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Resumo

Objetivo: identificar condições técnicas para exames de TC de crânio que ofereçam

menor dose absorvida e que atendam as recomendações do fabricante quanto à

resolução espacial. Avaliar a dose absorvida em exames de TC de crânio em crianças

de até 6 anos na condição técnica sugerida pelo fabricante e em condições clínicas de

rotina. Estabelecer uma relação quantitativa entre a dose absorvida e sua distribuição

nas regiões do crânio de pacientes pediátricos de até 6 anos de idade de modo a

estimar as doses em condições otimizadas. Métodos: foram medidas as doses de

radiação X na superfície do crânio de 64 pacientes pediátricos em exames de

tomografia realizados com o equipamento Tomoscan AV-Philips, utilizando 40

dosímetros termoluminescentes do tipo TLD100. Os dados dosimétricos geraram

informações para determinação da distribuição de dose ao longo do crânio. A condição

de exposição (CE) indicada pelo fabricante foi de 120 kV e 450 mAs e a indicada pela

equipe clínica foi de 120 kV com 75 a 175 mAs. Com o simulador de teste de qualidade

da imagem, modelo Phantom C-Philips, foram avaliados os níveis de ruído decorrentes

"de imagens geradas com tensões de 100 a 140 kV entre 50 e 800 mAs.

Simultaneamente à aquisição das imagens, as doses absorvidas foram medidas na

superfície do simulador para cada mAs com a câmara de ionização tipo lápis modelo

660-6-Victoreen. Destas medidas foi possível determinar a relação gráfica entre o ruído

da imagem e a dose absorvida relativa em função de diferentes mAs para diferentes

tensões no tubo (kV). As CEs que geraram imagens com doses menores e níveis de

ruídos aceitáveis foram comparados com a imagem de referência indicada pelo

fabricante, permitindo a seleção de técnicas otimizadas que foram avaliadas em termos

de resolução espacial de alto e baixo contraste, utilizando-se o mesmo simulador.

Resultados: A CE que gerou menor dose e qualidade de imagem aceitável foi de 120

kV, filtro 2, matriz 512x512 pixels com 300 mAs, para cortes de 3 mm de espessura e

200 mAs para cortes de 7mm de espessura. Nesta condição houve uma redução da

dose absorvida de 34,4% para as exposições do crânio aos raios-X secundários e

33,5% aos primários em relação à dose gerada na CE sugerida pelo fabricante do

tomógrafo que foi estimada em 169,1(50,2) cGy. Conclusão: É possível reduzir a dose

efetiva no exame de TC a partir do estudo de técnicas otimizadas. A condição
, .~--

operacional proposta pela equipe clínica promoveu uma redução na dose total de

xx



84,1% em relação à condição operacional proposta pelo fabricante, porém gerou

perdas de qualidade relacionadas à resolução de alto e baixo contraste, inaceitáveis. O

uso da dosimetria termoluminescente possibilitou a determinação da distribuição da

dose absorvida no paciente de forma integrada para as diferentes condições de

exposição aos raios-X presentes no exame.
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1 INTRODUÇÃO

A radiação X, desde a sua descoberta vem sendo amplamente aplicada na

indústria e na pesquisa e tornou-se indispensável nas emergências médicas e nas

práticas clínicas. Apesar dos efeitos danosos que os raios-X podem provocar, os

benefícios decorrentes de sua aplicação são incontestáveis. Por isto, muitos esforços

têm-se feito para desenvolver equipamentos, técnicas e procedimentos que minimizem

os níveis de radiação, reduzindo os riscos de efeitos biológicos indesejáveis (1,2,3,4,5,6).

Os efeitos biológicos apresentados por pessoas expostas a altas doses de

radiação, sejam provenientes de acidentes ou do uso bélico da energia nuclear, têm

fornecido importantes informações à comunidade científica e à Radiobi910gia.

Atualmente, comissões multidisciplinares como a International Commission on

Radiological Protection (ICRP) e a National Council on Radiation Protection and

Measurements (NCRP), com base nesta ciência, incentivam a realização de pesquisas

em radioproteção gerando normas de segurança e sugerem procedimentos que

minimizam as doses, salvaguardando a saúde do público, dos trabalhadores e dos

pacientes envolvidos em estudos radiográficos e radioterapêuticos (1,2,3,7,8).

A história sobre os efeitos biológicos das radiações mostra que foi logo após a

descoberta dos raios-X, por Wilhelm Conrad Rõntgen, no final do século XVIII, que

surgiu o primeiro efeito biológico danoso em pessoas expostas: os eritemas de pele.

Naquela época, pouco se conhecia sobre a gravidade e mecanismo de ação dos raios

X em seres vivos. A possibilidade da vizibilização de estruturas do interior do corpo

tornou-se muito atrativa passando, os raios-X, a serem utilizados em diversas

aplicações de forma indiscriminada, dando-se pouca ênfase aos efeitos biológicos

decorrentes (2,3,8).

Visando aprimorar e desenvolver novas aplicações com a radiação X, vários

cientistas iniciaram pesquisas nesta área de conhecimento. Thomas Alva Edison foi

um deles ao criar o equipamento de f1uoroscopia um ano após a descoberta dos raios

X. Durante seus ensaios, este cientista costumava expor seus assistentes e entre

estes, alguns desenvolveram radiodermite. O pior efeito foi relatado em Clarence Dally

que, além de desenvolver a radiodermite, necessitando posterior amputação de um

braço, morreu em 1904 com câncer em vários tecidos, deixando registrado na História
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primeira fatalidade decorrente da exposlçao aos raios-X nos Estados Unidos,

onforme pode ser observado na figura 1 (2,3,8).

Figura 1: Publicação de 3 de agosto de 1903, no New York World, pagina 1, artigo intitulado como
Wizard Edison and employee injured by X-ray and Fluoroscope, which almost cost Dal/y's life, onde é

relatado as injurias causadas em Clarence por exposição aos raios-X. Disponível em:
http://home.gwi.netl-dnbiread/edison/edison_xrays.htm.

Com a evolução dos computadores, na segunda metade do século passado,

novos métodos de diagnóstico por imagens utilizando os raios-X foram desenvolvidos,

gerando novas formas de distribuição de doses nas pessoas expostas. O equipamento

de Tomografia Computadorizada (TC) é um exemplo de equipamento que associa a

informática aos princípios de produção da imagem por raios X, gerando imagens

digitais do corpo humano a partir de uma distribuição de dose no paciente, muito

diferente daquela utilizada em radiografias convencionais (8,2,3) •

A idealização do equipamento de TC foi do engenheiro Godfrey Newbold

Hounsfield nos laboratórios da Eletric and Musical Industries - EMI Ltda, na Inglaterra,

vinte anos antes da sua introdução como método de diagnóstico por imagem em 1971.

O primeiro equipamento de TC utilizado na medicina foi instalado no Atkinson-Morley's

Hospital, em Londres, sob responsabilidade do Dr James Ambrose e era utilizado

apenas para estudos radiológicos de crânio. Por sua criação, em 1982, Hounsfield

dividiu o prêmio Nobel de física com Alan Macleod Cormark que desenvolveu o modelo

matemático utilizado para a reconstrução da imagem tomográfica (2,3,9).

Em 1973, na Universidade de Geogetown, nos Estados Unidos, o físico Robert

S. Ledley desenvolveu o primeiro equipamento de TC capaz de realizar estudos do

corpo inteiro produzindo, inclusive, imagens tridimensionais. Este fato fez com que o



mero de equipamentos de TC instalados pelo mundo crescesse vertiginosamente

s primeiros dez anos (9,10).

De acordo com informações da empresa Siemens MedicaI Solution, apenas dois

nos depois da TC ter sido criada, o primeiro equipamento de TC chegava ao mercado

rasileiro. Em 1974, dois sistemas Siemens, modelo CT-Siretom, foram instalados para

estudos neurológicos. Até 1978, os exames de TC no Brasil só eram realizados no

Hospital da Beneficência Portuguesa, em São Paulo ou na Santa Casa de Misericórdia

do Rio de Janeiro (11,12).

A TC revolucionou os estudos radiológicos na medida em que proporcionou a

visibilização digital das estruturas anatômicas, nos planos sagital, coronal e axial

apresentados na figura 2 (2,9,10,13,14).

Figura 2: Representação dos planos anatômicos sagital, coronal e axial. Figura central disponível em:
http://www.scientificsolutions.ch/tech/slicerdicerNisManHeadCTlg.html

Com a popularização dos equipamentos de TC e o aumento dos investimentos

na área da saúde, entre todos os métodos de diagnóstico por imagem, a TC é

atualmente considerada como o método que mais contribui para o aumento das doses

na população. No Reino Unido, os exames por TC correspondem a 4% de todos os

exames radiológicos realizados na metade dos anos 90, contribuindo com cerca de

40% do total de exposição às radiações-X em procedimentos médicos. Dados



emelhantes foram reportados na Alemanha, em 1994. Nos Estados Unidos, dados

centes demonstram que os exames por TC correspondem a 10% de todos os

rocedimentos radiológicos, contribuindo com dois terços das doses coletivas. Entre

stes, 11 % são realizados em crianças (15,16,17,18,19).

No Brasil, não foram encontrados dados estatísticos oficiais sobre o quanto representa

proporcionalmente a dose devido aos exames de TC na contribuição da dose coletiva

populacional.

Dados do Instituto de Pesquisas de Geografia e Estatística (IBGE) e da

Prefeitura da cidade de São Paulo mostram que a cidade possui cerca de 10,5 milhões

de habitantes e 204 hospitais, sendo 50 públicos (20,21). De acordo com informações dos

fabricantes de TC, existem cerca de 250 equipamentos de TC instalados em hospitais

e clínicas radiológicas.

Na Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina - Hospital São

Paulo (ASPDM-HSP), da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), são

realizados cerca de 28000 exames radiológicos mensais, de todas as modalidades, sob

a responsabilidade do Departamento de Diagnóstico por Imagem (DOI). Destes, 5%

são de TC, dos quais 1,6% são exames pediátricos de crânio. Na figura 3, encontra-se

representada a quantidade proporcional de exames realizados no DOI, em 2004.

2,9%

r0,4%~
! ~ ~

15,0%

li] Raios-X convencionais
Mamografias

IIAngiografias
DTC outros
tiI-rÇdecr~nioefTlcri?nças deat~6an()s ....

Figura 3: Exames radiológicos realizados no DDI-UNIFE8P.



Com a introdução da TC como método de diagnóstico por imagem, as

aplicações da TC vêm ganhando destaque nas pesquisas de proteção radiológica.

Logo se verificou que em TC as características do feixe de raios-X, o movimento do

tubo circundando o paciente e a representação da imagem de forma digital oferecem

condições de exposição muito diferentes do que as utilizadas em outros exames

~adiológicos. Na radiologia convencional é direta a correlação do excesso de

enegrecimento do filme com a exposição a doses mais altas. Diferentemente na TC,

quanto maior a exposição, melhor qualidade de imagem se obtém, tornando a análise

dosimétrica diferenciada (9,21,23,24).

Em qualquer procedimento que envolva a exposição de um indivíduo à radiação

para fins diagnóstico, a técnica aplicada deve promover o máximo de informações

visuais usando o mínimo de dose, ou seja, o benefício ao paciente submetido ao

exame de radiodiagnóstico deve estar associado a práticas otimizadas que garantam a

qualidade da imagem com a menor dose (23,25,26,27,28). Nos últimos 40 anos, fabricantes,

profissionais e pesquisadores envolvidos com a TC estudam formas de reduzir as

doses aplicadas por este método, visando a minimização dos riscos
(1,14,15,29,30,31,32,33,34,35,36)

Estudos conduzidos pela National Radiological Protection Board (NBPR) no

Reino Unido têm demonstrado uma redução de 30% na dose em pacientes em

procedimentos de radiologia convencional nos últimos dez anos e aumento de cerca de

35% na dose em pacientes submetidos a exames de TC. Neste último caso, o aumento

das doses individuais nos paciente têm sido atribuída a: aquisição da imagem de forma

volumétrica; protocolos realizados com cortes finos; sobreposição de cortes

tomográficos; planejamento dos cortes incluindo áreas de exposição desnecessárias ao

diagnostico; condições técnicas operacionais que geram melhor qualidade de imagem

as custas de maiores exposições e exames realizados com freqüência no mesmo

paciente (37,38).

As pesquisas sobre doses de radiação na TC têm mostrado diferenças de até

um fator 3 nos valores de dose calculados para exames com qualidade de imagem

semelhantes realizados em equipamentos de diferentes tecnologias e fabricantes (39).

Nos exames de TC de crânio, as doses podem variar em um fator de 11 na

comparação entre as doses aplicadas em diferentes centros de diagnóstico por
;

imagem que utilizam o mesmo modelo e marca de equipamento. Normalmente, as

técnicas de exposição utilizadas são baseadas nas informações do fabricante ou então
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dificadas, baseadas na experiência dos profissionais que atuam no serviço de TC
,27,28,29,30)

Aspectos relevantes do desempenho do equipamento trazem importantes

formações para a avaliação das doses. Os parâmetros responsáveis pelas doses

stão relacionados à produção dos raios-X, às condições geométricas do equipamento,

eleção de protocolos de exames e dimensões anatômicas do paciente. Há variações

significantes entre os protocolos de exames utilizados, nos quais se percebe uma maior

preocupação com a qualidade da imagem, independente de sua correlação com as

doses de radiação. Devido à versatilidade do modo de operação é possível selecionar

o algoritmo, a espessura e espaçamento do corte, a angulação, tensão e produto da

corrente pelo tempo (mAs), entre outros fatores, levando em conta o processo de

otimização. A ICRP, na sua publicação nO 87 de 2002, detalha as condições de

exposição relevantes na dosimetria em TC (14,21,31,32,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47).

As primeiras recomendações sobre Proteção Radiológica em Radiologia

Pediátrica foram feitas pela NCRP através do documento nO 68, publicada em 1978.

Devido à expectativa de vida prolongada das crianças, existe um grande potencial de

manifestação de efeitos indesejáveis da radiação X. Esta publicação apresenta que as

crianças expostas são mais susceptíveis a desenvolver a leucemia, por um fator de

dois, em relação aos adultos irradiados em radiodiagnóstico. Isto indica a necessidade

de se estabelecer protocolos específicos para exames pediátricos que visem a
otimização das doses (48,49,50,51,52,53,54,55,56).

Nos últimos cinco anos, tem sido relatado pela Sociedade de Radiologia

Pediátrica nos Estados Unidos um aumento de 200% nos exames realizados em

crianças, sendo o exame de TC de crânio o mais realizado entre eles. Devido a

variações anatômicas do crânio em crescimento na faixa de O meses a 6 anos de

idade, torna-se complexa a avaliação das doses. Diferentes dimensões de crânio

deveriam acarretar condições de exposição personalizadas, assim como é realizado na

radiologia convencional. Todavia, esta adequação de técnica é pouco aplicada nos
serviços de TC (14,15,18,23,31,47,50,51,56).

Com apoio da equipe clínica, a Coodenadoria de Física e Higiene das

Radiações (CFHR) do DDI-UNIFESP tem realizado estudos permanentes de

otimização das técnicas radiológicas, com o objetivo de sugerir protocolos que

ofereçam doses baixas compatíveis com o sucesso do diagnóstico, garantindo a

qualidade da imagem (57,58). Diante desta proposta e da grande quantidade de exames
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e TC de crânio em crianças realizados no setor de TC do DOI, iniciaram-se estudos

e otimização em TC, logo após a instalação do equipamento de TC Philips.

Objetivos

1- Identificar condições técnicas para exames de TC de crânio que ofereçam menor

dose absorvida e que atendam as recomendações do fabricante quanto à resolução

espacial.

2- Avaliar a dose absorvida em exames de TC de crânio em crianças de até 6 anos na

condição técnica sugerida pelo fabricante e em condições clínicas de rotina.

3- Estabelecer uma relação quantitativa entre a dose absorvida e sua distribuição nas

regiões do crânio de pacientes pediátricos de até 6 anos de idade, de modoaestirnar

as doses em condições otimizadas.
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Princípios da formação da imagem em Te

2 REVISÃO DA LITERATURA

Quando um abdome é representado em uma imagem radiológica convencional

istrada em um filme, a imagem resultante possui um contraste relativamente baixo,

sobreposição dos tecidos e a radiação secundária promovem uma imagem

nítida dificultando a visualização de importantes detalhes das estruturas

natômicas desta região. Para melhor representação em uma imagem radiográfica das

struturas anatômicas abdominais, a tomografia convencional, conhecida também por

planigrafia, pode ser utilizada. Com este método é possível melhorar o contraste da

imagem da estrutura anatômica em um certo plano do estudo, todavia, todas as outras

ao seu redor ficarão borradas, não sendo representadas na imagem (3).

Na TC, o feixe de raios-X utilizado é muito colimado podendo incidir em regiões

com espessura de 1 a 10 mm, denominadas espessuras de corte tomográfico, T. No

lugar de um filme como receptor de imagem são posicionados detetores bem alinhados

com o feixe que receberão informações relativas à quantidade de radiação transmitida

através de um volume do paciente, definido pela espessura do corte e pela área do

plano de incidência do feixe. Realizando uma rotação em torno do paciente e mantendo

a geometria entre o tubo de raios-X e detetores (sistema tubo-detetor), é possível

adquirir inúmeras informações relativas à fração de raios-X atenuada utilizadas no

cálculo dos coeficientes de atenuação linear, fJ, ao longo da trajetória do feixe. O valor

do fJ em cada unidade de volume voxel (abreviação do termo em inglês volume

element ou volume cell) está associado a uma região geométricas identificada em uma

matriz previamente definida que é representada por elementos de imagem em números

de células conhecidos por pixel (abreviação do termo em inglês picture element). O

valor de cada uma destas células está associado a um grau de enegrecimento ou

densidade óptica. O conjunto de pixels descreve o contraste da imagem. Uma

representação esquemática do princípio da produção da imagem por TC pode ser

observada na figura 4 (3,9).

Cada pixel representa um fJ que é comparado com o coeficiente de atenuação

linear da água. O resultado desta comparação define um valor relativo conhecido como

número de TC, nTC" ou coeficiente Hounsfield. O nTC é calculadO-por:
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Pixels

(equação 1)

Vários pixels representando os voxels
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Figura 4: Representação esquemática do princípio da produção da imagem por Te a partir da rotação
do sistema tubo-detetar. Os coeficientes de atenuação linear fi1 e fi2 representam diferentes coeficientes

de atenuação linear na atenuação do meio irradiado.

são os coeficientes de atenuação do tecido e da água para uma

terminada energia do feixe de raios-X, respectivamente. O valor da constante k é

00 e determina o intervalo da escala dos f1Te para os tecidos biológicos. O f1Te é

edido na unidade de Hounsfield, HU (abreviação do termo em inglês Hounsfield unit).

onsiderando-se que entre todos os tecidos do corpo humano o osso é o meio com

aior poder de absorção da radiação e o ar (que em determinadas regiões anatômicas

ncontra-se presente) o menor, os valores de l1Te poderão variar de 1000 a -1000 HU.

No centro da escala, onde f1Te é igual a zero, tem-se portanto, a representação da

água. Esta escala, conhecida como escala de Hounsfield (escala H), poderá

representar então, os valores de f1Te de diferentes tecidos do corpo humano (3,9).



A evolução dos equipamentos de Te

Conhecidos comercialmente como equipamentos de TC de cortes únicos, o

stema tubo-detetor é posicionado em um anel no interior do gantry* e a cada volta em

mo do paciente gera uma imagem tomográfica, conforme figura 4. A conexão física

ntre os cabos de alta tensão que alimentam o tubo de raios-X não permite a rotação

ontínua do sistema em torno do paciente. Após cada volta, é necessária a interrupção

da emissão de raios-X e nova exposição só pode ser realizada rodando o sistema no

sentido oposto (3,10). A aquisição de uma imagem axial, neste tipo de equipamento,

necessita de 2 a 4 s de exposição por rotação. Após a interrupção do feixe, a mesa do

equipamento se move para aquisição de uma outra imagem e assim sucessivamente,

conforme representado na figura 5(A). Este tipo de tomógrafo possui algumas

limitações como: tempo longo de exposição para aquisição da imagem, podendo gerar

artefatos devido a movimentos do paciente; possuem pouca habilidade em produzir

imagens em diferentes planos anatômicos; incapacidade de realizar exames

contrastados dinâmicos e de representar na imagem pequenas lesões posicionadas

entre um corte tomográfico e outro (10).

Em meados dos anos 80, incorporou-se ao sistema tubo-detetor, um anel de

acoplamento que, por intermédio de escovas condutoras promovem a alimentação de

alta tensão para o tubo de raios-x e detetores. Este anel é conhecido como slip ring.

Com o slip ring é possível a rotação contínua do sistema tubo-detetor, em torno do

paciente, em uma única direção. Enquanto o tubo está rodando, a mesa do paciente

também se move continuamente para o interior do gantry e um grande volume de

tecido pode ser irradiado, com tempos mais curtos, a partir de uma única exposição.

