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RESUMO 

A tomografia computadorizada (CT) é um exame de alta capacidade de diagnóstico que 

proporciona doses de radiação elevadas se comparado com outros exames de diagnóstico 

radiológico. A do simetria atual em CT é feita, principalmente, utilizando uma câmara de 

ionização tipo lápis de 100 mm de extensão. No entanto, verificou-se que essa extensão, que tem 

o intuito de coletar toda radiação espalhada do perfil de dose de um único corte em tomografia, 

não é suficiente. Uma forma alternativa de do simetria tem sido sugerida através da translação de 

detectores menores. Neste trabalho, dispositivos eletrônicos comerciais de pequenas dimensões 

foram caracterizados para dosimetria em tomografia. O projeto pode ser dividido em cinco 

partes: a) pré-seleção dos dispositivos; b) caracterização elétrica dos dispositivos escolhidos; c) 

caracterização do simétrica no laboratório, utilizando qualidades de radiação específicas para CT, 

e em um tomógrafo; d) avaliação do perfil de dose em CT em um tomógrafo (no ar e em 

simuladores do simétricos de cabeça e de abdômen); e) avaliação do novo detector de MSAD em 

um tomógrafo. Os dispositivos escolhidos foram os fototransistores OP520 e OP521 e o 

fotodiodo BPW34FS. Antes da caracterização dosimétrica, três configurações de detectores, com 

4, 2 e 1 fototransistor OP520 funcionando como um único detector, foram avaliadas e a 

configuração com apenas 1 dispositivo foi a mais adequada. Por isso, os testes seguintes, para 

todos os dispositivos, foram realizados com a configuração com apenas 1 dispositivo. Os testes 

da caracterização dosimétrica no laboratório e no tomógrafo foram: dependência energética, 

resposta em função do kerma no ar (laboratório) e do CTDlJOo (tomógrafo), variação de 

sensibilidade e dependência angular. Nas duas caracterizações, os dispositivos apresentaram 

certa dependência energética, indicando a necessidade de fatores de correção a depender da 

energia do feixe; a resposta deles foi linear com o kerma no ar e com o CTDIJoo; o fototransistor 

OP520 foi o que apresentou maior variação de sensibilidade com a irradiação e o fotodiodo foi o 

mais estável; e a dependência angular foi expressiva no laboratório e pouco expressiva no 

tomógrafo, devido às geometrias dos feixes. Como o fotodiodo foi o dispositivo mais estável, os 

testes seguintes, em sua maioria, foram feitos somente com o BPW34FS. Na avaliação do perfil 

de dose em CT, confirmou-se que a extensão de 100 mm da câmara lápis não é suficiente para 

coletar toda radiação espalhada do perfil de dose. Além disso, foi mostrado que os detectores são 

capazes de obter detalhes do perfil de dose e, com isso, estimar grandezas dosimétricas em CT. 

O novo detector de MSAD, que consiste em um detector com 31 fotodiodos BPW34FS 

enfileirados, apresenta um diferencial em relação a outros detectores que são utilizados para 

obter o MSAD, a partir de vários cortes tomográficos, e o CTDI, através um único corte: é a 

possibilidade de obtenção de perfis de dose isolados (um único corte) ou adjacentes (vários 

cortes) com detalhes e em tempo real, e a possibilidade do cálculo de grandezas dosimétricas 

utilizando um sistema eletrônico e programas computacionais, podendo, assim, simplificar a 

do simetria em tomografia. 

Palavras-chave: Dosimetria, tomografia, dispositivos eletrônicos. 



ABSTRACT 

Computed tomography (CT) is an examination of high diagnostic capability that 

delivers high doses of radiation compared with other diagnostic radiological examinations. The 

current CT dosimetry is main1y made by using a 100 mm long ionization chamber. However, it 

was verified that this extension, which is intended to collect alI scattered radiation of the single 

slice dose profile in CT, is not enough. An alternative dosimetry has been suggested by 

translating smaller detectors. In this work, commercial electronics devices of small dimensions 

were eharaeterized for CT dosimetry. The project can be divided in five parts: a) pre-seleetion of 

devices; b) eleetrical charaeterization of selected devices; e) dosimetric characterization in 

Iaboratory, using radiation qualities specific to CT, and in a tomograph; d) evaluation of the dose 

profile in CT scanner (free in air and in head and body dosimetric phantom); e) evaluation of the 

new MSAD detector in a tomograph. The selected devices were OP520 and OP521 

phototransistors and BPW34FS photodiode. Before the dosimetric characterization, three 

configurations of detectors, with 4, 2 and 1 OP520 phototransistor working as a singIe detector, 

were evaluated and the configuration with on1y one device was the most adequate. Hence, the 

following tests, for all devices, were made using the configuration with only one device. The 

tests of dosimetric characterization in laboratory and in a tomograph were: energy dependence, 

response as a function of air kerma (laboratory) and CTDIlOO (scanner), sensitivity variation and 

angular dependence. In both characterizations, the devices showed some energy dependence, 

indicating the need of correction factors depending on the beam energy; their response was linear 

with the air kerma and the CTDIlOo; the OP520 phototransistor showed the 1argest variation in 

sensitivity with the irradiation and the photodiode was the most stable; the angular dependence 

was significant in the laboratory and less expressive in tomography due to geometry of the X ray 

beams. Since the photodiode device was the most stable, the majority of the following tests, was 

made only with the BPW34FS. In the evaluation of the dose profile in CT, it was confirmed that 

the extension of 100 mm of the chamber penei! is not enough to collect alI of the scattered 

radiation of the dose profile. Furthermore, it was shown that the detectors are able to obtain 

details of the dose profile and, thereby, estimate quantities in CT dosimetry. The new MSAD 

detector, which consists of a row of 31 BPW34FS photodiodes, presents an advantage in 

comparison to other detectors used to obtain the MSAD, through muItiple slices, and the CTDI, 

through a singIe slice: the possibility of obtaining isolated (one slice) or adjacent (various slices) 

dose profiles in detail and in real time, and the possibility of calculating dosimetric quantities 

using an eIectronic system and computer programs, simpIifying the dosimetry in CT. 

Key words: Dosimetry, tomography, eletronic devices. 
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1. INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 

A tomografia computadorizada (CT) é um método computadorizado de diagnóstico 

baseado na emissão de raios X e na transformação dos dados obtidos em imagens digitalizadas. 

Sua utilidade médica é muito ampla, permitindo o diagnóstico e a avaliação da gravidade de 

muitas doenças e também auxiliando no seu tratamento ao orientar procedimentos terapêuticos 

invasivos. 

Apesar do alto potencial de diagnóstico da tomografia, o método proporCIOna aos 

pacientes doses altas de radiação em relação a outros exames de diagnóstico radiológico. No 

Reino Unido, os procedimentos de CT representam 7 % dos exames radiológicos, no entanto, são 

responsáveis por 47 % da dose de radiação coletiva total da prática médica (HART; W ALL, 

2004). A elevada dose na tomografia tem sido fonte de preocupação para as agências e comissões 

de proteção radiológica que percebem a necessidade de minimizar a dose para uma mesma 

qualidade de informação radiológica através da otimização das condições técnicas (ICRU, 2005). 

O dosÍmetro mais utilizado em CT é uma câmara de ionização tipo lápis com 100 mm de 

comprimento que, através de um corte na sua região central, integra o perfil de dose e determina 

facilmente a grandeza dosimétrica mais difundida em tomografia, o índice de dose em tomografia 

em CT (CTDllOO). Contudo, tem-se percebido que 100 mm não são suficientes para mensurar 

toda radiação espalhada do perfil de dose de um único corte, principalmente após o surgimento 

dos tomógrafos de multidetectores os quais possibilitam a obtenção de vários cortes tomográficos 

simultaneamente. Ao invés de optar por câmaras ainda maiores, uma forma alternativa tem sido 

proposta com a utilização de câmaras de ionização menores (DIXON, 2003; NAKONECHNY et 

ai., 2005). Nesse novo método, o único corte na região central é substituído por uma translação 

do detector através do feixe, efetuando múltiplas rotações do tubo de raios X. Baseados nessa 

ideia, muitos trabalhos têm utilizado detectores pequenos para dosimetria em CT. Nakonechny et 

ai. (2005) utilizaram uma câmara de pequeno volume e um detector de diamante para avaliar o 

perfil de dose em tomografia e obtiveram resultados que indicam a necessidade de mudanças na 

atual dosimetria. Hermsdorf et ai. (2009) e Hansson et ai. (2010) utilizaram um novo sistema de 

detecção que utiliza um detector semicondutor de pequenas dimensões para determinar o perfil de 

dose emCT. 
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Percebe-se que a dosimetria em CT está passando por modificações e que os detectores 

pequenos estão adquirindo espaço, especialmente os detectores semicondutores. Os dispositivos 

eletrônicos semicondutores possuem características que despertam interesse para dosimetria das 

radiações ionizantes, como: a capacidade de leitura em tempo real; as pequenas dimensões e a 

baixa energia necessária para produção de um par elétron-lacuna. Por esse motivo, aliado às 

novas perspectivas de dosimetria em CT utilizando detectores pequenos, surgiu o interesse pelo 

estudo dos semicondutores comerciais para dosimetria em tomografia. 

O objetivo deste trabalho foi caracterizar dispositivos eletrônicos comerciais para 

dosimetria em tomografia computadorizada. O projeto pode ser dividido em cinco etapas: a) pré

seleção dos dispositivos (transistores, fototransistores e um fotodiodo); b) caracterização elétrica 

dos dispositivos escolhidos, através da análise de suas curvas paramétricas (IxV) ao longo de 

aproximadamente um ano; c) caracterização dosimétrica em laboratório, utilizando qualidades de 

radiação específicas para tomografia, e em um tomógrafo; d) avaliação do perfil de dose em CT 

em um tomógrafo (no ar e em simuladores dosimétricos de cabeça e de abdômen); e e) avaliação 

do novo detector de MSAD, que consiste em 31 fotodiodos enfileirados funcionando como um 

único detector, em um tomógrafo. 

