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Abstract. Este trabalho apresenta uma comparação entre os perfis de dose em 
varreduras de tomografia computadorizada de um objeto simulador de PMMA 
em sua região periférica. Para a obtenção da dose depositada no PMMA foram 
utilizados dosímetros termoluminescentes posicionados no interior do objeto 
simulador de PMMA espaçados longitudinalmente na periferia e no centro do 
cilindro (posições denominadas Norte, Sul, Leste, Oeste e Centro). Foram 
realizadas 8 varreduras do objeto simulador utilizando o protocolo de rotina 
para crânio em 8 diferentes serviços de radiodiagnósticos por TC. 

1 Introdução 

A tomografia computadorizada foi introduzida como método de diagnóstico por 
imagem em 1972 e alterou profundamente as imagens radiográftcas em virtude da alta 
qualidade das imagens de cortes axiais do corpo humano. O uso do diagnóstico por 
TC está amplamente difundido e a reconstrução digital de imagens amplia suas 
aplicações [1,2]. 

As varreduras por TC geram doses relativamente altas nos pacientes e o aumento da 
demanda dessas imagens diagnosticas está promovendo um impacto considerável na 
dose acumulada em paciente e na exposição da população em geral. A expansão dessa 
modalidade diagnostica se deve ao rápido desenvolvimento tecnológico ocorrido nos 
últimos 35 anos, fazendo com que as varreduras por TC sejam consideradas a maior 
fonte de exposição da população aos raios X [3, 4]. 
Embora a TC contribua com menos de 5% do total de exames radiográficos, ela é 
responsável por até 40% da dose coletiva resultante dos diagnósticos radiológicos em 
alguns países e é reconhecida como uma modalidade que gera doses altas [5]. 
As condições de exposição durante as varreduras por TC são diferentes daquelas 
relativas aos exames em aparelhos convencionais de raios X. A característica do feixe 
de raios X muito colimado resulta em uma não uniformidade na distribuição da dose 
absorvida tanto no sentido perpendicular, da fatia irradiada, como no sentido 
longitudinal, do volume de varredura. Uma variedade de métodos diferentes têm sido 
utilizados para determinar ou caracterizar a dose promovida por uma varredura por 
TC. 

A dosimetria é complicada, principalmente porque os filtros utilizados para a 
conformação do feixe delgado em forma de leque geram um feixe de raios X muito 
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atenuado nas bordas. Esta característica promove mudanças na intensidade do 
espectro nas extremidades do feixe em leque. Diferenças inerentes às arquiteturas dos 
aparelhos de TC geram variações entre os diversos modelos na determinação do valor 
calculado de dose para exames padrão em condições similares de qualidade da 
imagem diagnostica [6, 7, 8]. 
Este artigo apresenta um estudo da variação longitudinal da dose periférica em um 
objeto simulador cilíndrico de PMMA de cabeça baseado na medição local da dose 
para a varredura do volume em oito diferentes serviços de radiodiagnóstico por TC. 

2 Materiais e Métodos 

Os experimentos para a observação da variação da dose foi realizado em oito 
aparelhos de TC com o uso do protocolo clínico já definido para a varredura de 
cabeça rotina (protocolo padrão do serviço). Um objeto simulador de cabeça de 
PMMA foi utilizado para o posicionamento de dosímetros termoluminescentes no seu 
interior para permitir a medição da dose absorvida em vários pontos. 

2.1. O objeto simulador de cabeça 

O objeto simulador fabricado em acrílico sólido na forma de um cilindro (PMMA) 
com 150mm de comprimento (direção z) e 160mm de diâmetro. O cilindro de PMMA 
possui cinco perfurações no seu interior que foram utilizadas para o posicionamento 
dos dosímetros. Uma das perfurações está posicionada no centro do cilindro e as 
demais na periferia defasadas de 90° e afastadas da borda de 10mm. O diâmetro das 
perfurações é de 12,67 mm. O objeto simulador de cabeça ainda inclui cinco cilindros 
de acrílico com 12,67mm de diâmetro e 150mm de comprimento para o 
preenchimento das perfurações existentes. Este objeto simulador foi desenvolvido 
especificamente para aplicações em TC [9]. A Figura 1 apresenta o objeto simulador 
de cabeça em PMMA com os cinco cilindros acoplados. 
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Fig.l. Objeto simulador de cabeça cilíndrico em PMMA. 



Os cinco cilindros que se encaixam no objeto simulador foram preparados para a 
acomodação de 17 dosímetros termoluminescentes tipo bastão, em cada um. Os 
dosímetros foram posicionados ao longo do eixo longitudinal destes cilindros. Para 
isso, foi feito um furo no centro do cilindro e mais sete furos de cada lado separados 
de 10 mm. Dois furos adicionais foram feitos na região central separados de 2 mm do 
foro central. A Figura 2 apresenta a posição dos furos para a acomodação dos 
dosímetros no interior do objeto simulador. 
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Fig.2. Cilindros de PMMA com aberturas para o posicionamento de dosímetros TL 
tipo bastão. 

O objeto simulador de cabeça, com dosímetros TL inseridos, foi posicionado com o 
auxílio das luzes de marcação no isocentro do tomógrafo (Fig. 3). Foi feito um 
topograma (scout) a fim de conferir o posicionamento do fantoma e demarcar a região 
da irradiação a ser realizada. 