Estes equipamentos são conhecidos como TC helicoidal, devido o percurso dos raios-X

em torno do paciente descrever uma hélice, conforme representado na figura 5(8) (3,10).

Os dados de atenuação dos raios-X que chegam ao detetores de um

equipamento de TC helicoidal emitem um sinal analógico que, convertido em digit~l,

podem sem reformatados pelo computador, fornecendo as imagens axiais. Com esta

tecnologia é possível reconstruir, utilizando programas computacionais instalados no

computador do TC, imagens de alta qualidade nos planos anatômicoscoronal, sagital e

oblíquo (3,10).

* ganlry:. Abrigo do sistema tubo-detetar em um equipamento de Te. Em português traduzido como pórtipo.
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Figura 5: Três tipos de TC, (A) convencional; (B) helicoidal e (C) helicoidal multi-cortes.

(C)(8)(A)

Com esta tecnologia, atualmente são comercializados equipamentos que

suem várias linhas ativas de detetores associadas à alta velocidade de rotaçê9 cJ9

ema tubo-detetor. Estes equipamentos são denominados TC helicoidal multi-cortes,

ra 5 (C), e possibilitam a aquisição de imagens de um grande volume de tecido em

po muito curto, com potencial aumento da dose para o paciente (3,10,15,17,24).

2.3 A qualidade da imagem de Te

A avaliação da imagem de TC está baseada na capacidade de distinção de

diferentes estruturas anatômicas adjacentes representadas por diferentes contrastes(9).

O contraste da imagem ou brilho é dependente da energia dos raios-X e

geralmente independe da fluência de fótons ou do mAs. A energia média de um feixe

de raios-X depende, principalmente, da tensão aplicada ao tubo, da filtração e das

características do gerador de raios-X. Tecidos densos com alto número atômico ou

contendo agentes de contrastes farmacológicos apresentam contraste alto em relação

à água, enquanto que os de baixo número atômico e menos densos, como dos tecidos

moles, apresentam baixo contraste e menor absorção diferencial dos raios-X (3,9).

Normas e regulamentos técnicos têm indicado testes específicos para avaliação

da imagem por TC, levando-se eIT;1 consideração a importância da qualidade da

imagem. Os principais parâmetros avaliados em imagens ~<:>r TC são: o ruído, a

linearidade, a uniformidade e resolução do sistema (3,9,25,59,60,61,62).



1 O ruído da imagem

(equação 2)0'=

onde, n é a quantidade de pixels em um ROI; Xi é o valor individual do nível de cinza de

um pixel e X é o valor médio dos níveis de cinza em um ROI. Os equipamentos de TC

estão programados para fornecer os dados estatísticos de ROls (3,9).

O nível de ruído, Nr, pode ser avaliado como uma porcentagem de contraste em

uma imagem ou pelo nTC em um meio homogêneo, como a água. Pode ser

determinado pela equação 3:

o ruído em uma imagem de TC é decorrente da variação aleatória da

nsidade dos raios-X em uma dada exposição(9,40). Na imagem de um meio

mogêneo como a água, por exemplo, esperar-se-ia que todos os pixels

presentados em uma região de interesse da imagem, ROI, (abreviação do termo em

lês region of interest) apresentassem valor de nTC igual a zero. Isto raramente

corre, pois a capacidade de gerar uma imagem fiel à real é limitada. A variação do nTC

ar unidade de área expressará o ruído da imagem gerada pelo sistema, ou seja, o

uído é uma porcentagem dos desvios padrões do nTC, obtido de uma grande

quantidade de pixels em uma imagem homogênea de um volume da água (3,9,59).

O ruído pode ser descrito como o desvio padrão, 0', dos níveis de cinza,em

uma área definida e é calculado pela expressão da equação 2:

(equação 3)
O'

Nr =--xl00,
1000

onde, 1000 é a diferença entre os valores nominais dos números de TC para água e ar

na escala H.

O valor de aceitação do desvio padrão do número de TC em um ROI deve ser

indicado pelo fabricante. Segundo as normas que referenciam a qualidade da imagem

por TC, o valor do ruído não deverá ser superior a ±10% ou maior do que 0,2 HU
(9,59,60,61,62)

O nível de ruído em TC varia com as condições operacionais selecionadas pelo

operador na realização do exame cama: a tensão do tubo (kV), o mAs, a espessura do

corte e o filtro matemático. Além disto, deve-se considerar na avaliação do ruído as

limitações do sistema relacionadas à configuração do fabricante, como o tamanho do
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tipo de detetor, tamanho da matriz, distância foco-detetor e potência do gerador

Quanto maior a intensidade de radiação X utilizada na realização do exame de

enor será o ruído da imagem. Portanto, o kV, o mAs, a espessura do corte

cionada pelo operador são fatores relevantes na quantificação do ruído e na

ização das técnicas aplicadas nos exames de TC.

A linearidade

A relação entre o nrc e o coeficiente de atenuação linear, f.J , para os diferentes

cidos devem apresentar uma função linear, tomando como referência a água e

nsiderando a energia dos raios-X incidentes constante. Para que os valores dos nrc

e diferentes tecidos possam ser representados em uma imagem de TC, o

quipamento deve ser calibrado usando como referência a água na escala H, ou seja,
ero (3,9).

A avaliação da linearidade entre os números de TC e o f.J de deferentes meios

deve ser realizada a partir de uma imagem de vários meios de diferentes composições

com valores de f.J conhecidos para a energia incidente. O nrc é obtido diretamente no

monitor do TC, através das medidas em um ROI de cada meio (3,9).

A reta apresentada nesta avaliação deve passar pelo ponto (O, f.Ja). Desvios não

incluídos nas barras de erros na representação gráfica podem promover a

interpretação errada do nrc do tecido representada na imagem TC.

Segundo as normas técnicas, esta aferição deve ser realizada anualmente.No

anexo 1, encontra-se o resultado desta avaliação para o equipamento de TC utilizado

neste trabalho (9,59,60,61,62).

2.3.3 A uniformidade

Considerando que o feixe de raios-X em TC expõe o paciente de forma radial e

o mesmo é atenuado por unidade de percurso, a intensidade de radiação X que atinge

a superfície da pele do paciente é maior do que aquela que alcança a região central.

Desta forma, considerada a exposl9ão de um meio homogêneo, como a água, a

imagem resultante será apresentada com nível de ruído naregião central, diferente

daquele apresentado nas bordas da mesma imagem. É fácil concluir, portanto, que
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uanto maior o diâmetro do meio irradiado, maior será a diferença entre o nível de

uído na região central e periférica. Esta diferença determina o grau de uniformidade da

agem em TC. Os valores dos nível de ruído devido à reconstrução da imagem

evem ser constantes em qualquer região da imagem de um meio homogêneo (3,9,49).

Segundo as normas, a uniformidade da imagem deve ser de ± 5 HU, para a
~gua (9,59,60,61,62).

A uniformidade da imagem está diretamente relacionada ao diâmetro do meio

exposto e, portanto, assim como na análise do ruído, a seleção da técnica pelo

operador e as características do fabricante do TC devem ser consideradas na análise

deste parâmetro.

2.3.4 Resolução da imagem tomográfica de um sistema

A resolução da imagem pode ser avaliada através da diferença de contraste

resultante entre tecidos adjacentes de densidades semelhantes e tecidos com

densidades bem diferenciadas. Nos dois casos, a distância que separa um meio do

outro pode variar de centímetr() até a sua centésima parte. Por isto, a representação de

estruturas anatômicas delgadas pode ser dificultada, pois a sua definição pode estar

comprometida pelo surgimento de borrosidade ou seja, falta de nitidez nos contornos

de sua imagem. O nível de borrosidade, portanto, pode ser uma medida da resolução

espacial de um sistema de imagens (3,9),

Em imagens tomográficas, a resolução espacial é utilizada para descrever os

níveis de borrosidade do sistema e é definida como a capacidade de um equipamento

de TC produzir imagens de vários meios, com diferentes densidades, separados de

pequenas distâncias, contidos em um meio uniforme (3,9). Considerando que este

parâmetro é interpretado visualmente, a falta de nitidez que acarreta na redução da

resolução espacial da imagem tomográfica depende de vários fatores relacionados ao

modelo e tecnologia do equipamento como: a geometria do sistema, o algoritmo de

reconstrução e pixels de grandes dimensões. O tamanho do detetor e as colimações,

na saída do feixe de raios-X do tubo e na entrada dos detetores, afetam a quantidade

de radiação secundária e, portantn, influenciam na resolução espacial por afetar o

contraste do sistema. Até mesmo o tpmanho do ponto focal do tubo de raios-X e o tipo

e gerador influenciam na resolução espacial em Te (3).

14



A quantificação da habilidade de um equipamento de tomografia em reproduzir

agens de altos níveis de contraste é usualmente expressa pela função de

ansferência de modulação, FTM. A FTM é resultante do cálculo da transformada de

ourier decorrente de funções que quantificam a resolução, tais como: função de

spalhamento de ponto e de espalhamento de linha da imagem. O valor da FTM e sua

reapresentação gráfica são freqüentemente utilizadas para expressar a resolução

espacial de um TC (3,9).

Na prática, a avaliação da resolução espacial a partir de resultados da FTM

pode ser determinada por imagens tomográficas bem contrastadas de uma série de

barras espaçadas paralelamente entre si descrevendo pares de linha (Ip), conforme

representado na figura 6. O número de pares de linha por unidade de comprimento

descreve a freqüência espacial que para tomógrafos é expresso em (lp.cm-1
). Uma

baixa freqüência espacial sugere que objetos grandes foram representados na imagem

.e alta freqüência espacial indica a presença de pequenos objetos (3).

Em termos gerais, a FTM expressa a fidelidade com o qual o TC é capaz de

representar o tamanho real do objeto na imagem. Se a imagem tomográfica do objeto

for fiel as suas reais dimensões, então a FTM para o sistema tomográfico deve ser

igual a um. Caso a imagem das barras se apresente como uma área esbranquiçada ou

simplesmente não se represente, não fornecendo informações detalhadas sobre o

objeto, a FTM tende a zero (3).

Nas especificações técnicas dos equipamentos de TC, normalmente, encontra

se discriminado a capacidade do sistema em representar imagens de objetos de

diversos tamanhos. O limite de resolução do sistema destes equipamentos é

comumente avaliada para FTM igual a 0,1. Na figura 7, encontram-se representadas

curvas típicas da FTM em relação à freqüência espacial e a de dois equipamentos de

TC hipotéticos (3).

A avaliação da resolução espacial pode ser realizada por meio de simuladores

específicos, fabricados em materiais de diferentes densidades e com várias dimensões,

permitindo a análise da resolução espacial de alto e baixo contraste, a partir de um

corte tomográfico (3,9,47,60,62).

Em radiografias, só se pode discriminar diferenças de densidades entre os

tecidos de cerca de 10%. Em image,ns por TC, esta diferença é muito menor, sendo

cerca de 0,25 a 0,5% dependendo dq equipamento tornando inçontestável o benefício
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ste método na representação das estruturas anatômicas de densidade semelhantes
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A resolução do contraste em TC é melhor do que na imagem convencional, uma

vez que o feixe de raios-X é bem colimado, diminuindo a interferência da radiação

secundária. A resolução entres tecidos de baixo contraste pode ser afetada por vários

fatores como: o fluxo de raios-X pertencentes ao feixe incidente, a espessura do corte,

o tamanho do paciente, a sensibilidade dos detetores, o algoritmo de reconstrução da

imagem, a apresentação dos pixels no monitor de vídeo e o ruído (9).

A análise da resolução espacial e do ruído apresentados nas imagens de TC de

tecidos semelhantes descrevem a resolução de baixo contraste do sistema (9).

2.4 Dosimetria em Te

Diferentemente da radiologia convencional, exposições altas na TC produzirão

imagens com menor ruído e de melhor qualidade. A energia da radiação X depositada

no paciente devido à rotação do feixe de raios-X em TC produz uma distribuição de

dose absorvida mais uniforme na região seccional dos tecidos irradiados do que

aquela aplicada em procedimentos radiológicos convencionais Apesar da uniformidade

da distribuição da dose, a dose absorvida final é muito maior nos exames de TC do que

nos outros exames radiológicos (3,9,21,63).

Na figura 8 estão representadas as espessuras de campo ou espessuras de

corte, T, de uma exposição tomográfica, cada uma responsável por gerar uma imagem.

Esta característica de exposição será repetida quantas vezes forem necessárias até

realizar a varredura completa da região anatômica que se deseja investigar. Entre um

corte tomográfico e outro, o feixe de raios-x é interrompido para que a mesa de exame

se mova, promovendo um espaçamento (ou incremento) entre os cortes tomográficos,

conforme representado na figura 8. A região anatômica exposta pelos cortes

tomográficos receberá raios-X primários em toda sua volta, mas, as regiões adjacentes

a esta, que não foram expostas devido ao espaçamento planejado pelo operador do

equipamento, só receberão radiação secundária dos feixes de raios-X vizinhos.

Dependendo do estudo radiológico, o incremento pode não existir, promovendo a

exposição contínua dos tecidos.
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(equação 4)

Espa çame nto
entre os cortes

(raios-X secundários) .... ~

Posição da mesa

Figura 8: Representação esquemática de múltiplos de cortes tomográficos Ti com espaçamento entre
eles realizados nas posições Pi do crânio do paciente.

A distribuição da dose absorvida devido à exposição de um único corte pode ser

calculada como função da espessura do corte, T, e da intensidade da radiação X

incidente. Esta medida determina o índice de dose em TC, conhecido como CTDI

(abreviação do·termo em inglês computed tomography dose index). O CTDI foi definido

pelo órgão norte americano U.S. Food and Drug Administration (FDA) em 1981, como

um padrão de medida de dose em estudos por TC (21,59,60,61,62,64,65,66,67,68,69). A

característica de distribuição de dose para um corte qualquer ou para vários cortes

sucessivos pode ser vista na figura 9.

A área que contém o retângulo mostrado na figura 9 representa, portanto, a

dose absorvida, D, nos tecidos devido a exposição do corte de espessura T , podendo

ser calculada por:

D= CTDI.
nT

Conhecendo-se a espessura e o número de cortes, n, realizados no exame, o

CTDI pode ser calculado por (9,21):

CTDI =_1_ rooÚ(x)dx. (equação,Q)
nT 00



Figura 9: (A) Representação gráfica da distribuição de dose tfpica devido a um corte tomográfico de
espessura Te (B) devido a n cortes, sucessivos.

Na definição do CTDI, pode-se verificar que não foi considerada a reglao

anatômica, entre os cortes, não exposta pelo feixe de raios-X primários. Todavia, a

dose recebida nesta região deve ser considerada. Somando-se as doses dispersas por

cada corte (representada como a região na cor azul na figura 9) podemos determinar

matematicamente a dose média devido a múltiplos cortes, MSAD (abreviação do termo

em inglês Multiple-scan Average Dose). O M8AD é calculado por (9,21,59,60,61,62,64,65,69):

M8AD =CTDI(:) =(n~e)r:D(x)dx , (equação 6)

yn.T---+"

(8)

Posição (mm)

x

Q)
(J)

o
o

onde, e éa extensão do incremento entre um corte tomográfico e outro.

A medida da dose D para o cálculo do CTDI pode ser realizada com uma câmara

de ionização (CI) cilíndrica e longa, do tipo lápis, acoplada a um eletrômetro ou com

dosímetros termoluminescentes (DTL), representados na figura 10 A e B.

Normalmente, estes dispositivos são utilizados inseridos em simuladores de dose

cilíndricos de 16 e 32 cm de diâmetro, medidas estas, referentes às dimensões do

crânio e do abdome, respectivamente. Estes instrumentos de medidas e o referido

simulador são indicados pelo FDA e pelas normas técnicas para medidas de dose em
TC (9,21,34,59,62,65,67,70,71,72).



Figura 10: Câmara de ionização do tipo lápis utilizada em TC; (8) dosímetros termoluminescente, em
destaque o TLD1 00. Disponível em: (A) hltp:l/www.el-se.itlradiodiagnoslica/radiodiagnoslica3.htm e (B)

hllp:l/www3.sympalíco.ca/hilferdine/lldpoland.hlm

(B)

(equação 7)

(A)

o comprimento da CI utilizada em TC deve ser várias vezes maior do que a

espessura do corte tomográfico. As condições geométricas de exposição da CI em

relação à incidência do feixe de raios-X são relevantes na determinação da medida. O

feixe de raios-X deve incidir perpendicularmente no centro do volume sensível da CI.

Desta forma, a produção de cargas elétricas geradas no interior da câmara estarão

distribuídas de forma simétrica, a partir do centro de CI, ao longo de sua extensão,

resultando em uma leitura direta no eletrâmetro acoplado. As cargas Q medidas nesta

condição são proporcionais á área descrita sob a curva de distribuição da dose,

conforme representado na figura 11 (9,65,72).

Normalmente, as CI são de poliestireno, com um volume sensível cilíndrico que

pode variar de 3 a 5 cc e 10 cm de comprimento. Sua sensitividade nominal deve ser

de cerca de 10 R.cm.nC1
, apresentando resposta homogênea, a partir do centro do

volume sensível de cerca de 5% (76,77). Na figura 12, encontra-se a representação

gráfica da sensibilidade relativa ao longo extensão da CI Victoreen modelo 660-6 (76).

A quantidade média de cargas elétricas, Q, produzida na CI é proporcional a

tegral apresentada na equação 5. Deve-se considerar nesta medida o fator de

alibração da câmara, .l:i, fornecida pelo fabricante e/ou pelos órgãos legais

responsáveis pela calibração de instrumentos de medida. A leitura obtida pelo

Instrumento deve ser corrigida também para as condições ambientais (9,65,73,74,75).

Q=-~ r:D(x)dx,
.lei



Figura 11: Representação de uma câmara de ionização exposta por um corte tomográfico de espessura
T, onde produz cargas elétricas distribuídas pela extensão L da câmara de ionização, descrendo uma

distribuição de cargas geradas pelos raios-X.
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Figura 12: Sensibilidade relativa ao longo da extensão da CI Victoreen modelo 660_6(76),



A medida do CTDI a partir de leituras de DTL vem sendo utilizada por vários

quisadores. De forma diferente das câmaras de ionização que apresentam um

ultado no eletrômetro logo após a sua exposição, os DTLs apresentam medida

ireta, ou seja, as cargas elétricas geradas pelos raios-X no dosímetro devem ser

didas em uma leitora de dosímetros termoluminescentes após a irradiação

o princípio físico utilizado na medida da dose em um DTL é bem diferente do

rincípio de ionização direta do gás no interior de uma CI. Em um DTL, a dose

bsorvida de radiação ionizante produz uma população de cargas elétricas que são

rmadilhadas no material. Após a absorção de energia térmica, as cargas

rmadilhadas recombinar-se-ão, emitindo uma intensidade de luz proporcional à dose

bsorvida incidente, descrevendo um espectro de luz conhecido como curva de

missão do material termoluminescente ou leitura termoluminescente, TL. Estes

portanto, são integradores de dose. Utilizando-se as leitoras

comercialmente disponíveis, a apresentação da resposta TL em função da dose

absorvida de radiação ionizante, obtida da curva de emissão, pode ser determinada de

duas formas: medindo-se a área total sob a curva TL ou simplesmente medindo a altura

de um dos picos apresentados no espectro, conhecido como pico dosimétrico (78,79,80).

Na figura 13 encontra-se representada uma curva típica de emissão de luz TL para o

fluoreto de lítio com magnésio ou titânio (LiF:Mg,Ti).
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Figura 13: Curva da emissão da intensidade de luz termoluminescente representando os cinco picos
dosimétricos típicos do LiF:Mg,Ti (80).
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Os DTLs não apresentam dependência da resposta com a taxa de dose absorvida

incidente, o que ocorre normalmente com outros tipos de sistemas detetores como, por

exemplo, as câmaras de ionização (78,79,81).

A dosimetria clínica é empregada no controle das doses derivadas de práticas

médicas e requer materiais de composição equivalente ao tecido e, de preferência, de

tamanho reduzido, para serem posicionados em simuladores ou no corpo humano. As

doses envolvidas variam de 1 mGya 10-1Gy na radiologia, até 10 Gy na radioterapia
(80,82,83,84)

Entre os materiais TL mais utilizados em radiodiagnóstico está o fluoreto de lítio

com magnésio ou titânio (LiF:Mg,Ti), conhecido comercialmente por TLD100. Este

material possui propriedades sensitométricas e estruturais convenientes para esta

aplicação como: números atômicos efetivos (Zef) de 8,2, valor este próximo ao dos

tecidos humanos; sensibilidade para medidas de doses de 10 I-lGy a 10 Gy e

decaimento térmico de sinal TL de 10%. A curva de emissão de luz termoluminescente

deste material foi apresentada na figura 13 (78,79,80,81).