A realização desse trabalho foi uma parceria entre o Departamento de Física da 

Universidade Federal de Sergipe (DFIJUFS), em São Cristóvão; o Hospital Universitário da UFS 

(HUIUFS), em Aracaju; o Centro Regional de Ciências Nucleares da Comissão Nacional de 

Energia Nuclear (CRCN/CNEN) , em Recife; o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares 

(IPEN/CNEN), em São Paulo; e o Laboratório de Microeletrônica do Departamento de Física da 

UFPE, em Recife. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Tomografia computadorizada 

2.1.1 Breve histórico 

o advento da tomografia computadorizada (CT) foi revolucionário na radiologia e 

contribuiu fortemente para os avanços no campo do radiodiagnóstico por imagem (SEERAM, 

2001). A fascinação em todo o mundo, em 1972, sobre a possibilidade de produção da imagem 

de uma seção transversal do corpo através da tomografia, provavelmente, só foi excedida pela 

descoberta dos raios X em 1895 (NAGEL, 2002). 

A tomografia computadorizada tomou-se possível com o desenvolvimento da 

tecnologia de computadores modernos nos anos sessenta, mas algumas ideias nas quais a CT se 

baseia foram traçadas antes da primeira metade do século XX (KALENDER, 2005). Em 1917, o 

matemático 1. H. Radon provou que a imagem de um objeto pode ser produzida através de um 

conjunto infinito de todas as suas projeções (BITELLI, 2006). Em 1963, o físico Allan M. 

Cormack desenvolveu um método para calcular a distribuição de radiação absorvida no corpo 

humano a partir de medidas de transmissão. Para aplicações radiológicas, ele postulou que seria 

possível mostrar pequenas diferenças de absorção, como estruturas de diferentes tecidos moles. 

No entanto, Cormack não pode colocar sua teoria em prática. Em 1972, uma implementação bem 

sucedida desta teoria foi apresentada pela primeira vez pelo engenheiro inglês Goldfrey N. 

Hounsfield, que é reconhecido como o inventor da tomografia computadorizada. Em 1979, 

Hounsfield e Cormack dividiram o Prêmio Nobel de Medicina em reconhecimento à importante 

invenção (KALENDER, 2005). 

O primeiro equipamento de CT, fabricado pela empresa EMI (Electric and Musical 

Industries), era utilizado para escanear o cérebro e já permitia a diferenciação de hematomas e 

tumores. O entusiasmo diante disso atingiu a comunidade médica e espalhou-se pelo mundo 

(DÜMMLING, 84). Em 1974, Dr. Robert Ledley, professor da Universidade de Georgetown, 

desenvolveu o primeiro equipamento de CT de corpo inteiro. O aprimoramento da técnica de CT 

foi acompanhado pelo crescimento do número de equipamentos instalados e pela considerável 

redução no tempo de varredura. 
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Em 2004, a quantidade de equipamentos de tomografia em operação no mundo 

ultrapassava 40.000 unidades, quase exclusivamente tomógrafos de corpo inteiro 

(KALENDER, 2005). Em 2005, o illGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) 

contabilizou 1.951 tomógrafos no Brasil , sendo 294 na região Nordeste e 15 no estado de Sergipe 

(illGE, 2005). A Figura 2.1 mostra o número de tomógrafos por 100 mil habitantes nas cinco 

regiões brasileiras e no Brasil, no período de 1999 a 2009. Considerando que em 2009 a 

estimativa da população brasileira era de 191,5 milhões de habitantes, o número de equipamentos 

no país, neste ano, seria de 3.064 (illGE, 2012). Desta fonna, houve um aumento de, 

aproximadamente, 57% no número de tomógrafos no Brasil de 2005 a 2009 . 
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Figura 2.1: Número de tomógrafos por 100 mil habitantes, de 1999 a 2009, nas cinco regiões brasileiras e 
no Brasil (IClCf/Fiocruz, 2012). 

2.1.2 O equipamento de tomografia computadorizada 

Um tomógrafo é constituído basicamente por um tubo de raios X móvel, onde é gerado o 

feixe de radiação, que gira em tomo de um suporte circular designado gantry. O ganlry inclui o 

tubo de raios X, o arranjo de detectores, o gerador de alta voltagem e o suporte mecânico de cada 

um deles. Do lado oposto ao tubo de raios X, encontram-se os dispositivos sensores de radiação 

(móveis ou fixos) , responsáveis por detectar a radiação. O paciente é posicionado em uma mesa 

que se desloca para o interior do anel do ganlry. Quando o tubo perfaz uma translação ao redor 

do paciente, as estruturas internas do corpo atenuam o feixe de raios X e a radiação transmitida 

atinge o arranjo de detectores, cujos sinais elétricos de saída são processados por um computador 
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para formar a imagem. A Figura 2.2 mostra um esquema simplificado de um tomógrafo, 

destacando seus principais constituintes: o tubo de raios X, os detectores e o sistema de aquisição 

de dados, o gerador de alta tensão e a mesa de exame. 

Mesa de exame 

Gel'ad()r de alta tenslio 

Figura 2.2: Esquema de um tomógrafo, destacando os detectores e o sistema de aquisição de dados, o 
gerador de alta tensão, o tubo de raios X e a mesa de exame. Fonte: LEE et ai., 1999 (modificado). 

o tubo de raios X de CT é semelhante ao de radiografia convencional, possui três 

componentes básicos: uma ampola de vidro com vácuo e dois eletrodos, o catodo (-) e o 

anodo (+). O princípio de funcionamento é baseado na liberação de elétrons do filamento do 

catodo por efeito térmico e na aceleração desses elétrons em direção ao anodo, devido a uma 

diferença de potencial fornecida pelo gerador de alta tensão. Na interação com o anodo, os 

elétrons transferem quase toda a sua energia (aproximadamente 99 %) na forma de calor e o 

restante na produção de raios X (aproximadamente 1 %) (BUSHONG, 1997). 

A energia máxima de um fóton de raios X produzido é o produto da carga elementar, e, 

pela diferença de potencial aplicada entre o catodo e o anodo no tubo. A dose de radiação 

proporcionada em um exame depende da corrente, da tensão do tubo e do tempo de exposição, 

que no caso do tomógrafo corresponde ao tempo de rotação do tubo de raios X. 

O feixe de radiação que sai do tubo é filtrado, protegendo o paciente do~ fótons de baixa 

energia que somente aumentam a dose e não contribuem para a imagem. Um colimador 

localizado na saída do tubo de raios X permite definir a área a ser irradiada, a qual corresponde à 
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espessura de corte. Além do colimador na saída do tubo, há também um colimador na frente dos 

detectores de radiação a fim de reduzir a interferência da radiação espalhada e, 

consequentemente, o surgimento de artefatos na imagem (SIEMENS, 2010). 

Uma rotação completa do tubo de raios X forma diversas projeções referentes a uma 

fatia ou corte tomográfico que corresponde à imagem de uma seção transversal do corpo. A esta 

rotação, em um determinado intervalo de tempo, dá-se o nome de varredura (ou scan). As 

varreduras são separadas por uma distância d (ou também l) igual ao deslocamento ou 

incremento da mesa. 

2.1.3 Evolução tecnológica dos tomógrafos 

Desde o desenvolvimento do primeiro tomógrafo, têm sido realizadas modificações 

estruturais nos equipamentos. O desenvolvimento da técnica em CT foi acompanhado pela 

considerável redução no tempo de varredura. No princípio, o tempo de varredura e reconstrução 

da imagem era de aproximadamente 8 minutos para um único corte. Atualmente, menos de um 

segundo é necessário (NAGEL, 2002). 

Inicialmente, só existia a modalidade chamada de axial ou convencional. Nessa 

modalidade, só há emissão de radiação X com a mesa de exame em repouso. O tubo de raios X 

gira continuamente em torno do paciente, mas só emite o feixe de raios X quando a mesa está 

parada. No intervalo de tempo em que não há emissão do feixe de raios X é que a mesa de exame 

se desloca longitudinalmente em relação ao gantry. Se a espessura T da varredura for igual ao 

deslocamento d da mesa, o feixe de raios X forma um conjunto de anéis justapostos um ao outro. 

Em 1989, foi introduzida a modalidade de CT helicoidal ou espiral, que permite a 

emissão do feixe de raios X simultaneamente ao deslocamento da mesa de exame. Os cortes 

tomográficos são obtidos com a mesa em movimento, de modo que os cortes não são 

necessariamente planos, mas na forma de hélices, e o método de aquisição assemelha-se a um 

modelo espiral. Os dados são adquiridos continuamente e é possível reconstruir qualquer imagem 

ao longo do eixo de translação por meio de um algoritmo de interpolação. A capacidade de se 

obter a imagem de um grande volume de tecido em uma única respiração é a principal vantagem 

dos tomógrafos helicoidais, reduzindo os artefatos gerados na imagem devido aos movimentos do 

paciente (BUSHONG, 1997; NÓBREGA, 2005). 
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Com o surgimento da Cf helicoidal surgiu a definição passo (pitch). O passo, ou fator 

de passo, é dado matematicamente pela Equação 2.1 : 

d 
p=-

T 
(2.1) 

em que d é o deslocamento da mesa em uma rotação do tubo de raios X de 3600 e T é a espessura 

nominal do corte. 

A partir de 1999, na expectativa de aumentar a capacidade de obtenção de mais cortes 

tomográficos por unidade de tempo, começaram a surgir os equipamentos helicoidais de 

tecnologia multicortes ou mullislice. Esses equipamentos apresentam múltiplos conjuntos de 

detectores estrategicamente emparelhados, tomando possível a aquisição simultânea de vários 

cortes tomográficos (NÓBREGA, 2005). A Figura 2.3 mostra os elementos básicos de um 

tomógrafo helicoidal multicortes com 8 canais de detectores e o sistema de coordenadas do 

paciente, que será útil mais adiante. 

Figura 2.3: Representação de um tomógrafo helicoidal multicones com 8 linhas de detectores. 

