de corte, 5 cm 
para crânio, 10 cm para tórax e abdômen 
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b) Para múltiplos cortes 

A partir de uma metodologia alternativa apresentada no capítulo 3, é possível a 

obtenção da Dose Média em Cortes Múltiplos, utilizando-se dosímetros 

termoluminescentes em fantoma, conforme apresentado na Fig. 3.3a , fazendo-se cortes 

múltiplos correspondentes a cada técnica de exame apresentada na Tab. 3.1 . 

De posse dos perfis de dose levantados para cada tipo de exame e para cada 

quantidade de cortes Fig. 4.3, 4.4, obteve-se o MSAD pela integração só na região do 

corte central utilizando a equação ( 8 ). A Tab. 4.3 apresenta os valores de MSAD 

obtidos com esta metodologia, tendo-se estimado uma incerteza máxima de 4,7 %, 

correspondente ao exame de crânio para 2,5 mm de espessura de corte; isto mostra que 

o procedimento experimental está consistente e capaz de excecutar medidas de MSAD 

compatíveis com o método tradicional (câmara de ionização ). 

Tab 4 3 Valores de MSAD para exames típicos. 

Exame MSAD Número de Espessura de corte e 

( mGy ) Cortes Incremento de mesa (mm) 
Crânio 16,8 ± 0,8 10 2,5 

22,6 ± 0,5 10 5 

24,9+ 0,3 12 5 

27,2 ± 0,3 15 5 

28,9 ± 0.6 20 5 

26,6 ± 0,4 
10 10 

Tórax 11,0± 0,2 5 10 

13,4 ± 0,2 7 10 

16,0 ± 0,2 10 10 

18,8 ± 0,2 14 10 

Abdômen 8,7 ± 0,1 5 10 

10,1 ± 0,2 7 10 

12,2+ 0,3 10 10 

14,7 ± 0,2 14 10 
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4 3 VARIAÇÃO DA MSAD COM O NÚMERO DE CORTES 

Nos perfis obtidos para os tipos de exames estudados, observa-se que o perfil 

aumentava com o número de cortes. A Tab. 4.3 mostra valores de MSAD versus 

número de cortes, apresentados nas Figs. 4.6 , onde pode-se observar que a curva da 

MSAD é crescente e chega à saturação para um número de cortes maior do que os 

utilizados ( o tamanho do simulador foi responsável pela limitação da quantidade de 

cortes ) sendo esta curva ajustada mediante a curva exponencial y=a(l-exp(-bx)) na que 

obteve-se, para saturação valores de MSAD de 31,5 , 21,6 , 16,6 mGy para exame de 

crânio tórax e abdômen respectivamente. A explicação para isto é que a dose na região 

do corte central num perfil de múltiplos cortes fica quase constante quando o número de 

cortes vai aumentando, sendo que, o espalhamento produzido pelos cortes mais 

afastados afeta pouco ou nada na região central do perfil 

4 4 VARIAÇÃO DA MSAD COM A ESPESSURA DE CORTE 

A fim de se avaliar a dependência da MSAD com a espessura de corte, utilizou-se 

a técnica do exame de crânio . De acordo com os valores obtidos, apresentados na Tab. 

4.3, montou-se um gráfico (Fig 4.7) onde, devido à limitação do aparelho tomográfico 

e aos protocolos de exame, foram condiderados somente três espessuras de corte; aqui, 

novamente, pode-se observar que a curva tende a uma saturação quando a 

espessura de corte aumenta Neste caso, o aumento da espessura de corte é semelhante 

ao aumento de tamanho do campo na radiografia convencional, o que leva a um 

aumento na dose absorvida até a saturação. 

4 5 COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS COM CÂMARA DE IONIZAÇÃO 

a) Para corte único 

Os valores obtidos com a câmara de ionização, foram conferidos através de 

levantamento do perfil de dose com TLDs para um corte único, nas mesmas condições 

da câmara Na Tab 4.4 são comparados os valores obtidos, obtendo-se uma diferença 

máxima de 5%, valor aceitável pela literatura disponível ( ROTHENBERG et al., 1992, 

KNOXetal , 1996 ). 
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Fig 4.6 Variação da MSAD com o número de cortes, para três 

tipos de exames 
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Fig. 4.7 Variação da MSAD com a espessura de corte, 

para exame de crânio. 

