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Abstract.  Neste  trabalho  foi  obtido  um  perfil  de  distribuição  de  dose  em 
tomografia computadorizada, quando um objeto simulador de cabeça, cilíndrico 
e confeccionado em PMMA, foi varrido utilizando o protocolo clínico de rotina 
deste  aparelho.  As  doses  foram  determinadas  com  filmes  radiocrômicos 
colocados ao Norte,  Sul, Leste,  Oeste e Centro,  tomando uma das  faces do 
objeto por referência. Os filmes foram calibrados com câmara de ionização tipo 
lápis em experimento independente, no qual as doses obtidas na câmara, quando 
um corte central único do objeto foi obtido, foram confrontadas com as escalas 
de cinza nos filmes irradiados de maneira semelhante, revelando os fatores de 
conversão mGy.Tons de Cinza-1 que possibilitaram a determinação das doses em 
toda a varredura.

1 Introdução

Das inúmeras potencialidades da TC, aquela que, inicialmente, mais contribuiu para 
que  ela  se  reafirmasse  como  um  poderoso  método  de  radiodiagnóstico  foi  a 
possibilidade de obtenção de imagens do cérebro, já que a atenuação provocada pelo 
osso  cortical  impede  a  visualização  satisfatória  do  tecido  cerebral  em exames  de 
radiológicos convencionais. Atualmente a radiologia convencional resolve apenas as 
variações de densidade superiores a 5%, ao passo que a tomografia computadorizada 
distingue  diferenças  de  até  0,5%,  confirmando  a  potencialidade  diagnóstica  deste 
método. [1]

A constante popularização da TC tem contribuído com o aumento do número destes  
procedimentos em todo o mundo, do início da década de 90 até o ano 2000 o número 
de exames de tomografia computadorizada, que correspondia a 2% dos exames de 
radiodiagnóstico  superou  os  5%.[2]  Apesar  da  utilidade  deste  método  de 
radiodiagnóstico, ele é responsável pela maior deposição de dose em paciente, quando 
comparado aos demais.  [3]  Além disso, o  crescimento de sua demanda contribui de 
maneira significativa para o aumento da dose coletiva.
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Ainda que a legislação vigente no Brasil determine como padrão de referência de dose 
em tomografia computadorizada apenas o valor do MSAD, análises dosimétricas mais 
descritivas e detalhadas se fazem necessárias, já que este cita apenas a dose média em 
um corte central da região de varredura. Apesar de ser um valor indicativo da dose 
total, ele não contempla as doses pontuais e a radiossensibilidade destes pontos, de 
modo que ele não pode ser utilizado com um bom indicativo do detrimento local que 
a varredura pode causar. 

Quando se traça um perfil de distribuição de dose onde elas sejam indicadas em todo 
o comprimento I da região de varredura, tem-se uma relação dose x comprimento que 
pode  levar  consequentemente  a  um indicativo  da  dose  em regiões  ou  pontos  de 
interesse. 

Além disso, os aparelhos de tomografia computadorizada fazem correções no valor da 
corrente do tubo de raios-X, estas correções se baseiam na característica de absorção 
da região irradiada e até na posição do tubo de raios-X em relação ao objeto. Estas 
correções, apesar de objetivarem a redução da dose no paciente, dificultam, de fato, a 
determinação das doses depositadas em cada exame. 

Baseado nisso, uma descrição pormenorizada do perfil de distribuição de doses em 
diversas  varreduras,  atende  esta  carência  de  informações  imposta,  em  parte  pela 
legislação vigente, em  parte pelas facilidades tecnológicas dos tomógrafos. 

O foco de estudo deste trabalho é a varredura helicoidal de cabeça e a composição de  
um  perfil  de  distribuição  longitudinal  da  dose  em  um  objeto  simulador.  Estas 
informações  podem  levar  a  algumas  predições,  menos  criteriosas,  sobre  doses 
regionais em tecidos específicos e a verificação da possibilidade de otimização do 
procedimento, já que as doses devem ser mantidas “tão baixas quanto razoavelmente 
exequíveis”.

2 Materiais e Métodos

Os dados apresentados neste trabalho foram obtidos por experimentos feitos em um 
tomógrafo  GE  BRIGHTSPEED de  4  cortes.  O  primeiro  experimento  consiste  na 
aquisição  de  dados  para  a  calibração  dos  filmes  radiocrômicos,  utilizados  como 
ferramentas dosimétricas.

Estes filmes, por não fornecerem valores absolutos de dose, devem ser calibrados. 
Uma  câmara  de  ionização  modelo  10x5-3CT da  Radcal  Corporation  (Monrovia, 
EUA),  com  10cm  de  comprimento  útil,  conhecida  como  câmara  lápis,  e  um 
eletrômetro do mesmo fabricante modelo 9015, ambos devidamente calibrados pelo 
IPEN (1369/2005), foram escolhidos para a obtenção dos valores de dose registrados 
pelos filmes.