Procedeu-se, então, a guerra dos cortes tomográficos, "lhe slice war". Em 1999, havia o 

tomógrafo helicoidal com 4 cortes simultâneos; em 2001, o helicoidal com 8 cortes; em 2002, o 

helicoidal com 16 cortes; em 2004, o helicoidal com 64 cortes; em 2005, o helicoidal com duas 

fontes e 64 cortes; em 2007, o tomógrafo axial com 64 e 320 cortes e em 2008, o tomógrafo com 

duas fontes espiral com alto fator de passo (dual source high-pilch spiral) (REHANl, 2010). Com 

esses avanços tomou-se possível a obtenção de imagens funcionais do corpo humano, como 
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imagens do coração, e surgiram muitas técnicas e equipamentos específicos em CT, por exemplo: 

CT cardíaca, CT angiográfica, CT de feixe cônico e a fluoroscopia tomográfica. 

No início, as mudanças na tecnologia em CT estiveram focadas principalmente na 

velocidade de aquisição das imagens (reduzindo o tempo de varredura), com pouca preocupação 

com a dose do paciente. No entanto, as novas tecnologias têm preocupado organismos de 

proteção radiológica e de saúde internacionais pelo fato de poderem conduzir a doses mais 

elevadas ao paciente (FURQUIM; NERSISIAN, 2011; IAEA, 2010). Atualmente existem muitos 

recursos de administração da dose, fornecidos pelos fabricantes, e muitas maneiras de reduzi-Ia 

estão sendo desenvolvidas e apresentadas na literatura acadêmica (REHANI, 2010). 

2.2 Fundamentos da dosimetria em CT 

A informação da dose em CT é importante por diversas razões. A tomografia é uma 

modalidade de radiodiagnóstico amplamente utilizada, que proporciona altas doses de radiação 

em paciente em radiologia. Além disso, essa técnica produz melbores imagens quando a dose é 

aumentada. Por último, trata-se de uma técnica digital cuja imagem não se toma muito escura 

quando a dose é excessiva (ROTHENBERG; PENTLOW, 1992). A Figura 2.4 mostra, no 

período de 1990-1992, uma avaliação do percentual da quantidade de exames realizados e da 

contribuição para dose coletiva efetiva para diferentes exames radiológicos. Apesar dos 

procedimentos de CT representarem 4% dos exames radiológicos no período, eles são 

responsáveis por 35% da dose coletiva total da prática médica. 

17".4 

Outros 
30".4 

Extremidades CT 4% 
20% 

Outros 
16% Torax 

a) ~b~) __________________________ ~ 

Figura 2.4: Avaliação no período de 1990-1992 do: a) Percentual da frequência de exames que utilizam 
raios X ; b) Percentual de contribuição para dose de radiação coletiva em exames radiológicos. 

Fonte: BERNHARDT, 1995 (modificado). 
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Em 2000, a UNSCEAR (United Nations Scientific Commitee on the Effects of Atomic 

Radiation) apresentou urna avaliação sobre a contribuição percentual para dose coletiva dos 

exames de raios X médicos, comparando dados dos períodos de 1985-1990 e 1991-1996. O 

resultado confirma que a contribuição percentual dos exames de tomografia é muito expressiva 

quando comparada aos demais exames radiológicos e mostra que a contribuição da dose em 

tomografia mais que duplicou no decorrer dos dois períodos avaliados, reforçando a grande 

importância da avaliação da dose em CT (UNS CEAR, 2000). 

2.2.1 Diferenças entre CT e radiografia convencional 

A distribuição de dose em um paciente submetido a um exame de tomografia é 

completamente diferente da distribuição em um exame de radiografia convencional. De acordo 

com a Figura 2.5, na radiografia convencional, a dose decresce continuamente desde o seu ponto 

de entrada (100 %) até o seu ponto de saída (0,1 %) do feixe de raios X. Na tomografia 

computadorizada, que apresenta geometria rotacional do tubo de raios X, a dose é quase 

igualmente distribuída no plano da varredura, sendo o paciente uniformemente irradiado em todas 

as direções. 

Radiografia Convencionai 

1.00 
0.95 

0.85 

0.75 

0.85 
~_.r:. ________ 0.95 

Tomografia computadorizada 

Figura 2.5: Distribuição de dose para exames de cabeça em radiografia convencional e em tomografia 
computadorizada. Fonte: NAGEL, 2002. 

Outra diferença fundamental é que nos exames de tomografia são obtidas seções 

transversais do corpo humano que possuem apenas alguns milímetros de espessura. Na 

radiografia convencional são obtidas imagens de projeção. A Figura 2.6 mostra uma imagem 

obtida em urna radiografia convencional e urna imagem de um corte tomográfico, ambas na 

região do tórax. 
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Radlograna Convencionai Tomografia Computadorizada 

Figura 2.6: Imagem póstero-anterior do tórax obtida em um exame de radiografia convencional e imagem 
de uma seção transversal do tórax obtida em um exame de Cf. 

Finalmente, na tomografia - ao contrário da radiografia convencional - a região do 

corpo que se pretende obter a imagem não é irradiada simultaneamente. Um exame de CT 

consiste em uma série de cortes que são adquiridos sequenciaImente a ftm de envolver o volume 

inteiro. 

2.2.2 Dose de radiação 

Na irradiação de uma seção transversal do corpo que possui alguns milimetros de 

espessura, a energia da radiação não é depositada somente na espessura do corte, mas também 

nas regiões vizinhas, como mostra o perfil de dose da Figura 2.7. As extremidades destacadas da 

figura contribuem significativamente para a dose fora do corte irradiado. Isso ocorre devido a 

uma combinação da divergência do feixe, penumbra e, principalmente, radiação espalhada. 

.. 
> 

0.8 

li 0.6 
~ 
: 0.4 
o 

Q 0.2 

Espessura 
nominal de corte 

-5 .. ·3 ·2 -, O , 2 3 4 5 
em 

Figura 2.7: Perfil de dose típico para um único corte com espessura nominal de T = 10 mm. 
Fonte: NAGEL, 2002 (modificado). 
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Como a área em azul da Figura 2.7 representa a dose recebida pelas regiões exteriores à 

espessura nominal do corte, quando seções adjacentes são escaneadas, a dose em qualquer seção 

é aumentada pela contribuição das outras seções. A magnitude desse aumento depende do 

número de cortes, da separação ou intervalo entre os cortes, e das características particulares do 

perfil de dose de um único corte. A Figura 2.8 ilustra os perfis de dose para uma série de 15 e 21 

cortes de 10 mm de espessura, com 10 mm e 7 mm de intervalo entre cortes, respectivamente. 

2.5 

.. .. 
.~ 1t ·ii ".5 .. .. 
fi ... ... ... 
• 1 • 1 .. .. 
o o 
o o 

C~ 0.5 

-10 -! 10 -10 ~ o 10 

a) em b) em 

Figura 2.8: Perfis de dose total para duas séries de varredura consistindo de vários cortes de 10 mrn de 
espessura (MSAD = Multiple Scan Avarage Dose). a) Exame com 15 cortes elO mrn de espaçamento 

entre cortes; b) Exame com 21 cortes e 7 mrn de intervalo entre cortes. Fonte: NAGEL, 2002. 

Pela superposição dos perfis de dose de cada corte, a dose no corte central aumenta para 

um nível que é 1,5 vezes o valor do pico para um único corte (Figura 2.8a). Na literatura, esse 

incremento de valor é conhecido como dose média em múltiplos cortes ou MSAD, que será 

detalhado em breve (NAGEL, 2002). 

2.2.3 Grandezas dosimétricas em CT 

Diante das características específicas de exposição à radiação X em tomografia, algumas 

grandezas dosimétricas foram desenvolvidas para avaliar a distribuição de dose nessa técnica. Em 

1981, foram sugeridas duas grandezas pelo Bureau of Radiological Health: o índice de dose em 

tomografia computadorizada (CTDI, Computed Tomography Dose Index) e a dose média em 

múltiplos cortes (MSAD, Multiple Scan Average Dose) (SHOPE et ai., 1981). 
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o CTDI é a principal grandeza dosimétrica utilizada em CT. Shope et ai. (1981) o 

definiram como a integral do perfil de dose, D( z), para um único corte ao longo de uma linha 

infinita paralela ao eixo de rotação z (do sistema de coordenadas do paciente da Figura 2.3), 

dividida pela espessura nominal de corte, T. A Figura 2.7, mostrada anteriormente, representa um 

desses perfis e a Equação 2.2 descreve o CTDI: 

1 00 

CIDI = T 1 D(z)dz (2.2) 

A unidade do CTDI no sistema internacional de unidades (SI) é o Jlkg também 

conhecida como gray (Gy). 

No caso de tomógrafos de multicortes, o CTDI é dado por: 

1 00 

CTDI =- J D(z)dz 
nT -00 

em que n representa o número de corte realizados simultaneamente por varredura. 

O MSAD é dado pela Equação 2.4 (SHOPE et aI., 1981): 

1 1/2 

MSAD = - J DN,l(z)dz 
I -1/2 

(2.3) 

(2.4) 

onde I é o incremento da mesa (espaçamento entre dois cortes sucessivos) e DN,1 (z) é a dose 

decorrente de N cortes em função da posição. 

O MSAD representa a dose média no corte central, relativa a uma série de cortes 

tomográficos. A Figura 2.9 mostra a distribuição da dose como uma função do número de cortes. 

O número 1 representa o perfil de dose para um único corte. Pode-se perceber que a sobreposição 

e o somatório dos perfis de dose de cada varredura contribuem para o perfil de dose de múltiplos 

cortes. À medida que o número de cortes é aumentado, a dose média no corte central alcança um 

valor limite. O valor limite é alcançado quando o primeiro e o último corte da série não 

contribuem para dose na região central. É nesse limite que o MSAD é definido (SHOPE et 

aI., 1981). 



32 

Figura 2.9: Perfil de dose para uma série de cortes múltiplos. Fonte: SHOPE et ai., 1981. 