Por se tratar de um dosímetro de estado sólido, os TLDs podem possuir várias

formas, como visto na figura 10 (8). Na dosimetria em TC, o TLD100 utilizado possui as

dimensões de 3,2 x 3,2 mm2de área, por 1 mm de altura, que permite sua inserção em

tubos acrílicos disponíveis nos simuladores, possibilitando a sua exposição nas

mesmas condições geométricas aplicadas às CI (78,79).

2.5 Princípios gerais de proteção radiológica

A ICRP, na publicação de nO 60 de 1990, determina um conjunto de critérios e

recomendações que são considerados como a base de todas as atividades e

procedimentos de proteção às radiações ionizantes em qualquer aplicação (1,3,26,56,85).

Os critérios e recomendações desta publicação articulam-se em torno de três

princípios básicos: princípio de justificação, princípio de otimização e princípio de

limitação de doses individuais(1,3,26).

O princípio da justificação estabelece que, em nenhuma hipótese, deve-se fazer

uso de radiações ionizantes, a menos que se possa demonstrar que ohenefício líquido

resultante da prática seja positivo, isto é, as vantagens previstas superam, sem dar

lugar a dúvidas, a eventuais desvantagens dessa aplicação. Tanto as vantagens como
, .~-
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as desvantagens devem ser avaliadas e, em muitos casos, é objeto de estimativas

estatísticas (1,26).

Efetivamente, em um paciente submetido a um procedimento de diagnóstiêO pOr

imagem, as doses de radiação são muito menores do que as utilizadas em radioterapia

e, portanto estão associadas a efeitos estocásticos ou determinístico que ocorram com

limiar de dose não muito alto, como a radiodermite. Isto significa que, o detrimento, ao

menos para o paciente, é considerável em qualquer procedimento com radiações

ionizantes. Mas, é evidente que em muitos casos o objetivo perseguido, como o

controle da enfermidade, supera em muito esse detrimento e justifica claramente a

aplicação da exposição (1,3,26).

Todavia, não é possível justificar o emprego de radiações ionizantes em outros

procedimentos patológicos, como por exemplo, os inflamatórios, visto que á possível

cura ou melhora não se considera suficiente para compensar o inevitável efeito

negativo da dose no paciente. Por isso, fora do âmbito oncológico, hoje em dia são

excepcionais os tratamentos com radiações ionizantes (1,26).

Ainda que a prática com radiações ionizantes esteja justificada e que produza

um benefício líquido, não se deve esquecer que existe um detrimento associado à dose

recebida. Para maximizar o benefício, o detrimento deve se reduzir. Para isto, é

necessário que se estabeleçam elementos de proteção e procedimentos de trabalho

que façam com que as doses implicadas na atividade sejam tão baixas quanto

razoavelmente exeqüíveis. Esta expressão traduzida do inglês as /ow as reasonab/y

achievab/e, faz com que o princípio da otimização seja conhecido como o Princípio
ALARA (1,26).

O termo "razoavelmente" nem sempre é de fácil interpretação, mas inclui o

conceito de que a redução da doses não deve por em risco a obtenção dos resultados

que justificam a prática, ou seja, não se deve reduzir a dose absorvida em um exame

radiodiagnóstico a valores tão baixos que possam gerar imagens de baixa qualidade;

promovendo como conseqüência uma provável repetição do exame (1,26).

Formalmente, a aplicação do princípio de otimização pode parecer, ao menos

em alguns casos, uma análise custo-benefício. Fazendo uma simplificação desta

definição, pode-se propor o benefício de uma determinada atividade através da

expressão:



(equação 8)B =V -(P+X +Y),

nde, B expressa o benefício líquido da atividade; Vo benefício bruto; P o cust<1da

roteção básica até a completa eliminação da fonte de radiação (custos brutos de

proteção); X o custo das medidas e procedimentos de proteção radiológica e Yo custo

do detrimento produzido pela dose coletiva total (1,26).

Se os custos de propução P e o valor bruto final V são pré-determinados para o

modo que se planeja a atividade, é evidente que o benefício líquido B torna-se máximo

ao minimizar a soma (X+ V). O detrimento Y é proporcional à dose. Por outro lado,

reduzir a dose, quando essas são altas e o esforço prévio de proteção radiológica é

pequeno, não requer um alto custo. Isto vai se desenvolvendo de forma crescente à

medida que as doses coletivas se reduzem. A soma de ambos os parâmetros

apresenta então um mínimo que corresponde à situação ótima. A figura 14 mostra o

comportamento da dose coletiva em função do custo (1,26).

Como os princípios de justificação e otimização fazem sempre referência a

benefícios e prejuízos globais, poderia ocorrer que, em alguns casos, o melhor modo

de maximizar o benefício seja permitir que umas poucas pessoas, talvez alguns

profissionais, recebam doses elevadas, enquanto o resto da população receba doses

mínimas. Isto impõe o princípio da limitação das doses individuais. Este princípio trata

de evitar possíveis faltas de eqüidade na distribuição dos riscos e estabelece que

nenhur:na pessoa exposta a radiações em conseqüência de seu trabalho (profissionais

expostos) como nenhum- indivíduo da população em geral (membros do público)

recebam doses acima de um determinado limite. Deve-se notar que não existe

nenhuma limitação para as doses que possam receber os pacientes em conseqüência

de atendimento médico, tanto em procedimentos diagnósticos, como terapêuticos (1,26) •
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Figura 14: Característica do comportamento da dose coletiva em função do custo.



2.6 Os efeitos biológicos provenientes de exposições por Te

A ocorrência dos efeitos biológicos das radiações está relacionada ao tipo, à

energia e à intensidade da radiação a qual o indivíduo foi submetido (1,3,8,13,23,48,85).

Na publicação de nO 60 de 1990, a ICRP parte da hipótese de que as radiações

ionizantes, quando incidem sobre um indivíduo ou população, produzem sempre um

detrimento. Em exposições a altas doses, o detrimento pode ser um dano concreto

mais ou menos imediato, definido como efeito determinístico. Nas baixas doses ou

muito baixas, produz-se um detrimento na forma de uma determinada probabilidade de

dano a longo prazo, definido como efeito estocástico (1,3,8,13,23,48,85).

Os efeitos determinísticos são decorrentes de doses únicas. Estes efeitos no ser

humano surgem a partir de um limiar de dose conhecido. A gravidade deste efeito é

aumentada com o aumento da dose. Os eritemas, queda de pelos e indução da

catarata são exemplos de efeitos determinísticos. Como exemplo, o limiar de dose para

a indução da catarata devido a exposição às radiações é de 50 a 200 cGy, em dose

única, ou de 400 a 500 cGy, devido a irradiações fracionadas (85,86,87,88,89).

Em geral, as doses de radiação X nos pacientes em exames por Te são bem

inferiores aos limiares de dose para a ocorrência de efeitos determinísticos, sendo os

efeitos estocásticos os de maior risco neste tipo de exame. Apesar de não se conhecer

um limiar de dose para a ocorrência do efeito estocástico, sabe-se que a probabilidade

de sua ocorrência aumenta com a exposição contínua do indivíduo irradiado. As

carcinogênesis e a indução de mutações genéticas são os principais danos associados

aos efeitos estocásticos das radiações ionizantes (7,8,48,49,52,53,54,56,85).

Nos exames de TC de crânio, as lentes dos olhos são os tecidos mais sensíveis

ao efeito dos raios-X. Pesquisadores têm relatado que nestes exames, as doses são de

aproximadamente 5 cGy. As lentes dos olhos de crianças são mais sensíveis do que as

dos adultos, sendo descrito que menos da metade do valor citado de dose pode induzir

catarata. Portanto, torna-se indispensável a otimização de doses e o estabelecimento

de protocolos técnicos que minimizem as doses em TC de crânio pediátrico para a

obtenção do benefício do diagnóstico sem conseqüências de riscos à integridade física
do paciente (56,89,90,91,92,93,94,95).
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3 MATERIAIS E MÉTODOS

No primeiro semestre do ano de 1999, a APDM-UNIFESP, com o propósito de

ampliar o atendimento à população, adquiriu, entre outros equipamentos radiológicos, o

tomógrafo modelo Tomoscam AV, da empresa Philips MedicaI Systems que foi

instalado no setor de Tomografia Computadorizada do DOI. Uma fotografia deste

equipamento encontra-se na figura 15.

Logo após a instalação, o equipamento foi submetido aos testes de aceitação e de

controle de qualidade, conforme estabelecido no programa de Garantia da Qualidade,

implantado pela CFHR do DOI! (25,27,59,62).

Figura 15: Fotografia da equipamento Philips, Tomoscan AV. Disponível em: http://www.m
ww.de/enzyklopaedie/diagnosen_therapien/computertomographie.html.

o Tomoscan AV é um equipamento de terceira geração, helicoidal e possibilita a

utilização de tensão e corrente do tubo máximas de 140 kV e 400 mA,

respectivamente; possui gerador de alta freqüência, permite a realização de cortes de

1, 2, 3, 5, 7 e 10 mm de espessura e angulação do gantry variável no intervalo de -30°

e +30°.

O protocolo de exames de TC de crânio para crianças, determinado pela equipe

de radiologia pediátrica, estabelece uma angulação do gantry de aproximadamente

22°, permitindo a realização de cortes a partir da região supra-orbital do paciente em

duas áreas anatômicas: fossa posterior e supra-tentorial. Para crianças de 6 meses a 6

anos de idade, as espessuras dos cortes e incrementos utilizados são: 3 por 5 mm para



* Em todas as condições foram utilizado filtro O, matriz de 512x512 e campo de visão de 210 mm.

Condição de Exposição* Tensão (kV) Corrente (mA) Tempo de exposição (s)
CE1 120 225 2
CE2 120 de 75 a 175 de 0,6 a 2..

Quadro 1: Condições de exposição aos raios-X indicada pelo fabricante (CE1) e modificada pela equipe
de radiologia pediátrica e (CE2) para a realização de exames de crânio pediátrico em crianças de 6
meses a' 6 anos de idade.

a região da fossa-posterior e 7 por 7 mm na região supra-tentorial (96). Protocolos

semelhantes a este têm sido utilizados por vários centros de diagnóstico por imagem

em todo mundo. Uma imagem típica do planejamento dos cortes aplicados nestétipo

de exame encontra-se na figura 16 (A) (14,29,30,31,32,40,44,58,91,96).

As condições de exposição aos raios-X nas diversas regiões anatômicas foram

modificadas desde a instalação do equipamento até a conclusão deste trabalho. No

primeiro ano de utilização do equipamento, aplicou-se a Gondição de exposição

sugerida pelo fabricante (CE1)' Com base na experiência clínica da equipe de

radiologia pediátrica, definiu-se uma segunda condição de exposição (CE2). As

avaliações dosimétricas foram realizadas nas condições CEr e CE2, descritas no

quadro 1.

As características geométricas foram mantidas para todas as condições de

exposição durante a realização deste trabalho.

3.1 A avaliação das doses

3.1.1 Dosimetria em pacientes

Autorizado previamente pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFESP, as

avaliações dosimétricas foram realizadas em pacientes ambulatoriais ou internados,

com idade de até 6 anos, com indicação clínica para a realização de exame de TC de

crânio.

É importante ressaltar que, por se tratar de pacientes pediátricos, os responsáveis

legais receberam explicações sobre os métodos e objetivos desta pesquisa antes do

início do exame. Só após seu livre consentimento documentado é que se realizou a

avaliação dosimétrica na criança. °,conteúdo referente ao documento entregue aos

responsáveis pelo paciente com a explicação do procedimento, bem como o modelo da
--'-,

autorização do responsável legal, encontram-se no anexo 2.
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A casuística foi de 64 pacientes. Destes, 24 foram submetidos aos raios-X no

exame de TC na CE1 e os demais submetidos às condições CE2.

As doses foram avaliadas utilizando-se 228 DTL pertencentes ao Laboratório de

Dosimetria Termoluminescente (LDT) da CFHR. Estes DTL são fabricados pela

empresa norte americana Harshaw, compostos de fluoreto de lítio com magnésio

(LiF:Mg), conhecido comercialmente com TLD100, na forma cúbica, conforme descrito

anteriormente e idênticos aos demonstrados em destaque na figura 9(8). Este material

possui características relevantes para dosimetria na área médica (80,81,82,97,98,99).

Conforme indicado pelo fabricante e utilizado por vários pesquisadores, o

tratamento térmico pré-irradiação aplicado aos TLD100 foi de 400°C durante uma hora,

em um forno tipo mufla Quimis, seguido de 100°C durante 2 h, em uma estufa de

esterilização Olidelf-cz do LDT. Não foi realizado tratamento térmico pós-irradiação

porque as leituras dosimétricas foram feitas após 24 h da irradiação dos DTL,

dispensando esta fase do tratamento (70,78,79,81,83).

Após tratamento térmico, foram aleatoriamente selecionados dos 228 DTL, 40

unidades e inseridos em um tubo acrílico utilizado nos pacientes, figura 16 (8) e (C).

Este tubo foi fixado no paciente, minutos antes do início do exame, na posição lateral

do crânio, sobre a linha do plano vertical do ouvido, na região dos ossos parietais e

temporais, até 4 cm abaixo do conduto auditivo externo e mantidos durante toda a

realização do exame, conforme representado na figura 16 (A) e (8).

Para garantir a identificação dos DTL expostos ao feixe de raios-X primários e dos

expostos os raios-X secundários, foi posicionado no tubo acrílico um pequeno fio de

estanho que pode ser visibilizado na imagem do planejamento do exame e que se

encontra representado na figura 16. Desta forma, foi criado um referencial da posição

dos dosímetros ao longo do plano axial do paciente, de tal forma que do primeiro aos

vigésimo dosímetro, mediu-se a radiação X secundária e do vigésimo primeiro ao

quadragésimo mediu-se a radiação X proveniente do feixe primário. Portanto, é na

posição da linha órbito-meatal do paciente que se posicionou o vigésimo dosímetro.

Considerando que cada dosímetro possui 3,2 mm, tem-se portanto, 6,4 cm de extensão

para as medidas de cada radiação (secundária e primária).
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(C)

(8)

40° DTL

(A)

Tubo de acrílico com
_----- 14 cm de comprimento

e 1 cm de diâmetro

Fio de estanho

Tampa do tubo de acrílico

L-( -.J~

.".----------------------------------_._--------

Figura 16: (A) imagem do planejamento do exame de TC de crânio e do posicionamento dos
dosímetros; (8) esquema do posicionamento do tubo acrílico no paciente que contêm os DTL; (C)

detalhamento do tubo de acrílico com a representação da inserção dos DTL no seu interior e do fio de
estanho.

Após a exposição dos DTL no exame de Te , estes foram processados no LDT

em uma leitora de fabricação Harshaw, modelo 4000, acoplada a um computador

permitindo leituras automatizadas com o uso do programa TLD 4000 System versão

2.51, representada na fotografia da figura 17. As condições de leitura neste



equipamento foram: taxa de aquecimento linear de 4 °C.s-1
; ciclo de leitura de 30 s;

emissão de luz integrada num intervalo de temperatura entre 100 e 220°C, fluxo de

nitrogênio de 1,5 L.min-1
.

Figura 17: Leitora de dosímetro termoiuminescente Harshaw 4000 pertencente ao LDT da CFHR-DDi
UNIFESP.

Para determinar o fator de conversão, In, em cGy.nC1
, entre a leitura TL em nC,

e a dose absorvida em cGy, a resposta TL dos dosímetros foi comparada com o

resultados da dose obtida em uma CI Victoreen modelo 660-3, acoplada a um

eletrâmetro de mesma fabricação, modelo 660, representados na figura 18 (A), e

corrigidas, levando-se em consideração as condições ambientais e o fator de

calibração do instrumento. As medidas decorrentes das exposições dos DTLs seguiram

a mesma metodologia descrita na sua utilização com os pacientes.

As exposições aos raios-X para determinação do fator de calibração foram

realizadas em um equipamento de raios-X diagnóstico General Eletric, modelo Proteus

XRA, recém instalado no setor de raios-X do DDI que possui camada-semi-redutora de

5,25 mmAI para 120 kV. As exposições foram geradas por uma tensão de 120 kV e 400

mAs em um meio espalhador de acrílico de área 106,9 cm2 e 4,5 cm de altura. Como

característica geométrica foi utilizada uma distância foco-detetor de 1 m e campo de

exposição colimado de 10 cm x10 cm sobre a superfície do meio espalhador. Acima

dos DTLs e da CI foi posicionada um chapa de acrílico de 10,0 cm x 10,0 cm x 0,5 cm,

caracterizando a mesma absorção da radiação X incidente nos DTL quando utilizados

no exame de TC de crânio inserido no tubo acrílico. Na figura 18 (A), (8) e (C)

encontra-se a representação da geometria de exposição descrita e detalhe do

posicionamento da CI e dos TLDs (selados em plástico), sobre o meio espalhador,

respectivamente .



Este procedimento foi repetido por três vezes, permitindo o estudo da

reprodutibilidade e sensibilidade dos dosímetros, bem como das incertezas associadas.

câmara
de ionização

\

(8)

DTLs selados
em plástico

I

(C)

(A)

Figura 18: (A) fotografia das condições de exposição dos DTLs e da CI no equipamento GE para
determinação da fator de conversão entre a leitura TL e a dose absorvida;(B) e (C) posicionamento dos

dosímetros e da CI sobre o meio espalhador em acrílico.

Para a avaliação das doses nos pacientes e determinação do fator de conversão

entre leitura TL e dose foram realizadas um total de 3644 leituras TL no LDT.

3.1.2 Dosimetria no simulador

Para a determinação da distribuição da dose ao longo do tubo acíclico foram

posicionados dois tubos, caracterizados pela figura 16 C, na superfície de um

simulador cilíndrico de acrílico preenchido com água, de dimensões: 16 cm de diâmetro

por 15 cm de comprimento.

O feixe de raios-X incidiu perpendicularmente aos tubos posicionados à direita e

à esquerda do simulador. A condição de exposição utilizada para todos os cortes foi de

120 kV e 400 mAs nas espessuras de corte de 3, 7 e 10 mm. O tratamento térmico e a
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leitura TL aplicados aos DTLs foram os mesmos descritos anteriormente na dosimetria

em paciente.

A média aritmética das leituras TL equivalentes em posição, para os dosímefl"os

irradiados do lado direito e esquerdo do simulador foram normalizadas em reação ao

corte de 1Omm de espessura.

3.2 Método da análise das incertezas associadas às medições dosimétricas

o conjunto de operações que tem por objetivo determinar o valor de uma

grandeza é definido como medição. A grandeza específica submetida à medição é o

mensurado, ou seja, o objetivo de uma medição é determinar o valor do mensurado (100,

101). Portanto, neste estudo, o mensurado é a quantidade de carga elétricas medida

pelos DTL. A grandeza física dose absorvida é a grandeza inferida dos resultados das

medidas dos DTLs.

Os métodos utilizados em uma medição devem seguir uma seqüência lógica de

operações, descritas genericamente e usadas na execução das medições. Na maior

parte das medições existem grandezas físicas que não são as mensuradas, mas

afetam o resultado da medição e são conhecidas como grandezas de influência (100,101).

Neste trabalho, a temperatura aplicada no tratamento térmico dos dosímetros e a

tensão da fotomultiplicadora da leitora Harshaw são as grandezas físicas de influência

na medição da dose absorvida nos pacientes.

Em geral, uma medição tem imperfeições que dão origem a erro em seu

resultado. O erro possui dois componentes, um aleatório e outro sistemático. O

componente aleatório se origina de variações temporais ou espaciais, estocásticas ou

imprevisíveis, de grandezas de influência, podendo ser reduzido com o aumento da

amostra. O erro sistemático também pode ser reduzido através de correções ou fatores

de correção que diminuem o seu efeito (efeito sistemático) (100,101).

Normalmente, o resultado de uma medição é somente uma aproximação ou

estimativa do valor do mensurado e só se encontra completo quando acompanhado

pela apresentação da incerteza dessa estimativa. A incerteza do resultado da medição

reflete a falta de conhecimento exato ,do valor do mensurado (100,101).

As incertezas associadas ao mensurado podem ser de dois tipos, A e B. A

incerteza do tipo A é caracterizada pela análise estatística da série de observações e a
',,--

do tipo B por outros meios que não a análise estatística da série de observações, como
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onde, f é o mensurando Y em termos das grandezas independentes Xi e u2 são as

variâncias relativas das grandezas independentes Xi.

Para o caso de grandezas de entrada correlacionadas a incerteza padrão

combinada de uma estimativa y do mensurando Y, Uc(y), é dada por (100):

por exemplo, as incertezas associadas aos instrumentos de medição utilizados nos

experimentos (100, 101).

As grandezas de entrada ainda podem ser independentes ou correlacionádas.

No caso de independência, a incerteza padrão combinada, Uc(y) , de uma estimativa y

do mensurado Y, é dada por (100):

(equação 10)

(equação 9)u;(y)~ t,[Z,ru'(x,),

2 N [af ]2 2 N-l N af af
uC(Y)=fr aXj U (x j) + 2frj~laXj aX

j
cov(Xi'xJ,

onde, COV(Xi,Xj) é o termo de covariância entre as grandezas dependentes Xi e Xj .