O modelo de filme utilizado na dosimetria relativa foi o GAFCHROMIC XR-CT, 



fabricado pela ISP (International Specyalt Products), sendo este um filme específico 
para a dosimetria em tomografia computadorizada. Sua faixa de resposta energética 
está entre 80kV e 140 kV, e a faixa de resposta dosimétrica entre 1mGy e 500mGy.

Além  dos  dosímetros,  um  cilindro  confeccionado  em  Polimetilmetacrilato  serviu 
como objeto simulador de cabeça. Este cilindro  possui cinco orifícios (um central e 
quatro periféricos,  denominados como: Norte, Sul, Leste, Oeste e Centro), destinados 
à inserção da câmara lápis e dos filmes radiocrômicos.

(a)                                                  (b)                                                 (c)
Fig.  1. (a)  Objeto simulador de cabeça confeccionado em PMMA, (b)  Câmara de 
ionização tipo lápis  10x5-3CT e (c) Filme radiocrômico  GAFCHROMIC XR-CT, 
específico para dosimetria em TC.

O  objeto  simulador  foi  posicionado  no  isocentro  do  tomógrafo  com  os  orifícios 
periféricos alinhados nas posições norte, sul, leste e oeste. Foi realizado um primeiro 
experimento  para  a  calibração  do  filmes  radiocrômicos.  A  câmara  lápis  foi 
posicionada  alternadamente  em cada  um dos  orifícios  (Norte,  sul,  Leste  Oeste  e 
cental) do objeto simulador. Para cada posicionamento foi realizada a irradiação da 
fatia central do objeto simulador por três vezes, e as leituras convertidas em valores  
de kerma no ar pela relação a seguir

K mGy =Leitura×F
T,p

×Far , PMMA×C c
/L                        (1)

Onde:
  K = kerma

  F
T,p = Fator de correção paras as condições ambientais

F ar , PMMA = Fator de correção ar-PMMA

  C
c = Coeficiente de calibração

  L =Comprimento irradiado da câmara de ionização

Como  a  composição  atômica  e  densidade  do  meio  (objeto  simulador)  são 
homogêneas, os raios X do feixe provocam uma interação indiretamente ionizante e a  
blindagem  do  ambiente  provavelmente  garanta  a  não  existência  de  campos 
eletromagnéticos não uniformes interferindo no feixe de raios X, pode-se supor que a 

igualdade D=K
C  ( D  - Dose; K

C  - Kerma de colisão) seja válida. Desse modo, 



as leituras de Kerma obtidas pela câmara de ionização são tratadas como a soma 
integral da dose absorvida pelo PMMA na região de interesse. 

Assim, a partir da definição do descritor  CTDI
100 pode-se tomar a leitura da câmara 

como:

Leitura= ∫
−5cm

5cm

D  z  dz                                              (2)

Já que a câmara de ionização tem volume sensível de comprimento igual a 10cm. A 
definição do descritor fica simplificada a:

CTDI 100=
Leitura

nT
                                               (3)

Onde nT são as dimensões de colimação do feixe utilizado.

A segunda  parte  do  experimento  equivale  a  um  procedimento  semelhante  ao  já 
descrito, porém substituindo a câmara de ionização pelos filmes radiocrômicos. 

A varredura completa do  objeto simulador foi realizada utilizando o protocolo da 
rotina clínica para exames de cabeça, já com os filmes posicionados nos orifícios do 
objeto  simulador.  O  protocolo  de  varredura  helicoidal  utilizado  foi  de:  120kV, 
216mAs, 4x1,25mm e pitch 1,5.

Os 10 filmes irradiados (5 em cada experimento) foram lidos através da digitalização 
de suas superfícies em escâner refletor ScanMaker 9800XL da MICROTEK, no modo 
RGB. Nesta digitalização foi usada resolução de 300 pixels por polegada, resoluções 
superiores a esta certamente retornariam um maior número de pontos que ilustrariam 
com mais precisão a não uniformidade microscópica do filme, no entanto estas não 
uniformidades  se  devem  a  variações  na   resolução  espacial  do  filme  e  não  na 
qualidade da digitalização.

As  imagens  digitalizadas  foram armazenadas  em formato  TIFF e  tratadas  com o 
software gratuito IMAGEJ, amplamente utilizado para análise científica de imagens e 
extração de dados destas. No tratamento digital os canais RGB (red, green e blue) são 
separados  e,  os  incrementos  perceptíveis  na  componente  vermelha,  são  coletados 
como dados dosimétricos.

Este  software  identifica  e  enumera  as  diferentes  intensidades  de  cinza  no  canal  
analisado, atribui a elas um valor entre 0 e 255, para a imagem de 300dpi resolução 
obtida foi de 85 micrômetros, ou seja, distingui-se tons de cinza em pontos separados 
por esta distância. As curvas dos filmes radiométricos obtidas na irradiação da fatia 
central, em 'tons de cinza', foram integradas e o valor  obtido foi comparado com a 
dose medida pela câmara lápis para a obtenção do fator de conversão  mGy.Tons de 
Cinza-1. 