De acordo com Jucius e Kambic (1977), o CTDI e o MSAD são iguais quando o 

incremento na posição da mesa é igual à espessura do corte. Nos demais casos, a relação entre 

essas grandezas é dada pela Equação 2.5: 

MSAD = ( n;) CTDI (2.5) 

em que T e I são a espessura nominal de corte e o incremento da mesa e n é número de corte 

realizados por varredura. 

No caso de tomógrafos helicoidais a relação pode ser obtida através da equação 2.6: 

MSAD =.lCTDI 
P 

sendo p o pitch ou fator de passo como definido na equação 2.1. 

(2.6) 

o CTDI é a grandeza dosimétrica mais difundida em CT porque só precisa de um corte 

tomográfico para ser determinado e por estar facilmente relacionado com o MSAD. O índice de 

dose em CT tem o intuito de quantificar a radiação produzida a partir de um exame de CT e a 

palavra índice foi especificamente incluída em seu nome para distingui-lo da dose de radiação 

absorvida por um paciente (McCOULLOGH et ai., 2011). Existem outras variações para a 

definição do CTDI, uma delas é o CTDllOO, que é uma maneira prática de determinar o CTDI 
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modificando seus limites de integração, já que uma câmara de ionização de 100 mm de 

comprimento ativo é utilizada na maioria dos casos. O CTDI]()o está definido na Equação 2.7: 

1 50mm 

CTDllOO =- f D(z) dz 
nT -50mm 

(2.7) 

O CTDI é sempre medido no modo axial (com a mesa estacionária) sendo possível 

estimá-lo no ar (com pouca contribuição de radiação espalhada), posicionando o detector no eixo 

de rotação do tubo de raios X ou paralelo ao mesmo, ou no centro (CTDI]()o,c) e na periferia 

(CTDllOo.p) de simuladores dosimétricos padrões de CT (com a contribuição de radiação 

espalhada). 

Os dois tipos de simuladores frequentemente utilizados são cilindros circulares feitos de 

polimetacrilato de metila (PMMA), com densidade de (1,19 ± 0,01) g/cm3
, comprimento de 14 a 

16 cm e diâmetros de 16 e 32 cm para o simulador de cabeça e de abdômen, respectivamente. Os 

simuladores possuem canais ao longo de sua extensão para permitir o posicionamento do 

dosímetro em diferentes localizações coaxiais. Os simuladores padrões possuem um canal ao 

longo do eixo do cilindro e quatro canais a 1 cm da superfície, nas posições correspondentes a 3, 

6, 9 e 12 horas de um relógio (AAPM, 1993). Existem, no entanto, simuladores que permitem o 

posicionamento em outras posições. 

Outras grandezas dosimétricas propostas para CT são o CTDI ponderado (CTDlw, 

Weighted CTDI), o CTDI volumétrico (CTDlvol, volumetric CTDI) e o produto dose-comprimento 

(DLP, Dose-Lenght Product). 

O CTDlw foi proposto por Leitz et a!. (1995) para servir como indicador da dose média 

de um único corte tomográfico utilizando simuladores de cabeça e abdômen. É utilizado no 

protocolo dosimétrico padrão europeu (EC, 1999), sendo dado por: 

1 2 
CTDI,,, =-CTDIJooc + -CTDIJoop .. 3 ' 3 ' 

(mGy) (2.8) 

A grandeza CTDllOo,c é medida no centro do simulador dosimétrico padrão de CT e a 

CTDllOo,p é a média dos valores medidos nas posições periféricas do mesmo simulador. 
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o CTDlvo1 é um indicador útil da dose de radiação por possuir informações específicas 

de cada protocolo, considerando os intervalos ou superposições entre seções tomo gráficas 

adjacentes. É obtido a partir do CTDlw e leva em conta o incremento da mesa, no caso dos 

tomógrafos axiais (Equação 2.9), ou o fator de passo, no caso dos helicoidais (Equação 2.10). 

CTDlvo1 =( n;) CTDlw 

1 
CTD/vo1 = -CTD/w 

P 

(2.9) 

(2.10) 

o CTD/vol é útil para informar como o equipamento está sendo operado e pode ser 

utilizado em associação com informações do tamanho do paciente e da anatomia escaneada para 

estimar a dose no paciente (McCOLLOUGH et aI., 2011). 

A Tabela 2.1 mostra os níveis de referência recomendáveis para essa grandeza 

do simétrica. 

Tabela 2.1: Níveis de referência recomendáveis para o CTDlvo/' 

Exame 

Cabeça 

Abdômen adulto 

Abdômen pediátrico (5 anos) 

Fonte: ACR, 20ü8. 

Níveis de referência 

CTDIyol (mGy) 

75 

25 

20 

o DLP foi criado na tentativa de estimar o risco associado a determinado procedimento 

de CT, tendo em vista que o MSAD e o CTDI não levam em consideração o comprimento da 

região a ser visualizada (L). Ele é utilizado para determinar a energia total absorvida por um 

volume escaneado, proveniente de um determinado protocolo, e a partir desse valor possibilitar o 

cálculo da dose equivalente nos órgãos ou da dose efetiva. A equação 2.11 mostra como calcular 

oDLP: 

DLP = CTDlyol x L (mGy.cm) (2.11) 

sendo L é o comprimento da região total escaneada. 
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As grandezas apresentadas anteriormente são baseadas na dose absorvida. O documento 

da ICRU 74 (2005) (International Commission on Radiation Units and Measurements, Comissão 

Internacional para Medidas e Unidades de Radiação) e o relatório técnico TRS 457 (2007) da 

Agência Internacional de Energia Atômica (IAEA, International Agency Energy Atomic) 

apresentam algumas mudanças nas denominações e nos símbolos das grandezas dosimétricas 

para tomografia. Ao invés de utilizar a dose absorvida, as novas grandezas utilizam o kerma no 

ar, por exemplo: o indíce de dose em tomografia computadorizada (CrDl) é substituído pelo 

índice de kerma no ar em tomografia computadorizada (CK, pela ICRU 74). A Tabela 2.2 mostra 

os novos símbolos e denominações desses dois documentos e relaciona-os com as grandezas 

iniciais. 

Tabela 2.2: Nomenclaturas e símbolos das grandezas dosimétricas em CT. 

Grandezas iniciais ICRU 74 (2005) TRS 457 (2007) 

Índice de kerma no ar em CT: CK,lOO (no ar), 
Índice de dose em CT: CTD/J()() 

Índice de kerma no ar em CT: Cn,lOO 

(no ar), CPMMA,lOO (no simulador) 

CTDI ponderado: CTD/w 

CTDIw = 1/3x(CTDIlOo,c+ 

2xCTDIlOO,p) 

CTDI volumétrico: CTD/vo/ 

Produto dose-comprimento: 

DLP 

CK,PMMA,lOO (no simulador) 

Índice Ponderado de kerma no ar em Índice Ponderado de kerma no ar em 

simuladores dosimétricos: CK,PMMA,w simuladores dosimétricos: C w 

Ck,PMMA,w = 1I3X(Ck,PMMA,IOO,c+ 2XCk,PMMA,IOO,p) Cw = 1I3X(CPMMA,lOO,c+ 2XCPMMA,IOO,p) 

Índice volumétrico de kerma no ar em 

Produto kerma no ar por comprimento em CT: 

PKL,CT 

Cf: CVOL 

Produto kerma no ar por comprimento 

em CT: PKL,CT 

O intuito da mudança é de padronizar as grandezas dosimétricas em função do kerma no 

ar, tendo em vista que na área de radiodiagnóstico médico e odontológico a grandeza 

fundamental nos laboratórios de calibração de dosímetros é o kerma no ar. No entanto, a dose 

absorvida e o kerma no ar são numericamente iguais para um mesmo material nas energias de 

raios X utilizadas em imagem médicas (ICRU, 2005). Ou seja, o CTDIJOo é numericamente igual 

ao Ca,lOO e ao Ck,loo. Além disso, as grandezas iniciais estão tão difundidas que muitos trabalhos 

continuam a ser publicados com sua utilização, a exemplos dos trabalhos de Kim, K.P. et aI. 
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(2012) Kim, S. et aI. (2012), Korir et aI. (2012), Miéville et aI. (2012), Sorantin et aI. (2012), 

Fearon et ai. (2011) e McCollough et aI. (2011). Como as grandezas iniciais continuam sendo 

bastante utilizadas e os documentos citados não apresentam nenhuma grandeza correspondente ao 

MSAD, que será obtido e relacionado com o CTDI pela Equação 2.5, optou-se por utilizar as 

grandezas iniciais neste trabalho. 

Ainda sobre as grandezas dosimétricas, é importante infonnar que, em 2003, Dixon 

introduziu uma nova grandeza chamada dose total acumulada no centro (z = O) para uma 

varredura de extensão L, DdO) ou D(O), como resultado do tratamento de expressões matemáticas 

para a distribuição de dose em tomógrafos helicoidais (único corte ou múltiplos cortes). A 

equação 2.12 mostra como calcular DdO): 

1 fL/2 
DL(z = O) =:;;;; _L/2 f (Z)dz (2.12) 

onde f( z) é dose absorvida devido a uma única varredura na posição z em um determinado ponto 

do plano xy; v é velocidade de rotação do tubo de raios X; t é tempo de uma rotação do tubo de 

raios X ou tempo de uma varredura; L é comprimento da região analisada. 

Se vt for igual à espessura de corte T, e L for igual ao comprimento do dosímetro I, tem-

se que: 

(2.13) 

Quando L é suficientemente grande, DdO) atinge o valor máximo, sendo chamado de 

DLeq(O) ou Deq(O). Para I igual a 100 mm, o valor do CTDllOO é igual ao valor de DlOo(O) em 

tomógrafos helicoidais. 