Na tabela do anexo 3, encontram-se os valores das medições das intensidades

TL dos 40 DTLs utilizados em cada paciente, na qual podem ser identificadas as

posições de cada DTL. O desvio no do posicionamento do vigésimo primeiro DTL, em

relação. à linha órbito-meatal, foi corrigido com base na imagem do planejamento dos

cortes e não considerado na estimativa das incertezas (40).

Para cada posição p do dosímetro ao longo do crânio do paciente (figura 16),

existem n medidas TL cQm incertezas dadas por 2 e 5% devido a leitora Harshaw e

temperatura de tratamento térmico, respectivamente. Além destes, para cada posição p

foi calculada a leitura TL média e suas incertezas, do tipo A e B. Desta forma, a

incerteza da leitura TL média é dada por:

(equação 11).

Entre as leituras TL medidas em cada posição p para um dado paciente i, existe

um valor máximo, TL
pmáx

' que é observado na região supra-tentorial, como pode ser

observado na tabela do anexo 3. A incerteza UB é composta pelas incertezas
p

combinadas devido à temperatura, t,: do forno utilizado no tratamento térmico dos DTL

e da leitura, TL, realizada no equipamento Harshaw. Desta forma, a incerteza U B é
: p

dependente de te TL. Logo, a expressão para UB deve ser obtida por meio da equação
p
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A incerteza UA é definida como incerteza padrão, isto é, o desvio-padrão do
p

onde, Varp , é a variação relativa entre as incertezas u
TL

e U A •
p p

(equação 12).

(equação 13)
(

U- -UA J
Varp = TL~A

p

p '100%,

10, onde os Xj são as temperaturas fj e os Xi são as leituras TLi• Entretanto, a

temperatura t, utilizada no tratamento térmico dos DTLs, é constante enquanto a leitura

TL é variável, portanto a correlação entre essas grandezas é insignificante. Sendo

assim, o termo de covariância da equação 10 torna-se desprezível e a expressão final

para a incerteza UB pode ser dada por:
p

valor médio das leituras TLi na posição p. Já que a incerteza un tem um componente
p

do tipo A e outro do tipo B avaliou-se o peso do componente B utilizando-se a equação

13, dada por:

o gráfico representado na figura 19 apresenta os valores relativos dados pela

equação 13 em função da posição p, em cm, dos DTLs utilizados ao longo do crânio

dos pacientes.
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3.3 A função de distribuição de dose no crânio dos pacientes

simplesmente por U A •
I'

Na figura 19, verifica-se que o valor máximo para Varp é de cerca de 5%,

portanto, a incerteza do tipo B foi considerada desprazível e o un pôde ser obtido
p

(equação 14)1 (TL Jp(p)= lim- -_P- ,
&.-07o.ix TL

Pmá'l:

A avaliação dosimétrica, em cada paciente, gerou 40 leituras TL, que estão

diretamente relacionadas com a dose na superfície da pele do paciente submetido ao

exame de TC de crânio. Considerando que as condições geométricas e a tensão no

tubo de 120 kV foram sempre às mesmas, a função de distribuição da dose no crânio

do paciente pode ser obtida a partir da densidade linear média da medida TL .relativa,

p(P), dada por:

onde, (TLp/TL pmá,) é a medida TL relativa, TLn na posição p para cada paciente i. E L1x é

uma distância na direção perpendicular ao plano axial dos cortes tomográficos. Para,

L1x muito pequeno a p(P) será a densidade linear de TL r dada em cm-1
•

A dose total D absorvida em cGy no volume do crânio do paciente para o

intervalo de p a p+iJp pode ser estimada pela equação:

p+/ip

D(p) =TLPmá' . fTL· fp(p)dp ,
P

(equação 15)

onde, TLpmáx em nC, é o valor médio das medidas TLpmá, para qualquer condição de

exposição (CEi) e fTL é o fator de conversão entre a leitura TL e a dose em cGy.

A incerteza na dose total, UD, foi obtida por meio da equação 10 e é dada por:
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a incerteza calculada para o resultado da integral 1. A última incerteza depende da

(equação 16)

(equação 17)

p+f),p

1= fp(p)dp,
p

(fTL . u;;;--'L • /h + (TL p. . U f . /'r- + (TL p . fTL . UI \2 ,
1. Pmh ,- m~ n J m~ )

UTLmá, é a incerteza no valor de TL pmáx UIn é a incerteza no fator de conversão fTL e UI é

onde,



função densidade linear de medida TLr , que varia conforme a região anatômica do

crânio exposta aos raios-x no exame de TC.

3.4 A avaliação da qualidade da imagem

Os primeiros resultados da dosimetria dos pacientes demonstraram que a CE1

resultava em uma boa qualidade de imagem, todavia, as custas de elevadas doses.

Procurando otimizar o protocolo, iniciou-se a investigação do ponto de otimização entre

dose e qualidade de imagem.

Para a determinação do ponto de otimização entre as doses oferecidas em

diferentes condições operacionais e o ruído oriundo destas exposições, foi posicionado

na superfície do simulador de teste de qualidade da imagem Philips, modelo Phantbm

C 452053105237 uma câmara de ionização Victoreen do tipo lápis (figura 10-A) modelo

660-6 acoplado ao Victoreen modelo 660. Também com este simulador foi possível

avaliar, nas técnicas otimizadas, a resolução de alto e baixo contraste.

O simulador Phantom C 452053105237, posicionado no centro do gantry,

conforme representado na figura 20, permite medir e avaliar qualquer variação

relacionada ao desempenho do TC Philips. Através de imagens deste simulador, é

possível, além de avaliar a resolução espacial, verificar a linearidade do número de TC,

uniformidade e ruído da imagem de TC. As dimensões, a fotografia e a vista lateral

usada no planejamento dos cortes tomográficos deste simulador encontram-se

demonstrados na figura 2-1 (A), (B) e (C) (102).

As cinco secções (1, 2, 3, 4 e 5) do simulador encontram-se imersas em água e

possibilitam a realização dos seguintes testes (102):

• Na seção 1, representada nas figuras 21 e 22, existem subsecções para medir a

espessura do corte e linearidade do nTC para o ar, acrílico, polietileno e teflon.

• Na seção 2, representada nas figuras 21 e 23, é possível medir a resoluçãO

espacial a partir da imagem de tiras de alumínio separadas por deferentes

distâncias milimétricas.

• Na seção 3 existe um fio de aço inoxidável para medir o ponto da função de

difusão.

• Na seção 4, representada nas figuras 21 e 24, é possível medir resolução de

baixo contraste da imagem de TC em discos de poliést~~ e acrílico que contêm

orifícios de deferentes diâmetros.
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simulador no
centro do gantry

mesa

(A)

-----.-7'"::: gantry

., Na seção 5, representada nas figuras 21 e 25, é cheia de água e é usada para

medir o nrc na água e a uniformidade da imagem de Te.

Figura 20: (A)Equipamento de Te Tomoscan AV - mesa de posicionamento do paciente e gantry; (8)
Simulador Phantom e 452053105237 posicionado no centro do gantry.



Figura 21: Simulador Philips, Phantom C 452053105237: (A) desenho da constituição com suas
dimensões (102); (8) fotografia e (C) visualização da vista lateral usada no planejamento dos cortes

tomográficos.
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Figura 23: (A) Esquema da constituição do simulador Philips, Phantom C 452053105237 seção 2 que
possibilita analisar a resolução espacial e em (8) imagem ampliada de um corte tomográfico típico para

avaliação da resolução espacial (102).

Figura 22: (A) Esquema da constituição do simulador Philips, Phantom C 452053105237 seção 1 que
possibilita medir a espessura do corte, e linearidade do nTC para o ar, acrílico, polietileno e teflon; em (8)

imagem de um corte tomográfico típico para avaliação da linearidade (102).
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de 0,4 mm

de espessura

ROl4 água(A)

ROl1
poliester de 0,075 mm

de espessu ra
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Figura 25: (A) Esquema da constituição do simulador seção 5, que possibilita medir o ruído e a
uniformidade da imagem a partir das medidas dos RÓis em diferentes angulações e no centro e (B)

imagem um corte tomográfico típico para avaliação do ruído e da uniformidade (102),

(C)

Figura 24: (A) desenho da constituição do simulador Philips, Phantom C 452053105237, secção 4, que
possibilita medir a resolução de baixo contraste; (B) desenho das dimensões dos orifícios contidos nos
discos do interior da secção 4 e (C) imagem de um corte tomográfico típico para avaliação da resolução

de baixo contraste (102~



3.4.1 Determinação das técnicas otimizadas e avaliação da qualidade da imagem

Com o uso do simulador posicionado, conforme figura 20, foram geradas

imagens da seção 5 com exposições variando de 50 a 800 mAs nas tensões 100, 120 e

140kV, para cortes de 10, 7 e 2 mm. Através dos dados estatísticos apresentados

pelos ROls, foram efetuados as medidas do nTC e do ruído em 8 pontos de cada

imagem, sendo 4 na região periférica e 4 no centro da imagem, conforme figura 25. Os

valores médios de ruído para cada mAs foram determinados pela média aritmética

entre todos os pontos. A diferença entre estas medidas nas regiões periférica e central

possibilitou a avaliação da uniformidade das imagens.

Simultaneamente à aquisição das imagens, foram medidas as doses absorvidas

na superfície do simulador para cada mAs selecionado, com a câmara de ionização

tipo lápis modelo 660-6, acoplado ao eletrômetro modelo 660, ambos de fabricação

Victoreen. Destas medidas foi possível determinar a relação gráfica entre o ruído da

imagem e a dose absorvida relativa em função de diferentes mAs para diferentes

tensões no tubo (kV).

A intersecção entre as curvas de representação da variação da dose relativa e do

ruído definiu as condições operacionais denominadas "técnicas otimizadas".

Para a verificação da qualidade da imagem relativa a resolução espacial e

resolução de baixo contraste, foram geradas imagens das secções 2 e 4

respectivamente, nas condições operacionais descritas pelo fabricante, que ofereceram

resultados considerados como referência neste estudo (102). Para a avaliação da

resolução espacial e resolução de baixo contraste nas técnicas otimizadas reproduziu

se a metodologia sugerida pelo fabricante do simulador, alterando apenas as condições

de exposição para aquelas determinadas como técnica otimizada.

Segundo orientações do fabricante, a resolução espacial da imagem, a partir da

imagem sagital do simulador, foi planejado um corte de 5 mm de espessura na secção

2 do simulador para a avaliação da resolução de alto contraste. A técnica de exposição

utilizada foi de tensão no tubo de 120 kV; corrente do tubo de 175 mA; tempo

exposição de 4 s; filtro 2, matriz de 512 e campo de visão de 210 mm. Usando a

função RECOM ZOON do equipamento de TC Philips foi reproduzida a imagem

ampliada em 5 vezes, ajustando a área de ampliação que inclui a subsecção das tiras

de alumínio. Com a imagem ampliada, foi ajustado o nível da janela até obter-se a
....... _..

apresentação nítida das tiras e os espaços que as separam. O résultado satisfatório
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(equação 18)

para o modo de cabeça é de 0,6 mm, ou seja, o 5 grupo de pares de tiras do simulador

(figura 23) (102).

A avaliação da resolução de baixo contraste, segundo o fabricante, foi realizada a

partir da imagem sagital do simulador, quando então, foi planejado um corte de 10 mm

de espessura na secção 4 do simulador. Foram realizadas 3 imagens com a técnicas

de exposição indicada que é: de tensão no tubo de 120 kV; corrente do tubo de 250

mA; tempo exposição de 2 s; filtro 1, matriz de 512 e campo de visão de 160mm. Nas

imagens resultantes foi ajustado um ROI oval, como demonstrado na figura 24, para

medida do nrc. A quantidade de pixels do ROI foi de aproximadamente 1200. Nesta

avaliação é necessário determinar o nível de contraste proporcional (Co) que é

calculado por (102):

c - nTCd - nTCa

0- 10 '

onde, nrCd é o número de TC do disco e nrCa é o número de TC da água. O produto

entre o diâmetro do buraco (mm) e o contraste proporcional deve ser menor ou igual a

0,625 (mm%) (102).
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4 RESULTADOS

Figura 26: Variação do nível de ruído, Nr" e da dose relativa, D" em função do mAs para diferentes
tensões, em cortes tomográficos de 10 mm.
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As "técnicas otimizadas"

Nas figuras 26, 27 e 28 encontram-se representadas as curvas da variação da

relativa, Dr. e do nível de ruído, Nr, para diferentes mAs que definiram as

condições operacionais "técnicas otimizadas", para espessuras de cortes, T, de 10, 7 e

2 mm de espessura, respectivamente. Para Dr as incertezas foram inferiores a 2%, não

sendo possível, portanto, suas representações nas figuras citadas.
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Figura 27: Variação do nível de ruído, Nr" e da dose relativa, D,., em função do mAs para diferentes
tensões, em cortes tomográficos de 7 mm.

Figura 28: Variação do nível de ruído, Nr" e da dose relativa, D,., em função do mAs para diferentes
tensões, em cortes tomográficos de 2 mm.
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Figura 29: Variação do nível de ruído, Nr" para 120 kV, cortes de 10 mm em diferentes mAs, medidos na

região central e periférica do simulador.

No intervalo de 50 a 800 mAs as imagens apresentaram valores de uniformidade

de: 3,8 a 2,7 para 100 kV; 2,4 a 1,9 para 120 kV e 3,5 a 2,8 para 140 kV. Os valores

apresentados são satisfatórios em sua totalidade.

Na figura 29, 30 e 31 encontra-se a representação da variação do Nr, para

diferentes mAs, na região central e periférica do simulador, em exposições geradas

com 120 kV e corte de 10, 7 e 2 mm de espessura, respectivamente.

Quadro 2: "Técnicas otimizadas" determinadas a partir da relação nível de ruído, N,., e dose relativa, D,.,
f A d' dem uncão do m s para tensões e espessura e corte vana os.

Tensão (kV) Espessura do corte (mm) Corrente x tempo (mAs) NreDr
100 10 200 0,26

7 210 0,29
2 350 0,52

120 10 200 0,26
7 190 0,23
2 320 0,42

140 10 180 0,23
7 175 0,20
2 310 0,36

No quadro 2 encontram-se descritos os pontos de otimização extraídos das

figuras 26, 27 e 28.



Figura 31: Variação do nível de ruído, Nr., para 120 kV, corte de 2 mm em diferentes mAs, medidos na
região central e periférica do simulador.

Figura 30: Variação do nível de ruído, Nr., para 120 kV, corte de 7 mm em diferentes mAs, medidos na
região central e periférica do simulador.
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4.2 Resolução da imagem de TC nas técnicas otimizadas e CE2

4.2.1 Resolução de alto contraste

A figura 32 apresenta a imagem da resolução de alto contraste nas condições

operacionais indicadas pelo fabricante do Te Philips Tomoscan AV, considerada como

referência.

Figura 32: Imagem da avaliação da resolução de alto contraste nas condições técnicas indicadas pelo
fabricante do simulador para o Te Philips Tomoscan.

Nas figuras de 33 a 41, encontram-se as imagem da avaliação da resolução de

alto contraste para as condições operacionais mais próximas das permitidas pelo

equipamento identificadas no quadro 2, como "técnicas otimizadas".



Figura 33: Imagem do simulador para avaliação da resolução espacial na condição técnica otimizada
100 kV, 200mAs e corte de 10 mm de espessura.

Figura 34: Imagem do simulador para avaliação da resolução espacial na condição técnica otimizada
de100 kV, 200mAs e corte de 7 mm de espessura.



Figura 35: Imagem do simulador para avaliação da resolução espacial na condição técnica otimizada de
100 kV, 350mAs e corte de 2 mm de espessura.

Figura 36: Imagem do simulador para avaliação da resolução espacial na condição técnica otimizada
de120 kV, 200mAs e corte de 10 mm de espessura.



Figura 37: Imagem do simulador para avaliação da resolução espacial na condição técnica otimizada
de120 kV, 200mAs e corte de 7 mm de espessura.

Figura 38: Imagem do simulador para avaliação da resolução espacial na condição técnica otimizada
120 kV, 300mAs e corte de 2 mm de espessura.



Figura 39: Imagem do simulador para avaliação da resolução espacial na condição técnica otimizada de
140 kV, 200mAs e corte de 10 mm de espessura.

Figura 40: Imagem do simulador para avaliação da resolução espacial na condição técnica otimizada
140 kV, 200mAs e corte de 7 mm de espessura.



Figura 41: Imagem do simulador para avaliação da resolução espacial na condição técnica otimizada
de 140 kV, 250 mAs e corte de 2 mm de espessura.

___ (8)=:::1 (A)

Figura 42: Imagem do simulador para avaliação da resolução espacial na condição técnica CEz de
120kV, 75 mAs e corte de 7 mm de espessura: (A) com filtro Oe (B) filtro2.

Nas figuras 42 e 43, encontram-se as imagens da avaliação da resolução de

alto contraste nas CE2 com filtro zero para imagens representadas pelo item (A). A

imagem comparativas para a mesma exposição utilizando filtro 2 apresenta-se no item

(8).
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Figura 43: Imagem do simulador para avaliação da resolução espacial na condição técnica CEz de
120kV, 75 mAs e corte de 2 mm de espessura: (A) com filtro Oe (8) filtr02.

Na tabela 1 encontra-se os resultados da resolução de alto contraste para as

imagens geradas nas condições técnicas indicadas pelo fabricante, nas "técnicas

otimizadas" e na CE2.

Tabela 1: Resolução de alto contraste avaliado pela freqüência espacial (lp.cm"1) em diferentes
condições de exposição para exames de tomografia computadorizada de crânio
Parâmetros* Tensão Corrente Tempo Filtro Espessura dos Espaçamento Freqüência

(kV) (mA) (s) cortes (mm) (mm) espacial (lp.mm-1)

Referência 120 175 4 2 5 0,6 0,83
100 100 2 2 10 0,6 0,83
100 100 2 2 7 0,65 0,77
100 175 2 2 2 0,65 0,77
120 100 2 2 10 0,6 0,83

Técnicas 083120 100 2 2 7 0,6 ,
otimizadas

120 150 2 2 2 0,6 0,83

140 100 2 2 10 0,6 0,83
140 100 2 2 7 0,6 0,83
140 125 2 2 2 0,65 0,77

CEz 120 75 1 0/2 7 0,75/0,70 0,67/0,71

120 75 1 0/22 1,0010,70 0,5010,71

* Foram utilizados em todas as técnicas campos de visão de 210 mm e matriz de 512x512 pixels.
CEz: Condição de exposição clínica.

Na figura 44 encontra-se a representação da variação de DI" medida com a CI

em função do mAs em relação a maior dose em cada espessura de corte para tensões

de 100,120 e 140 kV.
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Figura 44: Variação da dose relativa, D,.,em função do mAs em relação a maior dose obtida para cada
espessura de corte, T, para tensões de 100,120 e 140 kV.

4.2.2 Resolução de baixo contraste

A figura 45 apresenta a imagem da resolução de baixo contraste nas

condições operacionais indicadas pelo fabricante do Te Tomoscan AV-Philips,

considerada como referência.



Figura 45: Imagem da avaliação da resolução de baixo contraste nas condições técnicas indicadas pelo
fabricante do simulador para o Te Philips Tomoscan.

Nas figuras 46, 47 e 48 encontram-se as imagens da resolução de baixo

contraste nas "técnicas otimizadas" que apresentaram melhores resultados de

freqüência espacial e menor dose, ou seja, para tensão de 120 kV, conforme pode ser

verificado pela tabela 1 e pela figura 44.

Figura 46: Imagem do simulador para avaliação da resolução de baixo contraste na condição técnica
otimizada de120 kV, 200mAs e corte de 10 mm de espessura.



Figura 47: Imagem do simulador para avaliação da resolução de baixo contraste na condição técnica
otimizada de120 kV, 200mAs e corte de 7 mm de espessura.

Figura 48: Imagem do simulador para avaliação da resolução de baixo contraste na condição técnica
otimizada de120 kV, 300mAs e corte de 2 mm de espessura.

Nas figuras 49 e 50 encontram-se as imagens da avaliação da resolução de

baixo contraste nas CE2 com filtro zero para imagens representadas pelo item (A). A

imagem comparativa para a mesma exposição, utilizando filtro 2 apresenta-se no item

(8).



(A)

(8)

Figura 49: Imagem do simulador para avaliação da resolução de baixo contraste na condição técnica
CE2 de 120kV, 75 mAs e corte de 7 mm de espessura: (A) com filtro Oe (8) filtro2.



(A)

(8)

Figura 50: Imagem do simulador para avaliação da resolução de baixo contraste na condição técnica
CE2 de 120kV, 75 mAs e corte de 2 mm de espessura: (A) com filtro Oe (8) filtro2.

Os resultados de resolução de baixo contraste nas técnicas otimizadas foram

comparados com os valores de referência do fabricante, conforme descritos na

tabela 2.