Tab.4.4 MSAD para corte único, obtida com câmara e TLDs 

Exame 

MSAD ( mGy ) 

Exame Câmara TLD Diferença (%) 

Crânio 29,40 ± 0,30 28,1 * 4,4 

Tórax 15,10 + 0,07 14,5 ** 4,0 

Abdômen 11,90 ±0,04 11,3 ** 5,0 

* Integração em 20 incrementos de 5 mm 

** Integração em 10 incrementos de 10 mm 
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b) Para múltiplos cortes 

Tab. 4.5 Comparação de MSAD medida com câmara de ionização 

e com TLD em múltiplos cortes. 

Exame 

M S A D ( m Gy ) 

Exame 
Câmara TLD Desvio (%) Portaria 453/98 

Crânio 29.40 ± 0,30 t 28,9± 0,6 * 1,7 50 

Tórax 15,10 ±0,07 tt 16,0 ±0,2 ** 5,9 35 

Abdômen 11.90 ±0,04 tt 12,2 ±0,3 ** 2,5 25 

* 20 cortes de 5 mm 
** 10 cortes de 10 mm. 
t 1 corte de 5 mm . integrado em 20 incrementos 

tt 1 corte de 10 mm , integrado em 10 incrementos 

4.6 AVALIAÇÃO DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA EM RADIODIAGNÓSTICO 

MÉDICO 

Dentro da política de proteção radiológica na área de radiognóstico, em 

consonância com a política nacional de saúde, está sendo definido pelo Ministério da 

Saúde um conjunto de diretrizes para se atingir um padrão aceitável de qualidade e 

segurança no campo da radiologia diagnostica. A avaliação da MSAD no Brasil, ainda 

não teria sido realizada. 

Diante disto, este trabalho propõe uma ficha ( apêndice 1 ) que permite registrar os 

resultados da avaliação das características e os parâmetros operacionais de uma unidade 

de tomografia computadorizada; podendo a dose, ser avaliada com câmara de ionização 
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Para efeito de comparação, a Tab 4.5 mostra onde o MSAD é avaliada com 

câmara de ionização para único corte e com TLDs em múltiplos cortes, estimando-se 

uma diferença percentual máxima de 5,9%, dentro do aceitável. Comparando estes 

valores com os níveis orientativos que dá a portaria 453/98, verifica-se que a clínica está 

operando de acordo com a mesma 



ou com TLD, para tipos de exames mostrados na Tab 2.1 , também esta ficha permite 

registrar dados do levantamento radiométrico da instalação . Esta ficha poderá ser 

utilizada no programa de Licenciamento e Fiscalização do Departamento de Física 

Médica do IRD / CNEN 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSÃO 

Este trabalho teve como objetivo principal o desenvolvimento de uma metodologia 

simples que permitisse a avaliação de níveis de referência em radiodiagnóstico para 

tomografía computadorizada. Para tal, foram utilizados dois simuladores de corpo 

humano (adulto típico, de acordo a portaria 453 do Ministério de Saúde e em 

consonância com as recomendações da AIEA) contendo dosímetros termoluminescentes 

ao longo de seus eixos 

Dentro da avaliação das medidas de dose absorvida, definida como Dose Média em 

Múltiplas Varreduras, foram adotados dois métodos No primeiro, avaliou-se a MSAD, 

levantando-se um perfil de dose para um corte único e para cada tipo de exame; a 

seguir, foi integrado o perfil de dose num comprimento de 100 mm, para obter-se o 

valor da MSAD Este parâmetro também foi medido com uma câmara de ionização tipo 

"lápis". Foi demonstrado um diferença máxima de 5 % entre as medidas feitas com os 

TLD e com a câmara. Num segundo método, levantou-se um perfil de dose para 

múltiplos cortes, utilizando-se o mesmo lote de TLDs. A MSAD foi obtida através da 

integração do perfil de dose somente na região do corte central; comparando-se estes 

valores com os obtidos por câmara de ionização, observa-se que a diferença máxima é 

inferior a 6 % A incerteza estimada devido à avaliação da MSAD, tanto no primeiro 

quanto no segundo método, é inferior a 10 % , valor este recomendado pela 

radioproteção nas práticas médicas. 