No caso dos tomógrafos axiais, Dixon realizou um tratamento mais completo sobre a 

distribuição de dose liberada e introduziu o conceito de dose média acumulada no centro devido a 

uma série de varreduras, 15L(O) ou 15(0). A equação 2.14 mostra como calcular 15L(O): 

- 1 fL/2 
DL(O) = b -L/2 f(z)dz (2.14) 

onde b é espaçamento entre os centros de varreduras adjacentes. 
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Se b for igual à espessura do corte, e L igual ao comprimento do dosímetro: 

(2.15) 

Essas grandezas introduzidas por Dixon (2003) são grandezas distintas das vistas 

anteriormente e, para obtê-las, ele sugere uma forma alternativa de dosimetria para tomografia 

através da utilização de uma câmara de ionização de pequeno volume. O relatório da AAPM de 

n° 111 (2010), que apresenta uma metodologia abrangente para a estimativa da dose de radiação 

em CT, utiliza essas grandezas sugeridas inicialmente por Dixon. 

2.2.4 Dosímetros utilizados em tomografia 

Alguns tipos de detectores são utilizados na do simetria em CT, os mais empregados são: 

câmaras de ionização, dosímetros termoluminescentes (TLDs) e filmes dosimétricos. 

A câmara de ionização do tipo lápis, conhecida também como câmara lápis, com 

100 mm de comprimento é o dosímetro mais utilizado em tomografia. Ela é um modelo 

específico de câmaras de ionização cilíndricas, com diâmetro externo e volume sensível de, 

aproximadamente, 9 mm e 3 cm3
, respectivamente (DEWERD; WAGNER, 1999). Apresenta 

resposta uniforme a radiações incidentes em todos os ângulos ao redor do seu eixo, o que a toma 

adequada para dosimetria em CT. Utilizando a câmara do tipo lápis, é possível medir a integral 

do perfil de dose de um único corte com apenas uma varredura na região central; e, assim, obter 

os valores do CTDIJ()() ou Ck,100, tanto no ar quanto nos objetos simuladores (JUCIUS; 

KAMBIC, 1977). 

Os TLDs geralmente são utilizados quando se deseja determinar com detalhes o perfil de 

dose, através do posicionamento de um arranjo sequencial de TLDs, com mais de 100 pastilhas, 

ao longo do eixo z (TSAI et aI., 2003; GOLDMAN, 2007). Os dosímetros TLDs são reutilizáveis, 

porém não apresentam leitura em tempo real, precisam ser protegidos da umidade e manuseados 

com cuidado utilizando pinças. Alguns exemplos de TLDs utilizados são: fluoreto de lítio dopado 

com magnésio e titânio (LiF:Mg,Ti ou TLD-100), fluoreto de lítio dopado com magnésio, cobre e 

fósforo (LIF:Mg,Cu,P) e o sulfato de cálcio dopado com disprósio (CaS04:Dy) (TSAI et 

ai., 2003; VERGARA et ai., 1999). 
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o filme do simétrico é o menos utilizado dos três dosímetros citados (DIXON; 

EKSTRAND, 1978; SHOPE et aI., 1982). Ele possibilita a medição da dose em vários pontos 

simultaneamente, no entanto, possui grande variação da resposta na faixa de energia dos raios X 

em CT (ROTHENBERG; PETLOW, 1992). 

Além desses três principais, diversos tipos de dosímetro têm sido utilizados em 

tomografia. Por exemplo, há registros na literatura da utilização de dosímetros de gel polímero 

(HILL et ai., 2004 e 2008), de sistemas dosimétricos de luminescência opticamente estimulada 

(LOE ou OS L, Optically Stimulated Luminescence) (YUKIHARA et aI., 2009; KLEIN et aI., 

2010), de detector de diamante (NAKONECHNY et a!., 2005) e de uma câmara de ionização 

líquida (GOGANI et aI., 2005) para obtenção do perfil de dose em tomografia. Outros 

dosímetros, também utilizados em CT, serão apresentados nas próximas seções. 

2.2.5 Problemas na dosimetria em CT 

A grandeza CTDI]oo foi criada supondo que toda radiação espalhada do perfil de dose de 

um único corte, mostrado na Figura 2.7, estivesse dentro do intervalo de integração de 100 mm; 

sendo assim, o CTDI100 seria igual ao CTDI. Conforme já explicitado, a maneira mais simples e 

utilizada para obter o CTDI]oo é submetendo a câmara tipo lápis de 100 mm a um corte 

tomográfico na sua região central. 

No entanto, percebeu-se que 100 mm de extensão não são suficientes para coletar toda 

radiação de um único corte, principalmente em medições nos simuladores, e foi verificado que 

parte do perfil de dose não é integrado pela câmara lápis. Essa situação tomou-se mais crítica 

com o avanço tecnológico dos tomógrafos e o surgimento de tomógrafos multicortes que 

possibilitam a obtenção de varreduras mais espessas, como 40 mm de espessura de corte. Diante 

disso, muitos trabalhos têm questionado a dosimetria em CT e proposto novos métodos de 

avaliação da dose. 

A solução mais simples seria a fabricação de câmaras de ionização maiores do que 

100 mm de comprimento capazes de coletar toda radiação espalhada de um perfil de dose. 

Contrariando essa ideia, Dixon (2003) propõe a utilização de câmaras de ionização de pequeno 

volume (0,6 cm3
), que são bastante usadas em do simetria de feixes teleterápicos. A dosimetria 
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proposta é feita realizando um número de varreduras suficientemente grande para estabelecer 

uma relação entre valor da dose total acumulada no centro da câmara, D(O), e o valor do CTDI. 

Com a diminuição no tempo de varredura dos tomógrafos modernos, realizar inúmeras varreduras 

não é mais um problema. Além desse, muitos trabalhos começaram a ser publicados utilizando 

detectores pequenos para dosimetria em CT. 

Em 2005, Nakonechny et ai. (2005) realizaram medidas experimentais, utilizando uma 

câmara de ionização de pequeno volume e um detector de diamante (com comprimento ativo de 

0,25 mm e área ativa de 6,8 mm2
) para avaliar o perfil de dose em CT. Os dois detectores 

apresentaram-se viáveis para essa finalidade e ao fazer comparações com uma câmara tipo lápis 

de 102 mm, verificou-se que a câmara menor apresenta valores de dose maiores do que a câmara 

lápis de CT (-29% a mais para uma varredura de 250 mm no eixo central). Esses resultados 

confirmam a subestimação da câmara lápis na coleta da radiação de perfil de dose de um único 

corte em CT. Em 2007, Dixon e Ballard aprofundaram esse estudo e demonstraram a 

versatilidade do uso da câmara de pequeno volume para medidas de dose acumulada. O uso da 

câmara de pequeno volume foi validado por meio de medidas com câmaras lápis de 100 e 

150 mm de comprimento. 

Em 2005, Mori et ai. obtiveram o perfil de dose em tomografia de feixe cônico 

utilizando um detector semicondutor, um sensor de fotodiodo PIN (com área sensível de 

2,8x2,8 mm2 e 2,7 mm de espessura). Além de concordar com as limitações da câmara lápis, eles 

questionaram as dimensões dos simuladores dosimétricos padrão, sugerindo a necessidade de 

simuladores maiores. Nesse trabalho, eles utilizaram um simulador de 900 mm de comprimento 

formado pela união de 6 simuladores cilíndricos, devidamente encaixados. 

Em 2008, Bauhs et ai. compararam diferentes técnicas e detectores para do simetria em 

CT. Um dos detectores avaliados foi o detector de estado sólido, da empresa RTf Electronics, que 

permite a obtenção do perfil de dose em tempo real através de múltiplas varreduras. Esse detector 

tem a forma de uma câmara lápis e possui em seu interior dois detectores semicondutores de 

espessura submilimétrica. Em 2009, Herrnsdorf et ai. utilizaram o mesmo tipo de detector de 

estado sólido para medidas do perfil de dose na caracterização de sistemas de CT. Em 2010, 

Hansson et. ai também utilizaram o sistema dosimétrico da RTf Electronics quando fizeram uma 

comparação de três métodos para determinar o perfil de dose em CT. 
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Os trabalhos citados mostram que a dosimetria em CT está passando por modificações e 

que os detectores pequenos estão adquirindo espaço. Dentre eles, merecem destaque os detectores 

semicondutores que possuem características que despertam interesse para dosimetria das 

radiações ionizantes, como será mostrado a seguir. 

2.3 Detectores de cristais semicondutores 

Os materiais semicondutores caracterizam-se por ter uma condutividade elétrica 

intermediária entre os materiais condutores e os não-condutores. Ao compará-los com outros 

materiais, os semicondutores têm propriedades únicas que os fazem adequados para detecção da 

radiação ionizante. Em relação aos dosímetros baseados na ionização de gás, os semicondutores 

apresentam maior sensibilidade (cerca de 18000 vezes maior), para um mesmo volume gasoso 

das câmaras de ionização, porque são aproximadamente 1000 vezes mais densos do que o meio 

gasoso encontrado nos detectores a gás (METCALFE et aI., 1997). Além disso, a energia média 

necessária para a produção de um par elétron-lacuna, que é a quantidade de interesse prático para 

aplicações na detecção das radiações, é pequena (em tomo de 3,6 eV) se comparada com os 

30 e V necessários para produzir uma ionização nos gases típicos para detecção (KNOLL, 1989). 

Em relação aos dosímetros termoluminescentes (TLDs), os detectores semicondutores 

apresentam as vantagens da leitura dos dados em tempo real e também da alta sensibilidade. 

2.3.1 Princípio de funcionamento dos semicondutores de silício 

De maneira geral, na área de instrumentação nuclear, os cristais semicondutores mais 

comumente utilizados são o germânio e o silício; no entanto, outros materiais também são 

utilizados, como arseneto do gálio (GaAs) e telureto de cádmio (CdTe). No caso das aplicações 

em radiologia, os dispositivos semicondutores de silício têm sido os mais empregados. O silício é 

bastante empregado nesses dispositivos por ser um elemento semicondutor muito abundante e de 

baixo custo. 