60

4.3 Dosimetria nos pacientes

500 10 2 0,24 1,5
200 10 2 0,14 2
200 7 2 0,21 2,5
300 2 2 0,39 1,5
75 7 O12 0,29 10,33 2,51 2,5
75 2 O12 ~ O1~ O 3 13

Referência
Técnicas
otimizadas

* Em todas as técnicas foram mantidos, 120 kVe matriz de 512x512 pixels
CE2: Condição de exposição c1inica.

Diante do acima exposto, a técnica otimizada para a realização de exames

pediátricos de crânio em conformidade com as especificações relativas a resolução

espacial da imagem é de 120 kV, filtro 2, matriz 512x512 pixels com 300 mAs, para

cortes de 3 mm de espessura na região da fosso-posterior e 200 mAs para cortes de

7mm de espessura para a região supra-tentoria/. Estas técnicas permitiram um ganho

de resolução das imagens.

Tabela 2: Resolução de baixo contraste (%) em protocolos de exames de tomografia computadorizada
de crânio otimizados. Para técnica de crânio o resultado aceitável, segundo referência dada pelo
fabricante, é de P % menor ou i ual a 0,625 % mm .

Parâmetros * mAs Espessura do Filtro -:....:R.::.;es:..:u:.:.:lt=.ad.::.;o:..:s:.-- _
corte (mm) Contraste (%) Orifício visível

Na figura 51 encontra-se o valor medido de TLp para cortes de 10, 7 e 2 mm

utilizando os DTL inseridos no tubo acrílico expostos no simulador de água.

A tabela apresentada no anexo 3 possui informações detalhadas sobre cada

medição realizada nos 64 pacientes. São elas: os dados das condições de exposição

(kV emAs); espessuras dos corte e espaçamento utilizado na exposição das regiões

anatômicas da fossa-poterior e supra-tentorial e as· respectivas leituras TL para cada

posição p do DTL. A partir da medida, pela imagem tomográfica, da distância ABB e

CBD definida para a região do crânio do paciente conforme figura 52, foi calculada a

área média das cabeças que demonstrou que as dimensões dos crânios de crianças de

6 meses a 6 anos apresenta uma amostra homogênea. Na figura 53, encontra~se

representada esta distribuição e a contagem dos eventos.



Figura 51: Leituras TL p obtidas para cortes de 10, 7 e 2 mm, medidos com os DTL inseridos no tubo

acrílico expostos no simulador de água.
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Figura 52: Imagem tomográfica da distância ABB e CBD da região supra-tentorial do crânio.
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Figura 53: Áreas médias da região supra-tentorial do crânio definidas pelas medidas de ABB e CBO
dos pacientes e contagem acumulada de cada ocorrência.

Na figura 54 encontram-se representadas as doses na superfície da pele do

paciente na técnica indicada pelo fabricante (CE1) e na condição clínica (CE2).

O valor dein determinado foi de O,014±O,003 cGy.nC-1
• Os dados das leituras

TL e das medidas com a CI utilizados na determinação de in. encontram-se no

anexo 4.



Figura 54: Valor da dose absorvida para cada ponto da posição p da superfície do crânio nas condióes
CE1 e CE2.

4.4 A relação quantitativa entre a distribuição da dose no crânio dos pacientes

em função da posição p para cada região anatômica do crânio

Nas figuras 55, 56 e 57 encontra-se apresentada a relação entre a densidade

linear da medida TL, p(p) , utilizada para determinação da dose total D no volume do

crânio do paciente, em função das posições p, para exposição do crânio à radiação X

secundária e primária.



Figura 55: Densidade linear da medida TL, p(P), para região exposta pela radiação secundária definida
pela posição 0,3:::; p :::; 6 cm.

Figura 56: Densidade linear da medida TL, p(P), para região da fossa-posterior exposta pela radiação X
primária definida pela posição 6,0 < p :::; 9,6 cm.
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Figura 57: Densidade linear da medida TL, P(P), para região supra-tentorial exposta pela radiação X
primária definida pela posição 9,6 ~p ~ 12,3 em.

o cálculo das incertezas das funções de densidade linear P(p), para as regiões

anatômicas expostas é dado por:

• Para radiação X secundária, descrita pela figura 55,

(equação 20)

UM. = (P, ~pJuo' +(p;;~:~rr{~I p;.I[m(p,)- c~1]+c~1p~t~1~ln(Pl)l
(equação 19)

onde, U RXs é a incerteza calculada para radiação X secundária.

• Para radiação X primária, descrita pelas figuras 56 e 57,

uRXp = (P, ~pJ'u.' +[(Pi;pn Uhr
onde, uRXp é a incerteza para radiação X primária.

Na figura 58, encontra-se a ~epresentação de P(p), proveniente dos dados

experimentais e ajustados pelas equações.
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Figura 58: p(p) proveniente dos dados experimentais e ajustados pelas equações.

Na tabela 3 encontram-se os valores das doses D e suas incertezas, calculados

no volume do crânio do paciente nas posições p+L1p estimadas a partir das equações

apresentadas nas figura 55, 56 e 57 para as condições CE1, CE2 e técnica otimizada;

Nesta tabela também estão apresentadas as reduções percentuais das doses em

relação à CE1.

CE1: Condição de exposição sugerida pelo fabricante do TC.

CE2: Condição de exposiçãO clínica.

Tabela 3: Valores das doses D (cGy) calculados, suas incertezas e redução porcentual relativa à
condição de exposição indicada pelo fabricante para exame de tomografia computadorizada de
6' d"'rcr amo pe la ICO.

Parâmetros mAs Dose absorvida de Raios-X Total da dose absorvida no
secundários nos olhos (cGv) crânio (cGv)

CE1 450 5,8(2,2) 169,7(50,2)
CE2 150 0,9(0,3) 27,1(8,0)
Redução (%) 84,5 84,1
Técnica otimizada 300 3,9(1,5) 113,3(33,1)
Redução (%) 32,3 33,5



5 DISCUSSÃO

o número de exames de TC pediátricos tem aumentado nos últimos 10 anos,

em todo mundo, contribuindo para um aumento da dose em um grupo de pessoas mais

suscetíveis aos efeitos decorrentes da exposição à radiação X. A diversificação das

técnicas utilizadas em pediatria e as diferentes tecnologias dos equipamentos de TC

promovem níveis de exposição muito variados, principalmente na região abdominal e

torácica, dificultando a avaliação das doses e a seleção de condições operacionais que

ofereçam doses baixas o suficiente para a produção de imagens com qualidade ao
diagnóstico (2,4,6,25,26,30,31,32,47).

Fabricantes de equipamentos de TC em conjunto com a comunidade científica

têm se preocupado na adequação das condições de exposição, nos exames de TC. Já

.são disponíveis comercialmente equipamentos de tomografia que ajustam

automaticamente a corrente do tubo quando o feixe de raios-X incide em diferentes

espessuras do paciente. Pesquisas de novos sensores de raios-x de diversos materiais

têm sido estimuladas com o objetivo de aumentar a sensibilidade na detecção da

radiação gerada por equipamentos de tomografia. Atualmente, alguns já disponibilizam

programas computacionais que estabelecem protocolos individualizados para crianças

de diferentes idades, efetuando a adequação das exposições em função da espessura

e dos tecidos irradiados. Nos modernos equipamentos de TC, como os helicoidais

multi-cortes, é possível a redução do tempo de realização do exame, todavia,

associado a doses altas e imagens de qualidade que coloca em questão o principio

ALARA, caso o exame seja efetuado com freqüência em um mesmo paciente
(6,7,11,13,14,15,18,23,24,29,30,31,32,33,34,35,36,43,44,46,51)

o equipamento de TC Philips Tomoscam AV, utilizado neste estudo, é do tipo

helicoidal de corte único, ou seja, possui tecnologia que utiliza uma única linha ativa de

detetores. Este equipamento permite versatilidade com relação à condição çle

exposição e, portanto, conseqüente variabilidade das doses absorvidas pelos

pacientes. Não foi encontrado na literatura avaliações dosimétricas efetuadas

especificamente com este equipamento, porém, as doses obtidas neste trabalho

apresentaram-se compatíveis às obtidas com equipamentos de tecnologia similar
(4,14,17,28,30,31,32,39,40,45,49,50,66,67,68,92,93,95)
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Os parâmetros operacionais utilizados nos protocolos dos exames de TC a princípio

são sugeridos pelo fabricante que os definem e ajustam por meio de programas

computacionais. Todavia as condições de exposição podem ser selecionadas pêlo

profissional que opera o equipamento com base na orientação da equipe clínica. O

conhecimento da forma com que estes parâmetros alteram a dose no paciente deve

ser de domínio da equipe multiprofissional envolvida na aquisição da imagem por TC, a

fim de gerar exposições otimizadas. O tempo de uso do tomógrafo, além da

característica de manutenção contratada também são parâmetros relevantes que

devem ser considerados para fins de otimizaçãoC4,15,18,23,24,29,30,31).

Nesta instituição um programa de manutenção preventiva e corretiva associada

a um programa de garantia da qualidade possibilita a monitoração do desempenho dos

equipamentos radiológicos (57,58). Os resultados deste programa têm demonstrado que

O equipamento Philips Tomoscan AV apresenta constância em seu desempenho.

Para a avaliação da qualidade da imagem e monitoração das doses em

aquisições tomográficas, normas nacionais e internacionais indicam a necessidade da

realização de testes para verificação do desempenho dos equipamentos. A exemplo de

outros países, no Brasil, desde 1998, é obrigatória a realização de testes dosimétricos

e de qualidade da imagem para obtenção de licença de funcionamento do serviço de

Te (25,26,27,47,59,60,62). Para tal, os fabricantes devem fornecer juntamente com o

equipamento de TC um simulador que possibilite a avaliação da uniformidade e do

nível de ruído da imagem. Todavia, em função de algumas normas internacionais,a

maior parte dos fabricantes de equipamentos de TC fornecem simuladores de testes

para avaliqção também da linearidade do nTC e da resolução espacial do sistema, o que

possibilita a verificação ampla do desempenho do equipamento (25,27,39,47,48,60,61).

A Philips MedicaI Systems fornece um simulador de qualidade de imagem como

parte integrante dos seus tomógrafos. Utilizando-se este simulador é possível a

identificação e implantação de protocolos de protocolos otimizados que podem diminuir

a dose nos pacientes e prolongar a vida útil do tubo de raios-X (3,25,34,43,46,59,62).

A busca de doses tão baixas quanto possíveis para arealização de uma imagem

de qualidade para diagnóstico médico está fundamentada nos princípios da

radioproteção, apresentados neste trabalho, e na possibilidade de ocorrência de efeitos

biológicos indesejáveis. A literatura tem mostrado que os principais efeitos biológicos

associados a exames de TC são do tipo estocástico como a leucemia e outros tipos de

câncer (7,8,48,49,52,53,54,56,85). Particularmente em exames de TC de crânio, além destes
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efeitos deve-se considerar que as lentes dos pacientes, por estarem proxlmos aos

cortes tomográficos realizados na região da fossa-posterior, estão sujeitas a

desenvolver catarata, que é um efeito determinístico relatado na literatura (85,86,87,88,89).

Alguns pesquisadores vão além disto, relatando que crianças que realizaram com

freqüência exames de TC de crânio, quando adultas apresentaram problemas

cognitivos (103). Assim sendo, considerando o aumento da exposição da população às

radiações devido o aumento expressivo da realização de exames de TC pediátricos, é

importante prevenir e minimizar riscos de efeitos deletérios devido a excessos de

exames na infância. Nesta fase, o limiar de dose para indução da catarata pode ser a

metade do valor da dose necessária para induzir este mesmo dano no adulto

(90,91,92,93,94,95). Não existe na literatura consenso quanto a este valor devido a

exposições fracionadas em crianças. Casos típicos de exposições freqüentes do crânio

de crianças, desde seus primeiros anos de vida, são comuns em pacientes com

hidrocefalia, retinoblastoma e até cefaléias repetitivas. Desta forma, o paciente

pediátrico submetido freqüentemente a exames de TC de crânio está sujeito a um

maior risco de dano na lente, justificando os estudos de otimização das condições de
exposição (4,5,6,10,14,17,24,28,53,95,94,103).

Respeitando as limitações do quadro clínico do paciente, muitos pesquisadores

acreditam que a ressonância magnética deva ser adotada como alternativo método de

diagnóstico por imagem em pediatria (6,10,18,37). O acesso da população a exames de

ressonância magnética é mais difícil do que a exames de TC, pois, trata-se de um

exame de alto custo para a realidade sócio-econômica nacional.

A complexidade na estimativa da contribuição dos exames de TC na dose

coletiva vai além da variabilidade das condições técnicas operacionais e das

configurações dos equipamentos de tomografia. O próprio método de determinação da

dose absorvida em exames de TC tem características específicas que podem gerar

incerteza da ordem de um fator de 10 (104). Segundo normas nacionais e internacionais

a determinação da dose em exames de TC pode ser efetuada a partir do resultado

apresentado por uma câmara de ionização do tipo lápis que possibilita o cálculo do

CTDI e do MSAD, que são índices de dose adotados como padrão de medida de dose

em TC (9,21,34,59,62,65,67,70,71,72), Todavia, o uso da dosimetria termoluminescente tem se

mostrado eficiente na avaliação das doses principalmente por possuir característica

integradora. Isto é, sua resposta considera a contribuição da radiação primária e

secundária acumulada na região anatômica expostél (78,79,80,81). A opção do uso do DTL
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na avaliação das doses no crânio foi baseada na necessidade da determinação da

dose acumulada ao longo das regiões do crânio expostas não só a radiação primária

como também às regiões adjacentes no qual se insere as lentes dos olhos. Somente

com o uso deste tipo de detetor pode ser possível determinar uma função de

distribuição de dose devido a radiação secundária com boa acurácia, conforme

demonstrado pela figura 55. Em geral, as avaliações dosimetricas realizadas em

exames de Te de crânio associam o uso do TLD100 a simuladores humanóides

submetidos a diversas condições de exposição o que acarreta também incertezas em

relação à estimativa da dose real no paciente (35,51,78,79,80,81).

Na figura 54 pode-se verificar que houve uma grande redução da dose quando

utilizado de valores do produto corrente tempo no intervalo de 75 a 175 mAs a partir da

recomendação da equipe clínica. É claro que a redução da dose era esperada, pois o

mAs é diretamente proporcional a dose. Todavia, as avaliações da resolução espacial

qe alto e baixo contraste, quando realizadas na técnica reduzida, apresentaram

resultados não aceitáveis em relação às especificações do fabricante. Além disto,

ocorreu um aumento do ruído e diminuição da uniformidade das imagens. Desta forma,

a redução da dose a partir da redução do mAs não é uma prática justificável, um vez

que, as imagens resultantes podem não atender os referenciais de qualidade de

imagem para TC. O estudo de otimização das técnicas apontou que o valor mínimo do

produto corrente tempo que deve ser aplicado para gerar uma imagem de qualidade

utilizando-se o tomógrafo Tomoscan AV é de 300 e 200 mAs para as regiões da fossa

posterior e supra-tentorial respectivamente.

Atualmente, a dose nas lentes dos pacientes pediátricos submetidos a exames

de TC de crânio é de 3,9(1,5) cGy, o que corresponde a 67,7% da dose utilizada

inicialmente. Este valor de dose vêm sendo praticado por outros centros de

diagnóstico, conforme apresentado na literatura (30,93). A redução percentual obtida

com base no estudo de otimização é comparável à obtida por outros pesquisadores e

permite a minimização dos riscos desta técnica quando aplicada de forma justificada
(14,39,40,45,49,50,66,67,68,92,93,95 )
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6 CONCLUSÕES

1- A condição técnica para exames pediátricos de TC de crânio que oferecem menor

dose absorvida e que atende as recomendações do fabricante quanto à resolução

espacial é de 120 kV; 300 mAs, filtro 2 e matriz de 512x512 pixels.

2- É possível reduzir a dose efetiva no exame de TC a partir do estudo de técnicas

otimizadas. Na técnica otimizada obtida por este trabalho houve uma redução de

33,5% na dose total absorvida em relação à condição operacional proposta pelo

fabricante estimada em 169,7(50,2) cGy.Nas lentes dos olhos do paciente a redução foi

de 32,3%.

'3- A condição operacional proposta pela equipe clínica promoveu uma redução na dose

total de 84% em relação a condição operacional proposta pelo fabricante, porém gerou

perdas de qualidade relacionadas a resolução de alto e baixo contraste, inaceitáveis.

4- O uso da dosimetria termoluminescente possibilitou a determinação da distribuição

da dose absorvida no paciente de forma integrada para as diferentes condições de

exposição aos raios-X presentes no exame.
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7 ANEXOS

7.1 Anexo 1: Resultados da linearidade do nrc obtidos nos testes de qualidade

de imagem do equipamento de Te Philips Tomoscan AV

Nas figuras 59 a 61, encontram-se os gráficos relativos a avaliação semestral da

linearidade do nTC do equipamento de Te Philips Tomoscam AV para os anos de 2003

e 2004.

1500 março de 2003
y=4600,8x-1004,2

1000 R2 = 0,9899

500

-:::>
~ O

....
'-' 0,3 0,4 0,5~

-500

-1000

-1500

fi (cm-1
)

Figura 59: Linearidade do nTC. Resultado da avaliação realizada em março de 2003.
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Figura 60: Linearidade do nTC. Resultado da avaliação realizada em dezembro de 2003.
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1500 junho de 2004
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Figura 61: Linearidade do nrc. Resultado da avaliação realizada em junho de 2004.

o teste não foi realizado no 2° semestre de 2004 devido ao equipamento

encontrar-se em manutenção. Os resultados apresentados são satisfatórios e em

conformidade com as especificações técnicas.
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7.2 Anexo 2: Projeto de pesquisa submetido à aprovação do Comitê de Ética

Médica da UNIFESP

DESCRIÇAo DOS PROPÓSITOS E DAS HIPÓTESES A SEREM TESTADAS

Avaliação da dose absorvida de radiação X incidente no cristalino em exames pediátricos de tomografia
computadorizada de crânio

ANTECEDENTES CIENTIFICOS QUE JUSTIFIQUEM A PESQUISA

Os princípios da radioproteção e a qualidade da imagem radiológica têm sido avaliados na indicação de
procedimentos que oferecem doses otimizadas ao paciente sem prejuízo da qualidade da imagem final.
A dosimetria das radiações X em exames tomográficos são de particular importância em exames de
Tomografia Computadorizada (TC) de crânio em crianças, uma vez que existe um potencial ele indução
de catarata quando este método é utilizado na investigação de patologias na região do crânio.

Os parâmetros responsáveis pelas doses nos exames de TC estão relacionados à produção dos raios-X
e as características geométricas utilizadas nos exames. Estes parâmetros são: a espessura e o número
de cortes tomográficos, angulação do "gantry" e fatores teórico-operacionais geradores de radiação X,
como a tensão aplicada à ampola (kVp), a corrente do tubo (mA) e tempo de exposição. A intensidade
das doses também pode ser modificadas em função das características tecnológicas do equipamento e
dos protocolos utilizados na realização dos exames.

Desta forma, como as doses de radiação X oferecidas ao paciente são dependentes destas
características, faz-se necessário o estabelecimento de protocolos e condições operacionais que
ofereçam doses de radiação mais baixas ao paciente sem comprometimento da qualidade final da
imagem.

DESCRIÇAo DETALHADA E ORDENADA DO MATERIAL E MÉTODO, RESULTADOS ESPERADOS E
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1" ETAPA

As avaliações dosimétricas serão realizadas em pacientes ambulatoriais ou internados, de Oa 6 anos de
idade, com indicação clínica para a realização de exame de TC de Crânio, encaminhados ao
Departamento de Diagnostico por Imagem (DDI) da UNIFESP.

As doses serão avaliadas utilizando-se dosímetros Termoluminescentes do tipo TLD100, pertencentes
ao laboratório de Dosimetria termoluminescente da Coordenadoria de Física e Higiene das Radiações
do DDI. Estes dosímetros serão acondicionados em tubos acrílicos que abrigarão 40 unidades de
TLD100 (monitores). Estes monitores serão fixados minutos antes do início do exame na posição lateral
esquerda do crânio do paciente, sobre a linha do plano vertical do ouvido, na região dos ossos parientàis
e temporais até 4 cm abaixo do conduto auditivo externo. Os monitores serão retirados no final do
exame, e sua presença, não modificará qualquer procedimento de rotina e nem mesmo interferirá na
qualidade da imagem.

Após a exposição dos monitores, os mesmos serão analisados no laboratório de Dosimetria
Termoluminescente com o uso de uma leitora Harshaw 4000.