2.2 Os dosímetros termoluminescentes (TL) 

Os dosímetros TL Harshaw Bicron, tipo TLD-100, foram utilizados para a realização 
das medições. Estes dosímetros fabricados em LiF:Mg,Ti no formato bastão possuem 
1 mm de diâmetro e 5 mm de comprimento. As leituras dos dosímetros TL foram 
realizadas em uma leitora TL modelo 4500 da Harshaw Bicron; os tratamentos 
térmicos padrão de pré-leitura ( l h a 400 °C seguidos de 2 h a 100 °C) e de pós-leitura 
de 10 min a 100 °C foram adotados para os dosímetros TL. O tratamento térmico de 
leitura foi feito na leitora com uma variação de 50 a 260 °C durante 26,6s [10]. 
Um conjunto de dosímetros pré-selecionados foi disponibilizado pelo Laboratório de 
Dosimetria Termoluminescente do CDTN com 7,5% de reprodutibilidade e 
homogeneidade menor que 20%; eles foram calibrados em termos de dose absorvida 
no ar, em um feixe gama de 137Cs , em condições de equilíbrio eletrônico. A calibração 
resultou em um coeficiente de 69,77 LiCiy.nC1 para todo o lote de dosímetros. 

2.3 As varreduras de TC 

Foram realizadas oito varreduras de TC com o protocolo de rotina de cabeça utilizado 
pelo serviço de diagnóstico Para a realização das varreduras o centro do objeto 
simulador foi alinhado com o isocentro do gantiy do aparelho de TC. A varredura foi 
feita em todo o volume do objeto simulador, um comprimento de 160 mm, 



começando 5 mm antes da primeira fatia do cilindro e terminando 5 mm após a última 
fatia. A tabela 1 apresenta o protocolo utilizado para cada um dos oito tomógrafos (TI 
a T8) em que as varreduras foram realizadas. 

Tabela 1. Protocolos de varredura do objeto simulador de PMMA 

Tomógrafo Alta-tensão 
(kV) 

Carga 
(mAs) 

Espessura do feixe 
(mm) 

Pitch 

TI 120 260 2x5 1,000 
T2 120 200 2x2,5 1,000 
T3 120 200 6x1 0,700 
T4 120 125 4x2,5 1,500 
T5 120 280 16x1,25 0,500 
T6 130 240 2x1,5 1,000 
T7 120 280 16x1,25 0,938 
T8 120 225 16x1,5 0,563 

Fig.3. Posicionamento do objeto simulador no aparelho de TC (a) e imagem de corte 
axial da fatia central (b). 

A Figura 3 apresenta em a uma imagem do posicionamento do objeto simulador de 
PMMA no isocentro do aparelho de TC e em b uma imagem de corte axial da fatia do 
objeto simulador. Nesta imagem é possível observar a distribuição espacial dos cinco 
cilindros contendo os dosímetros, nas posições norte (N), sul (S), leste (L), oeste (O) e 
centro (C). 

3 Resultados 



As Figuras 4 e 5 apresentam as curvas da variação de dose longitudinal na região 
periférica do objeto simulador de cabeça para a varredura de todo o seu volume nos 
oito tomógrafos ( T i a T8). O ponto zero no eixo das abscissas corresponde ao centro 
do objeto simulador. O protocolo de varredura utilizado no tomógrafo T5 apresentou 
as maiores deposições de dose dentre os demais, e o protocolo de varredura do 
tomógrafo T4 apresentou as menores deposições dose. 
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Fig. 4. Variação longitudinal da dose periférica nos tomógrafos 1 a 4. 
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Fig. 5. Variação longitudinal da dose periférica nos tomógrafos 5 a 8. 
A dose máxima na região periférica de cada uma das varreduras ocorre na fatia central 



do objeto simulador. O maior valor da dose registrado na fatia central (ponto 0) 
central foi de 97,71±11,65 mGy para a varredura no tomógrafo T5 e nesta varredura o 
menor valor de dose, registrado na extremidade do objeto, foi de 64,60±6,14 mGy. O 
tomógrafo T4, que apresentou os menores valores de deposição de dose, teve um 
valor de dose máxima de 22,81±0,80 mGy na fatia central e 16,97±2,38 mGy na 
extremidade do objeto simulador. 

4. Discussão e Conclusões 

O presente artigo busca investigar as características de distribuição espacial da dose 
em varreduras de TC. A utilização de dosímetros para o registro da dose permitiu 
observar a curva de variação de deposição da dose na periferia em uma varredura 
completa do objeto simulador. Foi investigada a variação da dose no eixo longitudinal 
do volume na região periférica do objeto simulador cilíndrico de cabeça em PMMA e 
uma comparação entre as varreduras por diferentes tomógrafos. 
Através da varredura do volume do objeto simulador de cabeça foi possível concluir 
que a maior deposição dose na região periférica do objeto simulador ocorre na fatia 
central do volume. A contribuição da radiação espalhada gerada na varredura das 
demais fatias promove um aumento na dose na fatia central de até 50% do valor 
encontrado nas extremidades. 

Quanto mais distante do centro do volume se encontra uma fatia, menor é a 
contribuição da radiação espalhada gerada pelas demais fatias na composição da sua 
dose total. Esta é a razão pela qual as fatias mais externas do volume apresentam uma 
menor dose absorvida na varredura de volume do que a fatia central. 
A variação da tecnologia (tubo de raios X, filtros, detectores, arquitetura do 
equipamento etc.) e de protocolos de varreduras (kV, mAs, espesssura do feixe, pitch 
etc.) faz com que um exame, com um mesmo objetivo diagnóstico, promova a 
deposição de doses bem variadas no paciente. 
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