O semicondutor de silício em seu estado puro, também chamado de intrínseco, pode 

mudar consideravelmente suas propriedades ao se adicionar pequenas quantidades de átomos 
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diferentes dos átomos do próprio cristal, conhecidos como impurezas, formando materiais tipo N 

e tipo P. A diferença básica dessas impurezas em relação aos átomos do cristal semicondutor está 

no número de elétrons de valência. Por exemplo, dopando o silício com impurezas doadoras de 

elétrons (e.g. P, As, Se) são produzidos semicondutores tipo N, dopando com átomos recebedores 

de elétrons (e.g. Ga, In, B) são produzidos semicondutores tipo P. Esse processo é conhecido 

como dopagem e o semicondutor dopado é chamado de extrínseco. 

Ao unir, em uma única pastilha de silício, o semicondutor do tipo N e do tipo P, há uma 

difusão dos elétrons do material do tipo N em direção ao material do tipo P ocupando os buracos 

próximos à junção. Dessa forma, surge uma região com cargas positivas do lado N e negativas do 

lado P. Essas cargas fixas de cada lado da interface originam um campo elétrico que equilibra o 

fluxo inicial de cargas, não permitindo que a difusão se estenda para todo o cristal. Essa região de 

carga espacial, também conhecida como região de depleção, é semelhante a um capacitor de 

placas paralelas carregado, cujo potencial é aproximadamente entre 0,5 e 0,7 V para o Si. O 

dispositivo criado por essa junção PN é o diodo semicondutor o qual permite a passagem da 

corrente elétrica em um sentido e praticamente bloqueia no sentido inverso (REZENDE, 1996). 

Quando a radiação ionizante interage com o volume sensível de um diodo, pares de 

elétrons-lacunas são produzidos principalmente na camada de depleção, gerando uma corrente 

elétrica. Este efeito faz com que a condutividade do dispositivo varie e, em geral, essa variação é 

proporcional à dose de radiação ionizante que atinge o semicondutor. 

A possibilidade de dopar diversas regiões de um mesmo material semicondutor com 

diferentes impurezas permite a fabricação de uma grande variedade de dispositivos eletrônicos. 

Em praticamente todos os dispositivos semicondutores existe, pelo menos, uma junção PN. Um 

dos dispositivos mais importantes, formado pela combinação de duas junções PN, é o transistor 

bipolar de junção (TBJ), que apresenta características ativas de amplificação do sinal elétrico 

(SEDRA; SMITH, 2005). Outro dispositivo derivado das junções PN, utilizando materiais 

metálicos (M) e óxidos (O) de semicondutores (S), é o transistor de efeito de campo (FET, field 

effect transistor). 
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2.3.2 Dispositivos eletrônicos semicondutores como detectores de radiação em radio

diagnóstico 

Alguns dispositivos semicondutores já foram utilizados e caracterizados para do simetria 

em radiodiagnóstico. Dois trabalhos muito relevantes e tomados como referência nesse assunto 

são os trabalhos de Bower e Hintenlang (1998) e de Peet e Pryor (1999). Eles utilizaram em 

radiologia um sistema comercial de verificação de dose típico para radioterapia que emprega o 

transistor de efeito de campo tipo metal-óxido-semicondutor (MOSFET, Metal Oxide 

Semiconductor Field Eifect Transistor). Os primeiros utilizaram o sistema para caracterizá-lo em 

raios X de diagnóstico. Realizaram vários testes (linearidade, resposta angular, análise da 

sensibilidade) e perceberam a possibilidade de utilização desse dispositivo para do simetria em 

sistemas de diagnóstico. Os últimos utilizaram o MOSFET como dosímetro alternativo aos TLDs 

para medidas de dose de entrada na pele em radiologia diagnóstica. 

Atualmente existem sistemas dosimétricos com MOSFET específicos para aplicações 

em radiologia, dispondo de dosímetros-padrão e de alta sensibilidade. Alguns trabalhos foram 

publicados empregando esse tipo de sistema dosimétrico para avaliação dosimétrica em 

tomografia. Em 2007, a dosimetria com MOSFET foi utilizada para avaliar a dose em CT no olho 

de uma criança com e sem protetores de radiação (MUKUNDAN Jr. et ai., 2(07). Ainda em 

2007, o MOSFET foi utilizado para determinar a dose no órgão durante um exame de CT, 

apresentando boa concordância com resultados obtidos com TLDs (YOSHIZUMI et ai., 2007). 

Em 2010, Kim et al. utilizaram o mesmo sistema, em um simulador antropomórfico equivalente a 

uma criança de 5 anos, para estimar a dose absorvida em exames pediátricos em tomografia de 

feixe cônico e validar um modelo de simulação com Monte Carlo. Em tomografia, a dosimetria 

com MOSFET está mais voltada para avaliação da dose nos órgãos e não para obter o perfil de 

dose ou estimar as grandezas dosimétricas específicas em CT. 

Além do MOSFET, o diodo e o fotodiodo já foram utilizados para dosimetria em 

tomografia (NICKOLOFF; ALDERSON, 2007; AOYAMA et aI., 2002). Aoyama et aI. (2002) 

utilizaram um fotodiodo de silício comercial PIN para determinar tanto o perfil de dose como 

para estimar a dose nos órgãos em CT e obtiveram resultados muito satisfatórios quando 

comparados com os de uma câmara de ionização tipo lápis. 

Os transistores bipolares e fototransistores também têm sido analisados para dosimetria 

em radiologia, principalmente por causa da capacidade de amplificação do sinal elétrico devido 



43 

ao efeito transistor (SANTOS et aI., 2002; SANTOS et ai. 2(08). No entanto, foram pouco 

explorados para dosimetria em tomografia. Por isso, dispositivos deste tipo foram avaliados neste 

trabalho. 

2.4 Transistor bipolar de junção 

Os transistores são dispositivos eletrônicos que revolucionaram a eletrônica. Eles são 

feitos como componentes discretos e também como parte de circuitos integrados, onde milhares 

deles podem estar integrados em uma única pastilba de silício. O chaveamento e a amplificação 

de sinais elétricos são as suas duas principais funções de controle (DUNCAN, 1997). 

O transistor bipolar de junção é composto de três regiões semicondutoras de dopagens 

diferentes, coletor (C), base (B) e emissor (E), formando duas junções PN de polaridades opostas. 

Ele consiste em um sistema quadripolar: dois terminais de entrada e dois tenninais de saída, com 

um dos terminais comum à entrada e saída. Em várias situações o emissor é o tenninal comum, a 

base funciona como entrada e o coletor como saída. 

A base é uma fatia muito estreita dopada com material do tipo P ou N e está entre o 

coletor e o emissor que são fatias também dopadas, mas com materiais de tipo oposto ao da base. 

Assim, o TBJ pode ser do tipo PNP ou NPN, variando nas dopagens P e N, mas operando de 

forma análoga, sendo os papéis dos elétrons e das lacunas trocados entre si (REZENDE, 1996). A 

base é estreita com a finalidade de gerar o ganho típico dos transistores. A Figura 2.10 mostra 

uma ilustração da estrutura de um transistor NPN com seu respectivo símbolo para circuitos. 
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Figura 2.10: Estrutura planar e símbolo para circuitos de um transistor bipolar NPN. Fonte: SEDRA; 
SMITH,2005. 

Para função de amplificação, o princípio básico do funcionamento de um transistor 

NPN, na configuração emissor comum, consiste em injetar urna pequena corrente elétrica na base 

r 
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(In) para produzir uma corrente no coletor (Ic) amplificada de um fator, p ou hFE, conhecido como 

o ganho do transistor ou fator de amplificação. 

Vcs":" c ~c~I3IB 

'B ---.. 
B 

Figura 2.11: Polaridades das tensões e fluxos de corrente para um transistor NPN polarizado no modo 
ativo, na configuração emissor-comum para um ganho!l. 

A Figura 2.11 ilustra o efeito transistor com as correntes In, Ic e h no sentido 

convencional; a corrente real é a do fluxo de elétrons. Ao aplicar a conservação de carga ao 

transistor da Figura 2.11, tem-se que a corrente do emissor h é igual à soma da corrente do 

coletor Ic e da corrente de base In: 

(2.17) 

(2.18) 

o ganho do transistor, também chamado de fator de amplificação, é um número 

adimensional e um parâmetro característico de cada transistor, mas que pode variar com as 

tensões de polarização das junções (REZENDE, 1996). Para transistores NPN típicos, ~ fica na 

faixa de 100 a 300, podendo chegar à faixa de 500 a 800 para dispositivos com aplicações 

específicas. 

Os TBJs já foram avaliados como detectores de radiação. Pie monte et aI. (2004) 

utilizaram um TBJ fabricado com silício de alta resistividade e realizaram sua caracterização 

estática e dinâmica. Os resultados mostraram um bom desempenho dos dispositivos, 
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especialmente devido ao alto ganho da corrente, permitindo perceber a funcionalidade dos 

mesmos como detectores de partículas. 

2.4.1 Transistor Darlington 

o transistor Darlington, ou par Darlington, é um dispositivo semicondutor composto por 

dois transistores bipolares em cascata; a saída de um transistor está ligada à entrada do outro. 

Existem vários modelos integrados no mesmo encapsulamento. Esta configuração fornece um 

ganho de corrente muito maior do que o ganho de cada transistor separadamente e é bastante 

utilizada em diversos sistemas eletrônicos (DUNCAN, 1997). A Figura 2.12 apresenta um 

diagrama de um transistor Darlington com transistores do tipo NPN. 

c 

B 

E 

Figura 2.12: Diagrama de um par Darlington utilizando transistores do tipo NPN. 

A corrente de emissor do transistor TI passa para base do transistor T 2, desta forma 

leI = ]B2. Da equação 2.18, tem-se que: 

(2.19) 

IEZ = (1 + f3z) . 1HZ 

Relacionando a igualdade e estas equações: 

(2.20) 
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Com isso, o ganho total do transistor Darlington é: 

f3Darlington = (1 + f31)(1 + f32) = f31f32 + f31 + f32 (2.21) 

Sendo os ganhos Pl e Pl altos suficientes, esta relação pode ser aproximada para: 

f3Darlington ~ f31f32 (2.22) 

Ou seja, o ganho total do Darlington pode ser considerado como o produto do ganho dos 

transistores individuais. Um dispositivo típico tem ganho de corrente de acima de 10.000 ou 

20.000. Transistores Darlington, em certas aplicações, podem ser lentos porque o alto ganho 

pode atuar na amplificação da capacitância de junção do dispositivo, comprometendo a 

velocidade de resposta ou frequência máxima de operação. 