Propomos a análise dosimétrica em 100 pacientes quando submetidos a exames de TC de crânio com
indicação c1inica, nos dois equipamentos de Tomografia Computadorizada disponíveis no DDI que são:
Philips - Tomoscan AVEI e Shimadzu - SCT 4500. Totalizando 200 pacientes.
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i ETAPA

Com a determinação das doses de radiação serão propostas algumas mudanças nas condições técnico
operacionais para a realização do exame, com o propósito de reduzir a dose sem comprometer a
qualidade da imagem final. Para isto, serão avaliados os parâmetros físicos que determinam a qualidade
das imagens obtidas com o protocolo proposto e comparados às imagens obtidas com o protocolo
rotineiramente utilizado. Serão determinados a função transferência de modulação (MPF) que mede a
resolução da imagem. Assim como o ruído.

o novo protocolo proporá modificações nas condições geométricas (angulação do "gantry" e espessura /
espaçamento), uso de diferentes filtros matemáticos na aquisição das imagens e redução do produto
corrente x tempo (mAs).

Uma vez confirmada a redução da dose decorrente das alterações sem redução da qualidades da
imagem, serão realizadas novas avaliações conforme a metodologia proposta na etapa 1.

Conforme verificado na literatura, algumas pesquisas têm se desenvolvido na área proposta, mas com
ênfase na avaliação das doses de radiação devido a exames de TC de crânio em adulto.

ANÁLISE CRITICA DE RISCOS E BENEFIcIOS

Na primeira etapa da pesquisa não há riscos relacionados a modificação da imagem produzida ou
'aumento de doses oferecidas ao paciente, uma vez que o processo não envolve nenhuma intervenção
ou mudança de procedimentos já realizados de rotina.

Na segunda etapa, devido a indicação de mudanças nos parâmetros operacionais fundamentados de
forma teórica e experimental (1" etapa), existe o risco de repetição do exame radiológico. A identificação
relativa a este risco, poderá ser verificada imediatamente no monitor do equipamento e,
conseqüentemente, retomar o procedimento inicial (realizado rotineiramente), sem prejuízo ao
diagnóstico.

INFORMAÇÓES RELATIVAS AOS SUJEITOS DA PESQUISA OU DOS ANIMAIS DE
EXPERIMENTAÇÃO

Os pacientes estudados deverão ter idade entre O e 3 anos e indicação clinica para a realização do
exame. Em geral serão avaliados aqueles que apresentam patologias que exigem o controle por meio de
TC.

EXPLICITARÃO DOS CRITÉRIOS PARA SUSPENDER OU ENCAMINHAR A PESQUISA

Durante a primeira etapa, por se tratar de levantamento de dados dosimétricos, a pesquisa só será
suspensa caso não haja autorização do responsável legal pela criança para a realização das medidas.

Para dar andamento a segunda etapa serão relatados os benefícios líquidos que justifiquem a alteração
do protocolo em comum acordo com o médico radiologista responsável pelo serviço. Caso o controle de
qualidade da imagem e a opinião da equipe de radiologistas julguem que a relação risco-benefício ou o
processo de otimização das doses não é justificável (exemplo: detrimento da qualidade da imagem),
após avaliação dos 10 primeiros exames, a pesquisa será suspensa.

DECLARAÇÃO SOBRE O USO E DISTINÇÃO DO MATERIAL E/OU DADOS DE COlETADOS

O material que estará medindo as doses de radiação durante a realização do exame de tomografia
computadorizada de crânio é um monitor do tipo termoluminescente (TlD 100) inserido em um tubo
acrílico. Este material não oferece nenhum risco associado a contaminação e efeitos nocivos ao paciente
ou ao laudo médico.

7F.



A identidade do paciente e decorrente resultado do exame são preservados e considerados
confidenciais, só sendo de interesse à equipe pesquisadora da UNIFESP e ao paciente, caso o mesmo
tenha interesse.

Os dados obtidos serão utilizados para a publicação de trabalhos científicos nacionais e internacionais,
bem como em aulas teórico-práticas sobre o assunto,

A identidade do paciente será salvaguardada em qualquer fase da pesquisa.

76

~Ii



CARTA INFORMATIVA E CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO DOS SUJEITOS DA
PESQUISA, INDiVíDUOS OU GRUPOS OU SEUS REPRESENTANTES LEGAIS

Estudo: Avaliação da dose absorvida de radiação X incidente no cristalino em exames pediátricos de
tomografia computadorizada de crânio

Estas informações estão sendo fornecidas para sua participação voluntária neste estudo, que visa a
determinação da dose de radiação X na região dos olhos na qual o paciente estará submetido durante a
realização do exame de tomografia computadorizada (TC) de Crânio.

Durante a realização do exame de tomografia computadorizada de crânio, o paciente estará submetido a
exposição de raios-X direta na região do crânio. Uma das formas para se determinar a quantidade de
radiação no paciente durante a realização do exame é por via do uso de monitores de radiação.
Rotineiramente a avaliação da dose de radiação X não é determinada no exame. Neste trabalho,
propomos a determinação desta dose com o uso de monitores que serão posicionados na lateral do
crânio, próximo ao ouvido que será fixado com esparadrapo ou fita similar de uso médico.

O material que estará medindo as doses de radiação durante a realização do exame é um monitor do
tamanho de um lápis em acrílico. Este material não oferece nenhum risco associado a contaminação,
efeitos nocivos ou desconforto ao paciente.

Não há benefícios diretos ao paciente, mas a dose de radiação na qual o paciente foi submetido, será
determinada. Somente no final do estudo poderemos propor relações que beneficiam a diminuição das
doses de radiação utilizada atualmente nos exames de TC de crânio.

Em qualquer etapa deste estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis pela pesquisa para
esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal investigador é a Dra Regina Bitelli Medeiros, que pode
ser encontrada na Rua Botucatú, 659, telefone: 55764394. Se você tiver alguma consideração ou dúvida
sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), Rua Pedro de
toledo, 715, 1° andar, Presidente Prof. Dr José Osmar Medina Pastana, telefone: 5764564.

~ garantida a liberdade da retirada do consentimento a qualquer momento e deixar de participar do
estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu tratamento na Instituição.

Direito a confidencialidade - As informações obtidas serão analisadas em conjunto com outros pacientes,
não sendo divulgado a identificação de nenhum paciente.

Despensas e compensações - não há despensas pessoais para o participante ou responsável legal em
qualquer fase do estudo incluindo exames e consultas. Também não há compensação financeira
relacionada a sua participação.

Em caso de dano pessoal diretamente causado pelo procedimento proposto neste estudo (nexo causal
comprovado), o participante tem direito a tratamento médico na Instituição, bem como às indenizações
legalmente estabelecidas.
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram lidas para
mim, descrevendo o estudo "avaliação da dose absorvida de radiação X incidente no cristalino em
exames pediátricos de tomografia computadorizada de crânio".

Eu discuti com a Dra Regina Bitelli Medeiros, sobre minha decisão em particular nesse estudo. Ficaram
claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, seus riscos,
as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha
participação é isenta de despesas e que tenho garantia de acesso a tratamento hospitalar quando
necessário. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento
a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer
benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento neste Serviço.

Assinatura do participante/representante legal

pata ./ ./ .

Assinatura a testemunha

Data ... ../. .. ../. .....

Responsável pelo projeto:

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido deste paciente
ou representante legal para a participação neste estudo.

Assinatura do responsável pelo estudo

Data ../. ./ .
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CÓPIA DA CARTA DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA UNIFESP APROVANDO O PROJETO
DE PESQUISA

. I

I

Universidade Federal de São Paulo
Escola Paulista de Medicina

Comitê de Ética em PesquIsa
Ho.pJtlJ/Sil) PauJoIUniI."idMIt FtdtreJ. Sio PIIUIo

São'Paulo; 14 de'Agosto:de 2009'..
Ref. CEP N° 226/00

IImo.(a) Sr.(a)
Pesquisador(a) REGINA BITELLI MEDEIROS
Departamento de Diagnóstico por Imagem da UNIFESP

Prezado(a) Pesquisador(a), .

O Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade·Federal.de São Paulo/Hospital .São

Paulo analisou e aprovou o Projeto de Pesquisa intitulado: "Avaliação da dos.e de
> .

radiação X absorvida no cristalino em exames pediátricos de tOmografia

computadorizada do crânio".

Atenciosamente,

.Prot. Or.~ Medina Pestana
Presidente do Comitê de. Ética em Pesquisa da
Universidade Federal de São Paulo/Hospital São Paulo

Imsc

Rua Pedro de Toledo, 715 - 1° andar - CEP 04039-032 - São Paulo 1 Brasil
Tel.: (011) 576.45641571-1062 - FONEFAX (011) 539.7162
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I Dados de idade, dimensões do crânio, condições de exposição e valores das medições das

7.3 Anexo 3: Dados dos pacientes e condições de exposição

intensidades TL (nC) dos 40 DTLs nas posições p do crânio, do 1° ao 7° paciente.
Paciente 1 ~ 3 ~ 5 6 7
Idade (ano) 0,5 1 1 1 3 1 0,5
ABB * (cm) 12,8 16,5
CBD * (cm) 11,1 12,9
CE:fossa-posterior
ITensão (kV) 120 120 120 120 120 120 120
Corrente (mA) 225 80 80 225 ~25 175 225
empo (s) 4,6 4,6 2 2 2 2

espessura do corte (mm 3 3 3 3 3 3
incremento (mm) 5 5 5 5 5 5 ~~ 5
CE: supra tentorial
Tensão (kV) 120 120 120 120 120 120 120
Corrente (mA) ~25 80 ~O ~25 225 175 225~~

empo (s) ~ ,6 ~,6 ~ 2 2 2
espessura do corte (mm 7 7 11 7 7 7 7

incremento (mm) 7 7 11 7 7 7 7

Posição do TLD (cm) Leitura TL nC)
0,3
0,6
1,0 4,44
1,3 37,62 6,07
1,6 40,7 ~5,93

1,9 39,87 3,01 52,19
~,2 36,54 2,77 52,81
2,6 141,59 67,98 43,92 55,02
2,9 146,37 72,56 50,71 6,345 55,66
3,2 53,00 73,09 53,14 7,045 61,93 1,96
3,5 58,54 86,04 ~1,07 54,9 8,635 68,51 6,46
3,8 114,63 102,91 66,74 60,69 9,805 k38,72 8,13
4,2 312,90 524,57 65,83 63,6 51,375 76,05 8,62
4,5 228,55 355,27 58,52 71,46 5,87 79,77 ~5,71

14,8 12,89 95,28 3,37 76,29 60,285 80,49 55,81
5,1 309,30 53,74 59,27 82,96 2,79 95,74 3,65
5,4 253,24 344,22 73,99 95,1 9,51 101,37 5,69
5,8 31,50 529,99 80,58 102,13 119,055 110,35 74,77
6,1 301,90 34,58 92,44 293,67 6,08 120,19 2,34
6,4 240,01 09,49 208,79 382,88 ~66,19 145,04 100,36
k3,7 03,57 646,15 61,95 472,22 t387,015 545,14 320,92
7,0 356,94 60,36 85,55 378,78 75,04 384,49 61,25
7,4 363,29 647,15 93,88 68,78 28,085 579,83 386,4
7,7 391,54 636,66 ~77,73 504,66 422,12 481,35 373,02
8,0 377,61 659,57 35,96 389,49 389,505 38,26 326,06
8,3 384,64 654,51 32,11 739,1 62,645 597,89 398,72
8,6 343,82 668,03 ~78,12 1112,48 397,045 521,47 K369,3
9,0 361,23 45,27 81,31 739,77 444,805 k303,16 33,4
9,3 347,84 703,62 46,21 650,67 60,59 1172,13 34,84

~,
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... continuação.

9,6 382,68 693,11 578,42 704,8 538,105 ~52,5 599,46
9,9 345,94 711,91 570,5 641,79 532,74 807,56 516,88
10,2 372,96 624,41 638,21 662,32 554,17 ~16,77 573,29
10,6 364,11 kl61,56 609,29 kl93 ~50,1 ~69,58 547,59
10,9 346,65 ~50,54 633,99 667,8 555,15 ~69,96 550,28
11,2 368,38 671,53 621,31 705,41 556,415 1782,22 604,18
11,5 358,46 kl17,5 kl58,69 kl66,9 537,79 762,98 562,96
11,8 376,19 ~58,24 621,81 679,21 362,375 791,47 479,99
12,2 365,26 805,49 580,73 702,71 356,625 785,93 562,41
12,5 383,80 789,27 ~27,1 692,34 341,3 827,04 585,74
12,8 361,71 818,31 603,66 656,39 347,145 854,29 546,31
13,1 367,18 752,68 602,52 646,28 347,41 849,3 606,51
13,4 356,63 803,09 641,57 699,06 316,43 799,23 574,89
13,8 375,54 825,28 ~51,39 1729,99 328,575 kl18,13
14,1 364,30 768,26 635,14 337,14 565,01
14,4 361,42 829,44 654,51 358,2 572,78
14,7 851,34 621,16 341,305 574,24
15,0 812,57 612,71 346,58 p04,28
15,4 649,25 313,215 546,16
15,7 617,31 578,56
* distância Af-*B e Cf-*D da região supra-tentorial do crânio do paciente descrita pela figura 42.
CE: Condição de exposição.
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11- Dados de idade, dimensões do crânio, condições de exposição e valores das medições das
o ointensidades TL (nC) dos 40 DTLs nas posicões v do crânio do 8 ao 14 paciente.

Paciente 8 9 10 11 12 13 14
Idade (ano) 1 0,5 0,8 1 ~ 6
ABB * (cm) 14,8 15 16,1 18,67 16,1 19,51 15,5
CBD * (cm) 11,3 12 11,6 14,66 14,4 13,82 14,25
CE:fossa-posterior
Irensão (kV) 120 120 120 120 120 120 120
Corrente (mA) ~25 225 225 225 225 ~25 25
empo (s) 2 2 2 2 2 ~ ~

espessura do corte {mm 3 3 3 ~ 3 3
incremento (mm) 5 5 5 5 b ~ 5
CE: supra tentorial
Irensão (kV) 120 120 120 120 120 120 120
Corrente (mA) 225 ~25 1225 ~25 ~25 25 225
empo (s) 2 ~ 12 ~ ~ 2

espessura do corte (mm 7 17 7 17 7 7 7
incremento (mm) 7 7 7 7 17 7
Posição do TLD (cm) Leitura TL nC)
0,3 51,8
0,6 53,4
1,0 26,35 55,4
1,3 29,55 58,75
1,6 31,38 58,86 ~6,495

1,9 45,95 26,75 32,28 1,95 30,415
12,2 50,19 24,33 32,81 ~5,51 2,07
~,6 51,82 29,67 32,64 "'" 9,36 2,13



... continuação.

12,9 54,1 32,48 36,88 71,9 30,085
3,2 57,36 34,04 37,27 77,04 38,98
3,5 62,75 34,18 38,8 ~6,46 80,37 43,775
3,8 ~7,48 38,63 41,69 38,31 89 45,26
kl,2 71,31 38,01 47,1 kl4,02 93,68 50,75
4,5 74,21 kl9,345 kl4,7 52,2 kl6,87 105,6 53,245
4,8 76,51 55,095 45,96 54,53 kl8,66 107,18 58,565
5,1 85,51 59,73 53,89 59,76 58,48 117,48 54,59
5,4 89,71 p3,81 66,3 58,33 59,13 125,68 69,835
5,8 101,61 66,565 209,12 65,3 67,47 141,08 77,12
6,1 117,52 81,11 191,75 174,02 76,03 151,96 SO,1
6,4 225,9 196,21 240,01 a8,18 105,62 167,43 1230,54
6,7 542,39 357,44 324,83 320,28 390,13 332,96 ~32,86

7,0 430,2 341,705 1219,86 1285,93 258,56 782,24 - kl46,99
7,4 393,62 333,7 1260,36 ~04,75 319,76 ~17,91 ~75,795

7,7 535,16 385,805 337,83 299,77 391,99 700,95 521,285
8,0 429,95 363,7 1228,19 279,55 1279,33 796,58 458,765
a,3 ~88,73 ~31,04 305,57 408,33 ~30,11 574,23 346,815
8,6 1047,82 355,74 332,8 269,71 ~99,14 891,13 528,21

\9 O 767,22 352,33 1250,09 373,28 319,37 686,59 445,83,
9,3 642,2 360,65 341,91 366,43 ~76,28 676,42 361,76
9,6 705,68 kl14,73 494,1 301,7 ~51,16 483,48 565,72
9,9 701,31 373,315 521,09 403,71 532,23 576,02 463,5
10,2 692,25 ~40,055 428,79 358,39 ~94,08 877,96 592,97
10,6 701,06 655,045 426,63 760,35 489,88 761,46 664,825
10,9 755,58 560,5 447,5 502,69 528,87 1038,43 1704,545
11,2 762,88 553,92 446,45 523,78 519,55 1095,03 ~62,08

11,5 725,9 563,25 413,08 568,04 511,89 1098,88 1761,03
11,8 745,37 575,33 437,64 ~73,2 499,55 1019,55 1705,665
12,2 730,74 561,035 ~55,64 kl89,32 546,47 1096,33 754,225
12,5 731 568,8 ~43,8 468,97 500,27 1126,31 706,385
12,8 ~60,9 579,845 ~58,25 455,68 538,92 733,005
13,1 650,65 549,44 ~35,7 487,81 ~83,94 717,265
13,4 681,85 549,565 ~92,42 407,79 501,11 746,495
13,8 677,36 605,815 488,68 549,89 730,265
14,1 658,2 583,61 480,76 512,25 697,28
14,4 p06,44 578,365 467,97 503,9
14,7 596,62 491,39
15,0 612,3 491,37
15,4 644,795 519,58
15,7 655,035 534,02
* distância ABB e CBO da região supra-tentorial do crânio do paciente descrita pela figura 42.
CE: Condição de exposição.
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111- Dados de idade, dimensões do crânio, condições de exposição e valores das medições das
intensidades TL (nC) dos 40 DTLs nas posições p do crânio do 150 ao 21 0 paciente.
Paciente 15 16 17 18 19 20 21
Idade (ano) ~ 3 3 1 2 1
A~B * (cm) 14,6 15,45 17,8 16,69 16,5 15,8 15,3
C~D * (cm) 11,87 11,45 14,1 12,98 13,6 13,18 12,24
CE:fossa-posterior
Tensão (kV) 120 120 120 120 120 120 120
Corrente (mA) 225 225 225 1225 1225 1225 1225
empo (s) 2 2 2 12 12 12 12
~spessura do corte (mm 3 3 ~ ~

incremento (mm) 5 5 5 5 5 5 5
CE: supra tentorial
Irensão (kV) 120 120 120 120 120 120 120
Corrente (mA) 225 225 1225 25 25 1225 225
empo (s) 2 2 12 2 ~ 2 2

espessura do corte (mm 7 7 ~ 7 7 7 7
incremento (mm) 7 7 7 7 7 7 7

Posição do TLD (cm) Leitura TL nC)
0,3 ~6,71

0,6 129,55
1,0 28,25 33,66
1,3 ~3,66 ~6,44 ~4,42

1,6 38,03 125,17 ~9,31 36,7 27,38 30,74 37,45
1,9 39,54 126,1 51,83 ~2,2 29,21 34,82 ~9,15

~,2 3,26 32,48 56,3 ~3,52 28,32 36,48 8,94
12,6 5,18 31,65 60,8 4,26 6,59 8,25 9,19
12,9 9,15 35,98 58,33 ~6,31 33,37 9,18 42,99
3,2 52,86 37,75 65,71 7,6 7,99 0,59 5,2
3,5 55,05 0,82 71,57 53,77 8,81 3,43 7,25
3,8 60,54 44,43 75,04 56,74 42,76 47,14 44,78
4,2 k32,84 50,95 81,37 54,81 3,55 52,98 53,1 ,

4,5 71,27 148,91 ~6,7 56,59 7,11 52,81 ~8,85

4,8 78,48 55,67 97,67 62,97 43,27 59,1 ~9,52

5,1 75,42 55,9 113,03 72,83 57,32 4,13 ~3,97

5,4 89,1 k37,71 108,17 73,2 0,8 ~9,79 ~2,58

5,8 104,59 73,37 134,65 85,22 ~8,72 77,69 4,92
6,1 115,21 87,12 148,61 95,56 80,66 7,68 7,84
k3,4 138,75 95,09 219,02 186,43 111,91 111,07 121,84
~,7 586,38 95,44 562,05 532,71 73,9 47,39 39,37
7,0 374 354,94 830,87 430,32 G49,48 393,5 276,97
7,4 33,21 530,19 619,89 27,29 658,1 525,81 09,63
7,7 517,37 363,49 940,43 26,17 89,86 13,94 68,86
8,0 482,7 531,26 782,23 416,48 ~02,31 380,29 319,99
8,3 657,14 520,08 717,46 54,29 560,42 54,55 74,9
8,6 1467,72 92,51 951,67 550,31 92,16 592,63 38,86
9,0 568,34 ~78,26 772,88 414,97 10,86 421 28,69
9,3 678,68 554,08 749,69 99,06 619,17 65,43 87,02
9,6 737,55 662,77 1513,73 576,53 93,85 08,13 65,17
9,9 794,76 768,01 973,45 ~34,18 21,47 ~55,13 381,7
10,2 801,69 778,79 1195,75 613,37 ~66,5a- 763,91 ~39,37
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... continuação

10,6 ~80,92 718,1 1273,5 697,65 743,18 1156 656,36
10,9 849,02 788,51 1211,07 803,02 ~16 ~65,19 ~02,69

11,2 798,28 707,21 1186,15 788,11 ~89 746,89 627,96
11,5 ~32,17 781,32 1211 779,69 1153,26 p87,5 662,31
11,8 877,34 631,43 1125 715,91 ~84,67 709,38 ~90,86

12,2 880,49 728,81 1235,83 737,69 764,56 729,75 649,28
12,5 856,11 1153,3 788,38 773,28 715,79 637,43
12,8 831,27 1269,11 785,41 771,84 729,46 622,2
13,1 849,53 1278,45 767,78 715,45 733,99 612,75
13,4 916,25 1230,99 843,27 725 732,68 635,4
13,8 850,71 1023,89 827,13 698,88 t706,28
14,1 863,11 1265,05
14,4
14,7
15,0
15,4
15,7
* distância ABB e CBD da região supra-tentorial do crânio do paciente descrita pela figura 42.
CE: Condição de exposição.