Por apresentar condições mais favoráveis de medida ( simplicidade e praticidade ), 

o segundo método se torna mais vantajoso, isto é, pode-se utilizar somente a quantidade 

de TLDs necessária para se cobrir a espessura do corte central em uma varredura de 

cortes múltiplos Este procedimento leva a uma diminuição significativa no processo de 

leitura dos TLDs, se comparado com o primeiro método. 

O método proposto é plenamente aceitável para ser utilizado na rotina de avaliação 

de níveis de referência exigida pela portaria 453 do Ministério da Saúde. Sugere-se 

utilizar o método para obter um conjunto de dados de doses que representem os valores 

administrados de Rio de Janeiro (e do pais) 
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AVALIAÇÃO DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA EM RADIODIAGNOSTICO MEDICO 

UNIDADE DE CT Página 1/1 
NOME DO ESTABELECIMENTO CÓDIGO CADASTRAL IDENTIFICAÇÃO DA SALA NOME DO ESTABELECIMENTO 

R J I 
IDENTIFICAÇÃO DA SALA 

IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO (GERADOR) 
# Referência Fabricante Modelo Número de Série 
kV máxima mA máxima Ano de fabncaçâo Ano de Instalação Situação Operacional Registro no MS 

COMPONENTES DO EQUIPAMENTO 
TUBO/Fabncante/modelo Número de Série CABEÇOTE/Fabncante Número de Série Filtraçâo Nominal 
SISTEMA DE VARREDURA 
0 Simoles Œ Hellcoidal 

PROCESSAMENTO DIGITAL 
• 2D IÜ3D • Outra 

ARMAZENAMENTO DE DADOS 
• Fita • CD 0 HD • Outro DETETORES 

Ourados • Clntiladores 0 Gas G Outro 
LEVANTAMENTO RADIOMETRICS 

kVp mA 

Fantoma 

Tempo (s) Corte max. (mm) W (mAmin/sem) 

Monitor Calibra ção 

Croquis (sala e vizinhanças) 

Ponto LOCAL LEITURA T Contr. Dose Aceitável 
( ) (S/N) (mSv/sem) (S/N)* 

RESUMO DA AVALIAÇÃO 
1. BLINDAGENS [ a ] Blindagem do operador [ b l Blindagem da sala 
2. FATORES DE TÉCNICA E DESEMPENHO a J Indicação dos parâmetros operação Indicação do plano de tomografia Dose em exames (MSAD) Exposição termina no tempo indicado Exposição pode ser interrompida 
3. FATORES DE SEGURANÇA [ a ] Comunicação oral e visual c/ paciente Indicação de "emissão de feixe" Sinalização (símbolo e luz vermelha) Procedimentos operacionais Avisos dentro e fora da saia Fuga do cabeçote (certificado) Testes de aceitação (registros) 
4. CONTROLE DE QUALIDADE [ a ] Programa de CQ implementado [ b ] Fantoma disponível [ c ] Registros da manutenção/reparos ( d ] Registros do CQ. 
5. OUTROS [ a ] Monitoração individual Licença sanitária Documentação do equipamento Registros do paciente/exames VPI (acompanhantes) 

[b] [c] (d] lei 

[b] [d] [e] [' l 
[g] 
[h] 

[°l [c] (d] [e] 

DOSE EM EXAMES 
Exame: • Cabeça • Coluna • Abdômen 
mA Incremento (mm) 
D'(mm) Tempo/volta (s) 
kVp Corte (mm) 
Leitura da câmara ( ) 

Leitura média TLD ( ) 

MSAD (mGy) 
(aceitáveis: CaDeça =50. Columa=35, Abd=25) 

Observações/recomendações 

instrumentos Usados na Avaliação do Equipamento 
Data da Inspeção Inspetores # Relatório: 

Controle de Folhas: 
Níveis aceitáveis' Arca Controlada .0.10 m S v/sem Area Livre . 001 mSwsem 