2.4.2 Fototransistor bipolar 

Os fototransistores, sugeridos primeiramente por Shockley, Sparks e Teal em 1951 como 

uma variação do TBJ, apresentam alto ganho de corrente. Um fototransistor bipolar difere de um 

transistor bipolar convencional por ter uma grande junção base-coletor (JBC) onde ocorre a maior 

parte do processo de geração de pares elétrons-lacunas pela interação de luz com a junção (SZE, 

1981). Em geral, os fototransistores têm um encapsulamento plástico transparente aos fótons do 

espectro visível e possuem apenas dois terminais acessíveis, o coletor e o emissor, sendo o 

terminal de base incluído para eventual polarização ou controle de corrente elétrica do 

dispositivo. A Figura 2.13 ilustra um fototransistor com a base aberta sendo irradiado com um 

fluxo de fótons constante . 

• elétron 
o lacuna 

N , 
Iph 

Figura 2.13: Vista transversal de um fototransistor ilustrando o comportamento da fotocorrente (Iph) 

gerada pelos fótons de luz incidentes. Fonte: MONEDA et al., 1971. 
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Ao interagir com o fototransistor, a radiação (ionizante ou não) gera pares elétrons

lacunas em todo o dispositivo. As lacunas geradas na região da base aumentam o potencial da 

base, polarizando diretamente a junção base-emissor (JBE). Consequentemente, elétrons são 

injetados do emissor para a base na tentativa de neutralizar o excesso de buracos. Devido à 

proximidade da junção base-coletor, a probabilidade de ocorrer recombinação na base é pequena 

e a maioria dos elétrons injetados nela é arrastada através da região de depleção da JBC para o 

coletor. Com isso, a corrente do coletor é muito maior que a corrente fotogerada (Iph) (SIEMENS, 

s.d.). A corrente total do coletor é dada pela equação 2.19: 

(2.23) 

sendo fi o ganho de corrente e Iph a corrente fotogerada na base, também denominada 

fotocorrente. 

Os fototransistores possuem diversas aplicações, sendo muito utilizados como 

chaveadores de sinais digitais e acopladores ópticos de circuitos elétricos. Além disso, os 

fototransistores têm sido avaliados como detectores de radiação. Dhole e Bhoraskar (1994) os 

utilizaram como monitor de radiação para feixes de elétrons de 1 MeV na faixa de 1 a 104 Gy. 

Batignani et ai. (2004) projetaram e fabricaram fototransistores em substrato de silício de alta 

resistividade e obtiveram alto valor de ganho de corrente. Devido a essa alta amplificação interna, 

o dispositivo foi estudado para detecção de radiação ionizante quando não é possível pré

amplificar o sinal nas proximidades do detector. O dispositivo foi capaz de detectar radiações a, ~ 

e raios X utilizando um setup experimental simples. Santos et alo (2006) utilizaram 

fototransistores comerciais para estimar a dose em feixe de raios X na faixa de diagnóstico e 

mostraram que são capazes de determinar a dose para energias entre 40 e 140 ke V. 

2.5 Fotodiodo de Silício 

O fotodiodo, assim como o fototransistor, é um fotodetector; sendo que não apresenta o 

poder de amplificação do fototransistor. Trata-se de um diodo de junção que, quando exposto à 

luz, converte fótons em corrente elétrica pelo princípio da fotocondutividade. Possui uma área 
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sensível muito maior do que a de um diodo típico (SZE, 1981). Embora esse dispositivo seja 

fabricado como detector de luz visível, ele também é utilizado para detecção de radiação 

ionizante, como nos trabalhos de Khoury et ai. (1999) e Küzel et aI. (2004). 

O fotodiodo de silício de junção PIN é um tipo de fotodiodo que possui uma região de 

semi condutor intrínseco (simbolizado pelo I entre PN) intercalada na junção PN, produzindo, 

assim, uma capacitância de junção menor pelo fato de a distância entre os materiais P e N ser 

maior. Por isso, tem um tempo de resposta mais rápido e possui maior volume sensível à radiação 

(SZE, 1981). Esse tipo de fotodiodo tem se tomado a configuração mais utilizada para aplicações 

dosimétricas, embora os fotodiodos de junção PN também possam e sejam utilizados com esta 

finalidade (KHOURY et ai., 1999). 

Kawaura et aI. (2006) utilizaram um sistema com 34 fotodiodos PIN para estimar a dose 

no órgão e a dose efetiva de pacientes submetidos a exames de raios X clínicos, incluindo exames 

de tomografia. Um dos detectores de estado sólido da empresa RTI Electronics, utilizado para 

determinar o perfil de dose em tomografia, é um fotodiodo PIN comercial (HERRNSDORF et 

al., 2009). 

2.6 Caracterização de dispositivos semicondutores 

Um dosímetro é um dispositivo utilizado para determinar a energia absorvida por 

unidade de massa (dose absorvida) em um meio exposto a radiações ionizantes (ATIIX, 2004). 

Para ser usado como dosímetro, um material deve possuir algumas propriedades físicas que são 

função da grandeza do simétrica a ser medida (IAEA, 2005). Antes de utilizar qualquer material 

como dosímetro é necessário caracterizá-lo a fim de conhecer as características do material e, 

assim, poder utilizá-lo de forma adequada para dosimetria. 

Algumas propriedades avaliadas na caracterização de um semicondutor como dosímetro 

são: resposta com a dose, dependência energética, dependência angular, dependência com a 

temperatura e dano da radiação. Avaliar o dano da radiação é um dos pontos mais importantes na 

caracterização dos detectores semicondutores. 
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2.6.1 Danos da radiação nos dispositivos semicondutores 

A radiação a ser mensurada pode modificar o material detector e também as suas 

propriedades. O uso extensivo dos detectores assegura que algum dano irá surgir devido a 

mudanças na rede cristalina do semicondutor causadas pela radiação ao interagir com o material 

(LUTZ, 1999). Devido ao dano causado pela radiação, os semicondutores utilizados como 

detectores de radiação precisam ser calibrados periodicamente já que a sensibilidade dos 

detectores depende do seu histórico de radiação (IAEA, 2005). 

Os efeitos danosos de maior expressão ocasionados por radiação ionizante em detectores 

semicondutores são os deslocamentos na rede cristalina do cristal semicondutor. A radiação 

ionizante eletromagnética (raios y ou raios X) interage inicialmente com um elétron-alvo (efeito 

fotoelétrico ou efeito Compton) ou com o núcleo do semicondutor (produção de pares). Em 

ambos os casos, parte da energia absorvida no semicondutor será convertida na criação de pares 

elétrons-lacunas e em deslocamentos na rede do cristal (LUTZ, 1999). Elétrons, prótons e 

nêutrons, por sua vez, perdem energia primeiramente por meio de colisões elásticas com os 

átomos do semi condutor e, dependendo do tipo e energia, podem causar grandes aglomerados de 

defeitos (chamados de clusters) no material (DALE et aI., 1988; GREGORY; GWYN, 1974). 

Os defeitos mais comuns criados na rede do cristal são as vacâncias e os interstícios 

(Figura 2.14). A vacância é a ausência de um átomo na sua posição normal na rede. O interstício 

ocorre quando átomos adicionais de mesma natureza ou de natureza estranha estão em uma 

posição fora da rede. A combinação de uma vacância e um intersticial adjacente é conhecida 

como par de Frenkel ou par fechado (SROUR et ai., 2003). 

Átomos 
de Silício 

Impureza no interstício 

j- '··1- -t+t--t---j Átomos de silício 
I I lo! I. --+ no interstício 

l t-+-- + ... ----i 
III~I I , I 

Vacância ~--+ • 
i 1\ I' • --{. Defeito ,I , 

____ .. ___ .l---11~ .. ----j Frenkel 

Impureza substituindo 
átomos de silício na rede 

Figura 2.14: Tipos de defeitos pontuais em uma rede cristalina de semicondutor. 
Fonte: LUTZ, 1999 (modificado). 
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Os defeitos apresentam, principalmente, as seguintes consequências nos semicondutores: 

1. Agem como centros de recombinação-geração: são capazes de capturar e emitir 

elétrons e buracos; 

2. Agem como centro de armadilhas: elétrons e buracos são capturados e re-emitidos 

com algum tempo de atraso. Na região de carga espacial do detector, a carga do sinal pode ser 

armadilhada e liberada muito tarde para a eficiência de detecção, provocando uma redução no 

sinal; 

3. Podem mudar a densidade de carga na região de carga espacial: requerendo um 

aumento na voltagem de polarização para fazer o detector inteiramente sensível (LUTZ, 1999). 

A severidade do dano devido à irradiação depende do tipo do material semicondutor, 

tipo da impureza (N ou P), resistividade, técnica de fabricação, estrutura do dispositivo, nível de 

injeção, temperatura, da tensão elétrica, do espectro de energia da radiação incidente e do 

intervalo de tempo ao qual o dispositivo está exposto à radiação (DRENNAN; HAMMAN, 

1971). O dano da radiação pode causar perda de sensibilidade à radiação limitando o tempo de 

uso do detector. 
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3. METODOLOGIA 

Este trabalho pode ser dividido em cinco etapas: a) pré-seleção dos dispositivos em 

laboratório; b) caracterização elétrica dos dispositivos escolhidos; c) caracterização do simétrica 

em laboratório, utilizando qualidades de radiação específicas para CT; d) caracterização 

dosimétrica e avaliação do perfil de dose em CT em um tomógrafo (no ar e em simuladores 

dosimétricos de cabeça e de abdômen); e e) avaliação do novo detector de MSAD em um 

tomógrafo. 

A seguir serão apresentados os detectores, os simuladores dosimétricos, o sistema de 

detecção e os sistemas de irradiação e caracterização utilizados. 