IV- Dados de idade, dimensões do crânio, condições de exposição e valores das medições das
intensidades TL (nC) dos 40 DTLs nas posições 1J do crânio do 22° ao 28° paciente.
Paciente [22 [23 [24 [25 [26 [27 [28
Idade (ano) 3 b,5 2 0,8 0,5 6
~BB * (cm) 16,7 16,7 12,6 10,8 11,23
CBD * (cm) 13,7 13,3 10,4 13,31 12,2
CE:fossa-posterior
Tensão (kV) 120 120 120 120 120 120 120
Corrente (mA) 225 225 225 125 150 150 150
empo (s) 2 2 2 1 1 1 1

espessura do corte (mm 3 3 ~ 3 3 3 3
incremento (mm) 5 5 ~ 5 3 3 3
CE: supra tentorial
lrensão(kV) 120 120 120 120 120 120 120
Corrente (mA) [225 25 25 100 150 150 150
empo (s) 2 2 2 1 1 1 1

espessura do corte (mm 7 7 7 5 ~ 5 3
incremento (mm) 7 7 7
Posição do TLD (cm) Leitura TL nC)
0,3 6
0,6 ~,45

1,0 18,54 6,18
1,3 21,26 ~,69 92,64
1,6 31,46 24,3 6,24 91,09
1,9 32,13 [23,3 7,06 99,43 91,74
[2,2 34,59 [23,3 37,8 7,37 96 89,64
~,6 35,96 30,09 9,12 7,81 2,73 93,21
2,9 39,94 29,2 42,52 8,86 ~5,06 91,49
3,2 1,44 8,82 45,34 9,01 93,39
3,5 6,18 9,81 5,42 10,07 8,11 ", 88,42
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... continuação.

3,8 50,46 31,59 52,08 11,9 93,51 96,35 12,92
4,2 52,08 37,1 53,63 11,49 92,34 85,95 13,91
4,5 54,37 37,24 55,82 12,65 93,47 93,09 15,04
4,8 59,92 38,27 70,18 15,38 99,74 85,14 16,09
5,1 65,01 44,4 60,91 17,41 98,52 88,31 17,76
5,4 72,21 50,06 74,63 18,93 90,99 90,75 21,31
5,8 78,08 50,95 78,09 20,96 102,92 86,67 54,66
6,1 97,94 56,84 94,95 23,8 96,3 95,03 101,66
6,4 102,4 79,51 154,34 39,1 174,23 91,47 112,5
6,7 ~38,68 302,69 470,41 106,46 119,98 114,38 116,22
7,0 333,91 193,23 332,07 110,35 109,67 103,06 115,39
7,4 ~98,16 ~69,84 365,81 124,24 102,95 114,83 126,32
7,7 ~67,75 1290,65 ~87,47 121,33 115,8 107,92 127,94
8,0 371,71 1249,13 ~38,06 129,97 117,67 101,47 126,44
8,3 524,56 327,18 ~32,55 120,49 101,63 110,59 115,4
8,6 ~24,09 1237,32 ~71,42 122,53 119,58 108,36 125,75
9,0 387,89 1291,2 t349,15 123,54 111,46 115,99 135,64
9,3 550,78 ~27,29 657,3 122,28 107,81 134,94 125,1
9,6 421,53 1237,59 622,84 125,73 115,89 152,28 130,29
9,9 499,19 328,81 640,62 104,65 109,97 141,69 133,15
10,2 617,08 120,7 629,91 104,05 157,41 148,67 135,82
10,6 657,66 321,44 601,87 101,7 144,43 152,06 129,85
10,9 712,08 413,53 p95,45 106,55 108,74 145,86 129,88
11,2 672,13 422,92 665,62 100,64 107,73 141,35 140,13
11,5 754,77 494,21 647,05 107,98 115,67 145 133,24
11,8 714,34 398,62 639,65 107,81 105,17 136,5 138,95
12,2 690,77 463,79 657,41 112,19 135,99 146,66
12,5 664,44 455,57 680,43 113,47 ~5,15 147
12,8 1721,93 ~12,46 668,56 90,68 28,19 136,92
13,1 632,87 ~87,03 673,6 71,41 122,55 143,33
13,4 708,73 ~76,97 610,03 27,47 21,1 127,91
13,8 702,05 685,47 21,3 19,88 121,44
14,1 675,19 637,94 149,51 126,69
14,4 654,43 149,09 124,38
14,7 661,87
15,0
15,4
15,7
* distância A~B e C~D da região supra-tentorial do crânio do paciente descrita pela figura 42.
CE: Condição de exposição.
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V- Dados de idade, dimensões do crânio, condições de exposição e valores das medições das
intensidades TL (nC) dos 40 DTLs nas posições p do crânio do 29° ao 35° paciente.
Paciente 29 30 31 32 33 34 K35
Idade (ano) 2 0,5 2 1 3 ~ 2
IA~B * (em) 11 8,4 12,77 13,3 14,2 13 11,97
C~D * (em) 13,1 10,28 15,38 17,7 16,7 16,4 15,18
CE:fossa-posterior
Irensão (kV) 120 120 120 100 100 100 120
Corrente (mA) 125 100 100 175 175 175 125
empo (s) 1 1 1 1 1 1
~spessura do corte (mm\ t3 t3
incremento (mm) 5 5 5 5 5 5
CE: supra tentorial
!l"ensão (kV) 120 100 120 100 100 100 120
Corrente (mA) 125 100 100 150 150 150 150
empo (s) 1 1 1 1 1 1 1
espessura do corte (mm 2 ~ ~ 7 7 7 7
incremento (mm) 7
Posição do TLD (em) Leitura TL nC)
0,3 7,52
6,6 5,79 7,85 14,74
1,0 ,17 16,52 7,93 14,87
1,3 ~,7 17,02 7,88 K3,71
1,6 6,92 17,32 8,26 5,14
1,9 7,8 19,14 4,49 9,01 8,51 14,85
~,2 9,33 18,35 5 8,45 9,18 11,83 ~,72

12,6 9,76 19,81 ,94 8,9 9,74 12,82 5,64
2,9 9,04 0,93 5,32 9,57 9,93 12,46 ,17
3,2 9,32 ~2,19 ~,76 9,94 10,56 14,32 5,03
3,5 10,29 121,66 5,52 10,72 11,34 13,97 ,5
3,8 10,9 2,71 6,4 11,73 11,9 14,5 6,75
4,2 12,02 4,16 ,66 11,38 12,67 15,92 ,62
4,5 13,17 124,58 7,89 11,72 14,1 17,77 10,23
4,8 13,66 6,98 8,57 12,46 15,21 18,61 10,45
5,1 14,23 31 8,86 17,29 3,92 11,57
5,4 16,15 32,69 10,1 13,72 18,7 ~6,38 12,69
5,8 19,02 37,37 12,27 14,32 123,02 171,09 14,82
6,1 121,84 37,63 3,41 17,45 1,61 103,67
~,4 79,49 4,24 147,97 52,64 1,33 6,36 1,18
6,7 97,5 169,11 74,54 119,48 114,2 101,05 79,06
7,0 101,79 136,11 37,83 57,76 4,24 8,88 9,26
7,4 98,07 180,7 93,67 9,28 108,91 9,57
7,7 96,83 132,04 4,71 95,39 5,46 108,28 4,42
8,0 5,78 ~04,83 31,54 60,84 55,06 119,43 57,69
8,3 5,83 117,23 5,34 88,81 9,94 149,63 4,31
8,6 103,7 08,83 54,25 4,75 3,23 126,19 4,72
9,0 105,02 83,96 40,9 51,8 132,73 123,73 67,14
9,3 112,49 165,76 55,7 148,77 122,03 128,14 7,65
9,6 115,16 152,69 57,94 58,34 163,47 119,48 ~1,31

9,9 102,85 143,95 35,67 77,67 145,76 120,36 92,33
10,2 109,55 302,29 37,69 50,8 112,87" 123,94 92,71

Continua....
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... continuação.

10,6 98,15 ~07,38 54,19 66,3 121,04 123,9 104,4
10,9 90,87 365,28 58,86 68,9 89,24 116,12 98,44
11,2 99,02 ~70,77 77,93 49,28 83,89 117,29 92,15
11,5 97,32 ~00,14 70,07 36,88 112,81 109,32 179,8
11,8 97,23 ~40,58 61,73 37,52 126,04 108,19 125,09
12,2 99,47 ~98,33 58,42 41,12 132,41 109,68 90,94
12,5 104,47 ~28,82 141,06 46,36 159,54 113,1 S2,09
12,8 94,26 143,26 55,43 55,34 156,24 111,65
13,1 101,01 177,08 54,51 ~9,35 132,97 111,84
13,4 69,78 127,05 175,79
13,8 74,76 93,55 174,47
14,1 90,19 73,04
14,4
14,7
15,0
15,4
15,7
* distância ABB e CBD da região supra-tentorial do crânio do paciente descrita pela figura 42.
CE: Condição de exposição.

VI- Dados de idade, dimensões do crânio, condições de exposição e valores das medições das
intensidades TL (nC) dos 40 DTLs nas posições TJ do crânio do 36° ao 42° paciente.
Paciente 36 37 38 39 140 141 142
Idade (ano) 14 1 1 3 ~ 0,6 3
ABB * (cm) 14,81 11,84 12,87 13,27 13,39 S,37 12,2
CBD * (cm) 18,39 15,58 14,77 15,4 17,08 11,1 15,95
CE:fossa-posterior
Irensão (kV) 120 120 120 120 120 120 120
Corrente (mA) 150 150 150 150 150 150 150
empo (s)

espessura do corte (mm 3 3 3 3 3 3 ~
,

incremento (mm) 5 5 5 5 5 3 5
CE: supra tentorial
Tensão (kV) 120 120 120 120 120 120 120
Corrente (mA) 125 100 125 125 125 100 125
empo (s) 1 1 1 1 1 1 1
espessura do corte (mm 7 17 17 7 17 ~ 7
incremento (mm) 7 7 7 7 17 5 7
Posição do TLD (cm) Leitura TL nC)
0,3
0,6
1,0 6,86
1,3 8,34 8,66
1,6 8,68 9,1
1,9 120,23 9,1 9,21 9,04 11,13
~,2 ~2,37 9,55 9,54 9,75 10,86 12,76
~,6 ~5,6 10,13 9,69 9,93 11,3 11,91
~,9 127,65 10,88 10,13 10,4 12,09 13,11
3,2 13,3 11,28 8,35 10,08 10,87 13,21 13,41
3,5 14,09 11,19 9,23 11,26 11,05 '. 13,66 15,17

Continua....

87



... continuação.

3,8 14,96 14,23 9,44 11,38 13,28 14,44 15,69
14,2 15,15 13,17 10,58 12,14 13,79 14,82 18,2
14,5 17,18 14,67 10,79 14,13 14,24 17,07 18,04
14,8 18,03 12,24 52,81 14,85 15,28 19,28 19,99
5,1 18,85 17,47 13,47 15,21 120,01 21,74 ~0,45

5,4 20 37,61 38,02 15,39 ~8,9 21,99 ~1,65

5,8 30,22 ~2,59 ~9,28 19,96 ~5,94 28,2 ~2,72

~,1 33,12 ~1,95 51,28 22,97 59,55 110,39 88,86
6,4 75,28 73,28 143,58 35,9 ~8,25 S5,07 S1,68
6,7 151,21 80,91 55,76 99,04 65,97 138,57 S8,48
7,0 129,18 ~6,38 57,9 82,78 41,86 113,81 89,77
7,4 129,89 84,99 56,16 86,8 64,18 100,83 93,89
7,7 167,36 76,76 144,31 119,27 42,96 155,29 133,02
8,0 109,76 67 61,9 119,11 63,4 114,61 111,77
8,3 156,8 91,64 148,34 ~7,41 47,23 121,46 94,65
8,6 158,21 115,68 52,57 112,52 58,14 153,8 84,87
9,0 94,21 73,82 61,69 ~1,71 54,11 105,09 79,36
9,3 115,91 66,27 50,68 135,14 81,38 128,94 73,87
9,6 98,32 63,56 56,29 127,4 69,16 144,17 75,33
9;9 153,09 71,55 64,87 112,54 63,35 110,77 71,45
10,2 184,42 70,95 64,48 ~1,61 ~9,81 189,88 65,61
10,6 158,37 68,12 95,56 162,72 ~9,98 158,43 67,94
10,9 128,39 73,08 70,33 126 ~4,28 163,46 71,11
11,2 145,58 69,16 67,59 140,74 ~7,11 154,81 112,67
11,5 179,69 67,73 71,77 126,78 62,82 165,63
11,8 175,33 63,32 66,86 136,93 64,2 149,89 ~9,55

12,2 136,88 66,94 76,09 127,52 66,86 163,5 ~5,78

12,5 150,36 60,9 68,62 129,87 64,06 160,94 170,17
12,8 124,08 75,64 68,93 119,69 73,71 152,04 68,92
13,1 138,66 57,45 72,26 136,72 62,46 156,35 73,58
13,4 142,13 64,86 73,06 144,63 63,55 165,65 74,52
13,8 137,21 65,02 77,03 130,16 185,14 69,78
14,1 171,49 71,8 143,43 170,91 71,55
14,4 125,09 78,67 131,3 163,68 64,06
14,7 70,93 169,5
15,0 79,59
15,4 74,59
15,7 76,73
* distância ABB e CBD da região supra-tentorial do crânio do paciente descrita pela figura 42.
CE: Condição de exposição.

QQ

,.



VII- Dados de idade, dimensões do crânio, condições de exposição e valores das medições das
intensidades TL (nC) dos 40 DTLs nas posições p do crânio do 43° ao 49° paciente.
Paciente ~3 ~4 5 46 7 148 149
Idade (ano) 0,8 1 2 5 0,5 1
IABB * (cm) 8,91 12,94 15,19 12,63 13,8 11,33 16,32
CBD * (cm) 11,41 14,23 15,42 17,29 16,82 14,78 13,17
CE:fossa-posterior
iTensão(kV) 120 120 120 120 120 120 120
Corrente (mA) 150 150 75 100 100 100 100
empo (s)
espessura do corte (mm 3 ~ ~
incremento (mm) 3 5 5 5 ~ ~ ~
CE: supra tentorial
jTensão(kV) 120 120 120 120 120 120 120
Corrente (mA) 100 125 75 100 100 100 100
empo (s) 1 1 1 2 2 1
espessura do corte (mm ~ 17 17 7 10 7 7
incremento (mm) 5 7 7 7 10 7 7
Posição do TLD (cm) Leitura TL nC)
0,3 7,8
0,6 8,06 5,47
1,0 8,18 ,1 5,26
1,3 9,22 5,89 4,31 6,69
1,6 8,45 ,52 6,38 6,2
1,9 7,85 9,55 ,53 6,08 6,69
12,2 9,06 10,05 10,4 ~,62 7,1 K3,65 7,44
12,6 7,96 11,69 12,23 10,75 6,88 17,38
12,9 11,06 10,93 8,62 11,44 [7,04 ~,71 ,3
3,2 11,31 12,21 23,21 11,91 17,75 [7,4 8,62
3,5 12,6 12,65 30,7 13,51 17,86 8,11 ,22
3,8 11,8 12,94 125,94 17,07 ,79 ,05 ,01
4,2 14,55 15,41 127,06 14,42 ,24 ,13 10,2
4,5 15,62 15,98 32,73 19,74 '9,77 8,9 11,05
4,8 17,04 17,77 126,65 16,15 10,35 ,85 11,85
5,1 18,72 19,14 33,63 18,77 11,1 ,92 12,44
5,4 19,78 .20,91 .29,43 21,76 12,63 11,95 24,09
5,8 29,15 22,36 29,39 22,76 12,98 12,53 52,64
6,1 6,64 64,8 14,2 21,43 15,42 15,19 143,33
6,4 6,37 8,53 32,73 88,91 23,17 125,59 ~7,07

6,7 86,81 73,51 37,32 146,25 70,77 89,91 55,57
7,0 102,96 59,65 0,69 148,66 55,7 ~5,21 39,08
7,4 107,47 2,44 1,09 152,95 ~6,95 [71,29 ~2,61

7,7 126,39 77,82 40,67 153,41 178,21 179,25 ~7,61

8,0 116,87 55,21 41,83 143,91 ° 59,65 2,86
8,3 118,86 82,51 39,44 121,09 0,85 92,41 0,58
8,6 118,81 K33,82 ~1,12 148,53 81,74 61,21 42,79
9,0 125,77 61,26 39,86 50,26 175,3 9,83
9,3 117,61 99,58 -143,02 136,43 1,02 92,85 107,78
9,6 95,62 100,61 39,26 111,35 7,55 59,33 76,27
9,9 94,64 86,04 ~3,66 143,28 55,36 92,88 73,03
10,2 91,91 84,61 2,97 133 5,2 '-'- 6,09 72,88
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,10,6 79,89 ~3,21 41,52 136,3 141,34 112,54 69,89
10,9 88,65 85,14 41,37 115,01 100,66 109,58 66,03
11,2 98,85 ~5,16 41,19 87,95 96,57 107,71 67,99
11,5 ~9,52 ~8,67 42,82 103,55 99,84 114,4 68,82
11,8 93,1 91,3 44,14 79,43 99,36 117,67 64,23
12,2 84,37 ~5,16 42,53 88,64 98,23 113,13 69
12,5 89 ~4,51 42,09 96,38 100,56 110,92 65,6
12,8 79,77 83,21 K38,95 72,24 91,48 112,95 67,56
13,1 ~8,51 ~8,85 98,03 108,17 109,5 66,1
13,4 84,93 88,76 86,8 104,66 127,39
13,8 92,25 85,67 99,9 ~6,96

14,1 87,15 86,94 91,62
14,4 87,16 88,03 80,13
14,7 84,3 79,88
15,0
15,4
15,7
* distância ABB e CBD da região supra-tentorial do crânio do paciente descrita pela figura 42.
CE: Condição de exposição.

VIII- Dados de idade, dimensões do crânio, condições de exposição e valores das medições das
intensidades TL (nC) dos 40 DTLs nas posições f) do crânio do 50° ao 56° paciente.
Paciente 50 51 52 53 54 55 56
Idade (ano) 14 0,5 3 5 0,6 4 3
ABB * (cm) 12,9 8,3 12,2 12,57 10,58 13,03 11,49
C~D* (cm) 20,3 10,6 15,2 16,5 14,8 16,08 14,34
CE:fossa-posterior
lTensão(kV) 120 120 120 120 120 120 120
Corrente (mA) 100 150 175 150 150 150 150
empo (s)

espessura do corte (mm ~ ~ 3 3 ~ ~ 3
incremento (mm) 5 3 5 5 ~ 5 ~
CE: supra tentorial
Tensão (kV) 120 120 120 120 120 120 120
Corrente (mA) 100 100 150 100 125 100 100
empo (s) 1 0,6 0,6 2 1 2 2

espessura do corte (mm 7 5 7 7 7 7 7
incremento (mm) 5 5 7 5 7 7 7

Posição do TLD (cm) Leitura TL nC)
0,3
0,6
1,0 7,8
1,3 4,26 6,32 10,28
1,6 3,96 9,43 14,71 9,96
1,9 5,84 14,81 12,13 9,55 15,31 11,91
2,2 ~,63 5,76 13 11,11 16,32 12,39
2,6 7,15 5,1 13,05 11,78 14,98 12,95
2,9 7,4 5,28 13,4 11,61 18,18 13,54
3,2 7,44 5,84 14,89 12,9 18,79 13,24
3,5 7,32 7,12 15,12 13,81 "'- 20,49 14,43
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3,8 7,86 6,93 5,96 17,11 14,35 21,37 15,9
~,2 8,6 6,89 6,57 16,81 15,89 21,21 16,27
~,5 8,89 7,97 7,44 17,33 16,09 23,45 17,14
fl.,8 9,28 6,34 ~,52 19,46 15,07 23,94 18,38
5,1 10,2 8,59 9,39 122,31 17,27 26,32 ~0,06

5,4 11,23 9,32 13,18 23,31 21,53 25,91 ~2,54

5,8 11,89 10,42 31,07 25,22 ~2,53 ~8,03 ~3,88

6,1 13,67 11,42 21,19 27,75 126,82 G2,51 15,97
6,4 15,38 K33,7 28,59 33,8 ~5,36 ~3,34 K30,32
6,7 143,4 77,68 35,44 132,01 147,88 147,7 123,25
7,0 35,49 74,41 74,18 82,95 146,36 109,6 97,99
7,4 ~8,68 75,47 36,83 138,77 156,49 139,23 151,83
7,7 ~2,41 87,45 61,27 127,78 159,48 165,58 117,32
8,0 144,89 93,57 63,85 ~6,75 164,93 142,83 124,86
8,3 50,13 83,18 65 138,06 162,39 118,38 154,63
8,6 ~2,52 68,79 82,76 109,51 152,01 159,03 116,88
9,0 ~7,67 62,27 84,23 104,31 160,37 110,94 113,9

..