3 Resultados

A tabela 1 apresenta os dados obtidos nas leituras da câmara de ionização para a 
irradiação da fatia central do objeto simulador.
Tabela 1. Dados obtidos em câmara de ionização, em irradiação da fatia central do objeto.
Posição Norte Sul Leste Oeste Centro
Leitura1 2,780 2,220 2,482 2,530 2,486
Leitura2 2,738 2,217 2,512 2,569 2,489
Leitura3 2,726 2,206 2,494 2,617 2,490
Dose (mGy) 31,890 25,690 28,960 29,840 28,870

A média  dos  cortes  obtidos  com  câmara  de  ionização,  revelou  uma  maior  dose 
periférica ao norte do objeto simulador e a menor dose ao sul, com uma variação de 
20,65%,  enquanto  a  dose  média  devido  a  este  corte  nos  pontos  Sul  e  Oeste  se 
diferenciam por apenas 2,95%. Estes valores estão disponibilizados também na figura 
2.

Fig. 2. CTDI100 obtido em câmara de ionização.

Os valores para os principais descritores de dose, calculados por dados da câmara de 
ionização estão listados na tabela 2. 

Tabela 2. Índices de dose calculados a partir de dados obtidos em câmara de ionização.

CTDI100

(mGy)
CTDIW

(mGy)
CTDIVol

(mGy)
MSAD
(mGy)

DLP
(mGy.cm)

58,19±0,18 29,02±0,10 19,34±0,07 38,79±0,12 193,48

O mesmo procedimento tomográfico com filmes radiocrômicos revelou variações na 
intensidade de luz refletida (pelo escâner), já subtraídas do BG,  cuja variação das 



médias é de 10,45% entre Norte e o Sul e 0,60% entre entre Leste e Oeste.  A figura 3 
mostra o perfil de distribuição de tons de cinza ao longo de cada um dos cinco filmes  
utilizados no experimento de calibração.

Fig. 3. Distribuição de tons de cinza em filmes radiocrômicos

A  confrontação  destes  dados  com  aqueles  obtidos  em  câmara  de  ionização 
possibilitou a composição da tabela 3 onde os fatores  de calibração  mGy.Tons de 
Cinza-1 podem ser encontrados.

Tabela 3. Coeficientes de calibração dos filmes radiocrômicos

Posição
Valor integral 
(Tom de Cinza)

Leitura (mGy)
Coeficiente de 

Calibração

Norte 20449,894 31,890 0,00160

Sul 18305,651 25,690 0,00140

Leste 19048,732 28,960 0,00150

Oeste 19161,137 29,840 0,00160

Centro 26405,058 28,870 0,00110

Média (mGy.Tons de Cinza-1.) 0,00150

A varredura no objeto simulador mostrou um comportamento periódico, com picos de 
dose  em intervalos  definidos  próximos  de  0,8cm.  A dose  periférica  média  foi  de 
2,81±0,22mGy e a central de 2,01±0,04mGy. 

O maior pico de dose foi observado próximo à extremidade do filme na posição norte,  
com valor de 3,09±0,06 mGy, e a menor dose, registrada na posição central, foi de 
1,91±0,04 mGy.



Fig. 5. Perfil de dose em varredura obtido com filmes radiocrômicos .

4 Discussão e conclusões

A utilização de filmes radiocrômicos para o registro da dose, permite observar a curva 
de variação de deposição da dose tanto para a irradiação da fatia central, como para a 
varredura do objeto simulador.

Entre os valores de dose medidos na aquisição do corte axial, notou-se uma variação 
entre norte e sul, como já foi dito, de até 10,45%. Esta variação tão significativa se 
deve principalmente à filtração que a mesa impões ao feixe quando o tubo está na 
posição mais inferior do gantry.

É importante ressaltar que, apesar da dose central apresentar o menor pico, a dose 
integral  neste ponto é de (2,89±0,71)mGy enquanto a dose integral  ao sul  foi  de 
(2,56±0,98)mGy, ou seja a dose central é comparável as demais no entanto composta 
fundamentalmente pela radiação espalhada

De maneira semelhante às doses no corte central, as doses na varredura apresentam 
uma significativa diferença quando as posições norte e sul são comparadas, chegando 
esta diferença a picos próximos de 31%, para uma mesma posição no filme.  Isto 
também se deve a filtragem do feixe pela mesa.

Os picos de dose verificados se devem, fundamentalmente às reirradiações de mesmas 
regiões provocadas pelo pith diferente de 1. Como a dose central é fundamentalmente 
composta  pela  radiação  espalhada  no  objeto,  este  não  apresenta  comportamento 
periódico  (ondulatório).  No  entanto,  de  maneira  semelhante  a  aquisição  do  corte 
central,  a  dose  integral  do centro;  (201,05±0,38)mGy, não  se  diferencia  muito da 



menor dose integral periférica, ao sul; (248,54±0,46)mGy.

Os índices de dose calculados, disponíveis na tabela 2, estão em conformidade com a 
legislação brasileira e com alguns níveis estabelecidos pela comunidade internacional 
como a NRPB-R249 do Reino Unido.
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