~,3 f\.8,05 75,54 ~7,2 156,13 143,02 120,53 163,89
9,6 ~0,97 90,53 68,93 a4,94 133,03 186,2 107,43
9,9 56,86 97,81 ~8,85 183,71 130,19 164,49 134,92
10,2 50,61 82,23 38,32 166,47 141,03 214,49 160,53
10,6 71,98 67,21 45,54 185,65 136,86 221,77 130,65
10,9 89,78 52,34 71,27 183,62 137,12 ~01,71 131,79
11,2 71,83 81,1 63,62 162,32 128,16 168,85 130,19
11,5 71,56 64,5 78,65 186,13 128,96 1203,49 197,21
11,8 66,95 75,62 85,28 180,3 138,66 ~31,86 193,4
12,2 63,61 ~2,28 56,45 190,5 129,34 ~01,03 197,85
12,5 63,19 ~7,02 66,01 161,9 135,38 1204,78 199,06
12,8 66,07 K39,65 41,37 186,75 123,82 219,04 198,72
13,1 ~4,29 58,24 39,8 171,37 124,57 198,11 191,7
13,4 64,4 64,96 175,02 116,82 194,13
13,8 ~5,53 11,75 182,46 203,12
14,1 65,66 77,45 167,17
14,4 66,08 62,22 195,33
14,7 65,84
15,0 67,7
15,4 62,12
15,7 65,28
* distância ABB e CBD da região supra-tentorial do crânio do paciente descrita pela figura 42.
CE: Condição de exposição.
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IX- Dados de idade, dimensões do crânio, condições de exposição e valores das medições das
intensidades TL (nC) dos 40 DTLs nas posições p do crânio do 57° ao 63° paciente.
Paciente 57 58 59 60 61 2 63
Idade (ano) 1 2 5 0,7 3 3 ~
A~B* (em) 13,99 11,85 12,26 10,4 11,49 12,96 14,1
C~D * (em) 20,03 13,85 16,49 12,6 14,34 16,05 15,31
CE:fossa-posterior
Tensão (kV) 120 120 120 120 120 120 120
Corrente (mA) 175 100 150 150 150 100 100
empo (s)
espessura do corte (mm 3 ~ 3 3 3 (3

incremento (mm) 5 5 5 5 ~ 5 5
CE: supra tentorial
irensão (kV) 120 120 120 120 120 120 120
Corrente (mA) 150 125 100 150 100 100 100
empo (s) 1 1 1 1 1 1

espessura do corte (mm 7 7 7 7 7 7

incremento (mm) 7 7 7 7 7

Posição do TLD (em) Leitura TL nC)
0,3
0,6 ,51
1,0 ,76 6,18
1,3 6,18 6,7 5,86
1,6 5,86 7,31 7,4 6,61 6,95
1,9 6,61 7,82 8,28 5,41 8,23
2,2 5,41 6,42 8,05 8,52 7,42 6,29 5,06
2,6 7,42 k3,75 8,23 8,56 7,32 8,81 ,9
2,9 7,32 6,96 ,81 10,28 5,62
3,2 ~,45 7,91 8,35 10,23 8,45 8,31 5,32
3,5 8,47 8,65 9,28 10,33 8,47 9,12 5,83
3,8 9,3 9,02 9,07 10,98 ,3 10,24 6,58
14,2 9,71 9,65 10,01 11,42 9,71 11,99 ,13
14,5 9,85 10,28 10,35 12,61 ,85 ,75 7,11

14,8 10,54 11,47 11,43 13,41 10,54 12,92 t7',48
5,1 12,79 11,4 13,21 15,62 12,79 14,72 11,89
5,4 13,02 11,96 13,09 17,12 13,02 16,24 ,84
5,8 12,78 14,1 14,63 18,33 12,78 19,34 t7',65
~,1 14,97 14,79 41,97 19,68 14,97 19,27 ~,34

~,4 29,23 17,54 15,51 31,02 [29,23 ~8,77 ,63
6,7 62,61 9,47 58,81 91,18 62,61 123,52 19,53
7,0 57,88 57,7 55,74 93,34 ~7,88 ~8,2 l27,73
7,4 49,51 70,91 79,3 107,44 149,51 108,35 3,07
7,7 88,83 53,69 62,57 104,79 68,83 154,16 24,38
8,0 62,07 k38,13 56,57 109,17 2,07 8,14 39,29
8,3 k32,22 71,69 79,79 102,52 62,22 108,41 30,64
8,6 87,32 59,82 55,34 105,9 87,32 140,91 2,36
9,0 68,78 3,67 3,42 96,19 8,78 7,25 1,44
9,3 69,1 75,11 83,75 107,71 p9,1 126,91 27,08
9,6 126,5 57,92 55,93 107,98 126,5 133,15 2,08
9,9 94,98 69,83 117,24 116,8 4,98 -117,32 2,99
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10,2 93,97 76,41 89,68 114,57 93,97 109,55 f44,06
10,6 85,42 75,06 84,8 106,91 85,42 97,17 ~3,02

10,9 92,84 133,63 78,48 103,87 92,84 113,24 [20,04
11,2 89,5 97,16 66,86 110,97 89,5 100,19 f42,32
11,5 86,19 93,15 77,7 109,47 86,19 100,11 f44,18
11,8 96,39 87,98 84,78 116,69 96,39 103,73 45,31
12,2 95,13 101,06 79,83 106,66 95,13 104,55 38,14
12,5 80,08 95,57 81,32 112,36 80,08 106,2 38,54
12,8 92,44 78,86 78,44 114,02 92,44 S8 42,49
13,1 92,51 96,98 ~6,51 106,29 92,51 105,41 44,09
13,4 85,17 100,27 106,73 ~5,17 106,26 48,44
13,8 a8,26 83,88 112,36 88,26 109,63 50,09
14,1 87,73 108,48 101,45 f46,18
14,4 f45,22
14,7
15,0
15,4
15,7
* distância A~B e C~D da região supra-tentorial do crânio do paciente descrita pela figura 42.
CE: Condição de exposição.

x- Dados de idade, dimensões do crânio, condições de exposição e valores das medições das
sições p do crânio do 64° paciente.intensidades TL (nC) dos 40 DTLs nas po

Paciente 64
Idade (ano) 6
~~B * (em) 12,82
C~D * (em) 15,81
CE:fossa-posterior
Tensão (kV) 120
Corrente (mA) 100
empo (s)
espessura do corte (mm 3
incremento (mm) 5
CE: supra tentorial
Irensão (kV) 120
Corrente (mA) 100
empo (s) 1

espessura do corte (mm ~

incremento (mm) ~
Posição do TLD (em) Leitura TL (nC)
0,3
0,6
1,0
1,3
1,6 5,36
1,9 6,27
[2,2 5,68
[2,6 6,22
2,9 6,67
3,2 ~,69
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3,5 6,68
3,8 6,88
4,2 7,1
4,5 7,09
4,8 7,9
5,1 8,1
5,4 8,03
5,8 8,89
6,1 8,95

6,4 11,46

6,7 32,39
7,0 120,36
7,4 36,84
7,7 122,51
8,0 36,86
8,3 128,31
18,6 128,66
9,0 33,45
19,3 127,17
9,6 ~5,49

9,9 126,14
10,2 ~1,03

10,6 148,18
10,9 ~4,19

11,2 141,45
11,5 147,25
11,8 142,39
12,2 145,45
12,5 146,57
12,8 ~3,03

13,1 ~4,69

13,4 147,79
13,8 ~9,92

14,1 ~6,81

14,4
14,7
15,0
15,4
15,7
* distância ABB e CBO da região supra-tentorial do crânio do paciente descrita pela figura 42.
CE: Condição de exposição.



;7.4 Anexo 4: Dados para determinação do fator de conversão fTL

os oSlme ros e I en I Icaçao n a
Exposição 1 2 3
mAs 2C 100 10

~ose (cGy) 0,52(5.10-2 1,17(1x10-2 0,13(3x1 0-4

DTL n° Leitura TL (nC
62 29,75 91,45 15,66
63 22,01 68,58 11,35
64 23,23 72,99 13,58
65 26,03 70,82 15,07
69 30,63 89,60 18,11
73 22,02 74,96 14,23
75 25,68 14,39
76 21,93 65,35 12,02
77 26,20 80,14 14,40
78 23,10 69,29 12,49
79 23,26 71,64 12,70
80 23,10 71,24 12,35
81 20,18 64,50 12,16
83 20,78 68,78 12,36
84 22,16 60,70 13,24
85 23,05 67,10 13,76
86 24,59 70,61 13,72
87 24,32 78,36 14,50
88 20,98 74,89 13,78
89 22,93 65,84 12,06
93 26,38 71,98 13,00
94 25,57 81,99 14,44
96 23,82 77,85 13,33
98 22,13 79,06 14,55
99 28,56 66,51 14,14

102 27,24 97,21 17,64
105 29,07 91,12 16,45
106 26,83 89,81 12,60
108 28,04 95,85 17,61
109 28,52 94,75 17,20
110 28,13 99,46 16,05
112 27,99 93,53 15,27
114 28,49 80,64 15,49
116 26,49 92,15 16,79
117 25,95 91,09 16,43
121 25,88 82,43 16,26
123 28,28 94,08 17,80
125 29,09 95,95 15,57
126 27,64 97,22 17,83

1- Leitura TL para três exposições de Raios-X para os 11- Leitura TL para três exposições de Raios-X para
d' d o 1 d . t d'd ffi - 062 126oSlmetros e identificação n a 61.
Exposição 1 2 3
mAs 20 100 10

Dose (cGv) °,52(5.10-
2 1,17(1x10-2 0,13(3x1 0-4

DTL nO Leitura TL (nC
1 19,35 53,16 10,14
4 18,28 73,36 14,50
7 22,63 70,74 17,14
8 23,17 70,14 13,04
9 23,47 71,38 12,89

14 24,33 72,93 13,13
16 24,64 70,27 13,42
17 23,50 54,90 12,90
18 18,78 67,85 10,22
21 22,08 60,67 12,61
22 22,24 50,20 11,50
23 17,28 68,39 9,39
24 22,36 65,94 12,42
26 21,85 78,04 11,97
27 25,67 75,82 14,20
28 25,66 57,79 13,99
29 19,58 70,89 10,47
30 24,05 75,12 12,80
31 23,50 56,12 13,68
33 18,87 10,29
34 20,25 59,29 11,12
35 22,31 73,25 13,01
36 23,26 75,85 13,57
37 26,06 83,39 13,13
3E 23,73 75,28 18,72
39 26,06 82,52 14,46
42 30,51 54,61 17,71
43 23,23 9,67
45 17,62 93,28 10,84
46 27,10 84,37 14,68
47 22,50 67,81 11,98
48 26,19 76,70 13,52
49 27,55 82,10 15,34
52 31,75 96,50 12,29
53 27,90 86,59 15,79
56 18,28 58,34 10,35
58 22,87 73,09 12,83
59 31,98 103,07 18,51
61 32,63 105,46 18,97

95



11- Leitura TL para três exposições de Raios-X para os
dosímetros de identificação nO 128 a 193.
Exposição 1 2 3
mAs 20 100 10

Dose (cGy) 0,52(5.10-2 1,17(1x10-2 O, 13(3x1 0-4

DTL nO Leitura TL (nC
128 29,45 95,53 17,01
129 24,05 89,09 16,41
131 27,31 96,51 17,11
132 28,44 94,13 16,45
134 26,81 85,88 14,43
135 26,15 81,27 14,99
137 27,48 84,55 16,93
139 24,71 73,60 16,17
141 27,25 85,73 16,67
143 28,11 88,11 16,51
148 26,60 89,60 16,01
150 27,62 90,15 15,86
152 26,77 90,85 13,99
153 23,53 83,50 15,55
155 25,44 82,89 15,05
156 25,06 95,19 15,82
158 29,42 74,07 15,68
159 23,45 79,11 15,49
160 20,76 75,83 15,10
163 24,27 79,33 15,13
164 29,82 80,12 15,56
16!: 24,96 81,71 15,48
167 24,37 82,11 14,97
168 28,19 73,36 13,23
169 23,53 68,88 8,75
171 27,95 66,54 11,76
173 30,12 78,10 12,07
175 24,79 81,94 11,72
176 25,20 87,98 11,81
178 30,02 81,07 11,40
179 28,70 78,52 10,93
180 29,26 81,68 11,10
185 29,04 79,30 10,36
186 25,12 66,00 12,19
187 30,04 79,74 10,27
188 28,36 65,81 12,90
189 29,86 80,23 11,82
190 27,38 85,22 12,70
192 27,65 81,74 12,26
193 29,76 88,82 11,47

IV- Leitura TL para três exposições de Raios-X para
os dosímetros de identificação nO 194 a 532.
Exposição 1 2 3
mAs 20 100 1C

kJose (cGy) 0,52(5.10-2 1,17(1x10-2 O, 13(3x1 0-4

DTL nO Leitura TL (nC
194 30,09 91,39 12,04
196 28,95 86,02 10,60
197 29,09 87,00 12,07
198 27,75 85,53 12,58
201 29,46 83,96 13,17
203 29,33 73,80 12,18
204 29,01 84,08 12,68
207 31,12 96,20 13,39
501 26,44 91,21 13,34
502 30,04 97,99 13,56
503 26,87 81,90 11,65
504 32,05 85,40 12,38
505 27,46 79,26 11,40
506 28,71 90,59 -
507 29,31 68,44 12,83
508 29,40 97,53 13,77
509 28,85 98,61 14,25
510 26,43 94,39 13,43
511 24,46 92,73 13,45
512 24,89 83,91 12,09
513 23,58 87,85 12,92
514 25,45 72,62 11,02
515 30,47 91,92 14,11
516 25,17 83,78 12,41
517 27,80 95,62 14,09
518 27,52 96,92 13,91
519 27,58 95,81 14,19
520 26,01 83,35 12,86
521 27,48 96,37 13,34
522 28,59 13,20
523 30,91 13,77
524 31,77 14,04
525 30,24 84,00 11,74
526 25,76 75,42 12,87
527 30,11 97,57 12,52
528 30,27 97,27 10,24
529 30,00 96,65 12,76
530 29,15 102,71 14,26
531 23,67 13,81
532 22,68 83,18 12,10
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, V- Leitura TL para três exposições de Raios-X para os 111- Leitura TL para três exposições de Raios-X para
dosímetros de identificação nO 533 a 577. os dosímetros de identificação nO 578 a 608.
Exposição 1 2 3
mAs 20 100 10

Dose (cGy) 0,52(5.10-2 1,17(1x10-2 O, 13(3x1 0-4
DTL nO Leitura TL (nC

533 25,91 88,40 13,61
534 26,17 82,12 13,54
535 27,82 95,70 14,56
536 25,19 90,42 12,54
537 25,89 93,66 12,27
538 29,05 104,95 12,96
539 24,84 95,81 12,89
540 27,93 95,22 13,74
541 23,94 89,26 13,30
543 29,12 91,76 13,97
544 29,52 86,79 14,01
545 26,92 75,35 12,60
546 29,38 86,27 13,75
547 30,29 93,25 13,69
548 30,66 96,11 13,12
54S 26,02 87,86 11,38
550 27,62 96,33 14,11
552 28,84 91,12 13,34
553 29,18 89,96 12,86
554 27,78 81,93 12,01
557 30,19 83,01 12,27
558 27,74 76,34 12,61
559 30,19 83,37 11,50
560 28,90 95,96 13,24
561 23,83 85,84 12,70
562 27,79 87,86 12,30
563 30,21 91,18 13,29
564 32,26 96,23 13,96
565 26,60 77,67 11,24
566 31,62 91,82 13,64
567 28,71 79,94 12,17
568 30,43 77,14 12,23
569 29,33 81,40 11,80
571 25,67 90,22 13,10
572 81,31 11,84
573 25,98 80,42 12,12
574 25,77 78,49 11,94
575 29,28 83,19 12,66
576 28,81 81,91 12,41
577 27,80 75,01 11,35

Exposição 1 2 3
mAs 20 100 10

kJose (cGy) 0,52(5.10-2 1,17(1x10-2 O,13(3x10-4

DTL n° Leitura TL (nC
578 20,01 76,73 8,32
579 31,31 54,40 12,70
580 26,90 85,30 11,52
581 24,94 81,85 12,82
582 28,89 89,59 13,77
583 31,78 99,93 15,18
584 33,81 102,60 15,15
585 32,40 104,20 15,20
586 33,29 104,13 15,01
587 28,53 93,30 13,28
588 30,19 93,04 13,00
589 30,61 96,51 13,59
590 30,41 97,66 15,35
591 27,62 95,59 14,61
592 29,24 96,45 14,76
593 31,44 97,90 14,71
594 34,14 109,75 15,88
596 36,56 111,47 16,15
597 30,50 97,33 14,18
598 33,34 103,69 14,71
599 29,59 95,88 13,86
600 28,94 88,10 14,00
601 30,48 88,95 13,64
602 31,80 95,93 14,50
603 27,23 91,56 13,57
604 34,41 110,33 16,14
605 33,64 107,82 15,67
606 31,21 103,41 14,97
607 30,28 99,53 14,21
608 29,28 96,36 13,94

As exposições foram feitas com tensão de 120 kV. O fator de correção da

câmara de ionização e de calibração nesta energia são de 1,1 e 0)5, respectivamente.
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Abstract

Purpose: To identify technical conditions for head CT exams that offer low absorbed

dose and attended the manufacturer's recommendations about spatial resolutions. To

evaluate the absorbed dose in head CT exams in children until 6 years old under the

technical conditions suggested by the manufacturer and under the routine clinicai

conditions. To establish a quantitative relation between the absorbed dose and its

distributions on the head regions of the pediatric patients until 6 years old, in order to

estimate the doses in optimizing conditions. Methods: The doses of X radiation on the

head surface were measured in 64 pediatric patients in tomography exams made with

the Tomoscan AV-Philips, using 40 termoluminescent dosimeters TLD 100 type.The

dosimetry has generated information for the determination of the doses distribution ali

over the head. The exposing conditions (CE) indicated by the manufacturer were 120

kV and 450 mAs and the one indicated by the clinicai team was 120 kV with 75 to 175

mAs. With the quality of image test phantom, model Phantom C-Philips, the levei of

noise decurrently from the images created with potential tube from 100 to 140 kV,

between 50 and 800 mAs was measured. Simultaneously to the acquisition of the

images, the absorbed doses were measured on the phantom surface to each mAs, with

the ionization chamber model 660-6-Victoreen. From these measures, it was possible to

determinate the graphic relation between the image noise and the reiative absorbed

dose in function of different mAs to different potentials on the tube (kV). The CEs that

generated images with lower doses and acceptable leveis of noise were compared to

the reference image indicated by the manufactúrer, allowing the selection of optimized

techniques that were evaluated in terms of spatial resolution of high and low contrast,

using the same phantom. Results: The CE that has generated smallest dose and

acceptable image quality was 120 kV, filter 2, matrix 512x512 pixels with 300 mAs, for

slices thickness of 3 mm and 200 mAs for slice thickness of 7 mm of. In this condition, '

there was a reduction of the absorbed dose of 32,3% for the head exposure to the

secondary X-rays and 33,5% to the primary in relation to the generated dose on CE

suggested by the scanner manufacturer, which was estimated in 169,7(50,2) cGy.

Conclusion: It is possible to reduce the effective dose on the CT exam from the studies

of optimized techniques. The operatiorial condition proposed by the clinicai team

promoted a reduction of 84,1% on the total dose in relation to the operational condition



proposed by the manufacturer, however, it has generated unacceptable losses of

quality related to the resolutions of high and low contrast. The utilization of

termoluminescent dosimetry made the determination of the distribution of the absorbed

dose on the patient possible in an integrated way for the difterent conditions of exposure

to the X-rays contained in the examinations.
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