3.1 Detectores 

Os dispositivos semicondutores comerciais avaliados neste trabalho estão descritos na 

Tabela 3.1: 

Tabela 3.1: Dispositivos semicondutores comerciais utilizados neste trabalho. 

Tipo Marca 

Fototransistores OP520 e OP521 OPTEK® Technology 

Fotodiodo BPW34FS SIEMENS 

BCV47 e BC847C NXP 
Transistores 

ZTX605 ZETEX 

Os critérios para a escolha dos dispositivos foram: o alto ganho (com exceção do 

fotodiodo) e o fato de serem dispositivos rniniaturizados (tecnologia SMD, Surface Mount 

Device) que possibilitam a medida pontual da dose. 

Optou-se por testar transistores porque esses dispositivos não possuem sensibilidade à 

luz visível. Eles têm um encapsulamento epóxi opaco, totalmente escuro, que elimina qualquer 

efeito de luz. A Figura 3.1 apresenta uma ilustração dos três transistores analisados e a Tabela 3.2 

descreve algumas de suas características. 
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BCV47 e BC847C 

ZTX606 

Figura 3.1: Transistores BCV47 e BC847C fabricados pela NXP e o transistor ZfX605 fabricado pela 

ZETEX. 

Tabela 3.2: Características dos transistores BCV47, BC847C e ZTX605 (NXP, 2004; ZETEX, 1994). 

Transistor BCV47 BC847C ZTX605 

Polaridade/categoria NPNlDarlingtoo NPN NPNlDarlington 

Dimensões 3,Ox l,4x 1,1 mm' 3,0 x l,4x 1,1 mm' 5,0 x 4,0 x 3,1 

Ganho (hn; min e max) 2.000- I 0.000 270-800 500-look 

Os fototransistores (FT) comerciais, modelo OP520 e OP52 I 11>, fabricados pela OPTEKII> 

Technology (Figura 3.2a) estão montados em um encapsulamento tipo SMT (Surface Mounl 

Technology). O fototransistor OP520 já foi avaliado anteriormente como detector de radiação em 

laboratório e em um tomógrafo (SANTOS el ai., 2008; MAGALHÃES, 2007). Ele apresenta 

baixa sensibilidade à luz por possuir um filtro para o espectro visível. Apesar de fLltrar a luz, o 

dispositivo consegue gerar uma fotocorrente que pode ser da mesma ordem de grandeza da 

corrente produzida quando irradiado. O fototransistor OP521 é transparente e não possui fLltro 

para o espectro visível. Por isso, inicialmente os testes foram realizados em ambiente escuro, com 

as luzes artificiais apagadas e, posteriormente, foi utilizado um cilindro de alumínio para protegê

los da luz artificial (Figura 3.2 b). Eles têm dimensões menores do que as espessuras de corte 

típicas em exames tomográficos e um ganho de corrente que pode variar de 100 a 300, sendo esse 

um fator que motivou seu uso em tomografia. Algumas características dos fototransistores OP520 

e OP521 estão apresentadas na Tabela 3.3. 

\ 
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(a) (b) 

Figura 3.2: a) Fototransistores OP520 e OP521 fabricados pela OPTEK'" (OPTEK, 2(05); b) Cilindro de 
alumínio utilizado para proteger os dispositivos da luz artificial. 

Tabela 3.3: Características dos fototransistores OP520 e OP52 I (OPTEK,2005). 

Fototransistores OP520 e OP521 

Área sensível 

Dimensões 

Comprimento de onda para 

máximo sinal de saída 

<0,5 mm2 

3 
3,20 x 1,50 x 1,10 mm 

910nm 

Os fototransistores foram conectados em placas de circuito impresso. As primeiras 

placas, como as da Figura 3.3, possuíam cerca de 110 mm e o dispositivo foi conectado, com 

pinos de ouro, a 90 mm de uma das extremidades. Com isso, quando o detector era posicionado 

em algum orifício dos simuladores dosimétricos, era possível colocá-lo no meio (75 mm) da 

extensão do orifício (150 mm). Posteriormente, novas placas foram confeccionadas com 157 mm, 

de tal forma que os dispositivos foram soldados a 75 mm de uma das extremidades. Deste modo, 

a contribuição da radiação espalhada era a mesma dos dois lados do dispositivo e o 

posicionamento na região central dos orifícios dos simuladores continuava sendo possível. A 

diferença de 7 mm, de 157 mm para 150 mm, era para efetuar a conexão. Estas novas placas de 

circuito impresso possibilitavam que o cilindro de alumínio fosse colocado nos detectores, como 

apresentado na Figura 3.2 (b) anterior. 

Para o foto transistor OP520, foram feitos três tipos de configurações de detectores, que 

fixavam 4, 2 ou 1 foto transistor ao mesmo tempo, a fim de analisar qual a melhor configuração 

para dosimetria em tomografia (Figura 3.3). Essa análise foi feita através da avaliação da 

dependência angular das três configurações de detectores em um tomógrafo e foi realizada antes 
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das caracterizações dosimétricas. O fototransistor OP521 foi avaliado dosimetricamente somente 

com conectores com I dispositivo. 

(a) (b) 

(c) 

Figura 3.3: Diferentes tipos de configurações de detectores com (a) L, (b) 4 e (c) 2 fototransistores OP520 
conectados ao mesmo tempo. 

O fotodiodo (FO) PIN comercial do modelo BPW34FS, fabricado pela SIEMENS 

(Figura 3.4), possui um filtro para o espectro visível, mas é capaz de gerar uma fotocorrente que 

pode ser da mesma ordem de grandeza da corrente produzida quando irradiado. Por isso, também 

foi protegido por um cilindro de aLuoúnio para impedir a contribuição da luz artificial nas 

medições. Algumas características do fotodiodo BPW34FS estão apresentadas na Tabela 3.4. 

BPW34FS 
Figura 3.4: Fotodiodo PIN BW34FS fabricado peLa SIEMENS. Fonte: OSRAM, 2007. 



Tabela 3.4: Características do fotodiodo BPW34FS (SIEMENS, 1997). 

Fotodiodo BPW34FS 

Área sensível 

Dimensões 

Comprimento de onda para 

máximo sinal de saída 

-7 mm2 

3 
6,7 x 4,0 x 1,2 mm 

950nrn 
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o fotodiodo BPW34FS foi soldado em placas de circuito impresso e, na maior parte do 

trabalho, foi avaliado por meio de conectores com apenas I dispositivo. Em parte do trabalho, 

montou-se um detector com 31 fotodiodos enfileirados, com 165 mrn de comprimento. Este 

detector possui um circuito próprio com microprocessador e foi chamado de novo de/ec/ar de 

MSAD. Não podem ser dados mais detalhes sobre ele, como o funcionamento do circuito, porque 

o mesmo está sob sigilo de patente (número do pedido: 020110098616, 22/09/2011). A 

Figura 3.5 mostra o novo de/ec/ar de MSAD com os 31 fotodiodos à vista e envoltos por um 

cilindro de a1umíuio. 

Detector Trigger= FDo 

31 fotodetectores 

Fo" 

Figura 3.5: Novo detector de MSAD, composto de 31 fotodiodos BPW34FS. 

r 
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3.2 Simuladores dosimétricos 

Algumas medições no tomógrafo foram realizadas em simuladores de cabeça e de 

abdômen construídos na oficina mecânica do Departamento de Física da UFPE, com poli 

metacrilato de metila (PMMA). As dimensões dos simuladores estão de acordo com as 

especificações estabelecidas pela Associação Americana de Físicos Médicos (AAPM, 1993). O 

simulador de cabeça compõe a parte central do simulador de abdômen. Esses simuladores são 

cilíndricos com 160 mm e 320 mm de diãmetro, respectivamente, e 150 rnm de comprimento. O 

conjunto possui 17 orifícios ao longo de sua extensão e 16 tarugos cilíndricos removíveis de 

PMMA que preenchem os orifícios que estão sem detector (Figura 3.6). 

Figura 3.6: Simuladores dosimétrico de cabeça e de abdômen com um detector no orifício central. 

3.3 Sistema de Detecção 

O sistema de detecção é composto por um detector, um eletrômetro e um software 

instalado em um computador. O sistema fornece urna tensão de 5 V ao detector e a corrente 

elétrica gerada pelos dispositivos com a irradiação é medida utilizando-se o eletrômetro Flip

flop®, desenvolvido no Laboratório de Instrumentação Nuclear do Centro Regional de Ciências 

Nucleares (LIN/CRCN). Os resultados das medidas são registrados no programa DoseX instalado 

no computador, que atua como sistema de controle do eletrômetro Flip-flop®. A Figura 3.7 
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mostra a interface do programa DoseX e o eletrômetro Flip-Flop® entre o computador de 

instrumentação e detector . 

.. 

.. 

.. 

.. 

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

• - - • 
(a) (b) 

Figura 3.7: a) Interface do programa DoseX; b) detector protegido com um cilindro de alumínio, 
eletrômetro Flip-flop'" e computador com programa DoseX. Fonte: SANTOS, 2007. 

o eletrômetro Flip-F1op® tem uma resolução da ordem de picoampere e para calibrá-lo 

foi usado um sub-femto-amperímetro Keithley® 6430, que produz sinais de corrente da ordem de 

10-15 A. A curva de cilibração foi obtida submetendo o sistema, sistematicamente, a correntes de 

picoampere a microampere (Figura 3.8). 

107 

• .. ' • 
• 

10' • 
~ • 
.e • 
-~ • 

10' • 
• 

• 
• 

10' 
10' 10' 10' 107 

I (pA) 

Figura 3.8: Curva de calibração do eletrômetro Flip-flop. IM é o valor da corrente medida e I é o valor de 
referência (Keithley 6430). 

f 
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A resposta do sistema dosimétrico com o dispositivo BPW34FS em função da 

temperatura foi avaliada em um intervalo de temperatura que compreende aquelas em que as 

medições podem ser realizadas, de 16,5 a 25,7 oCo Essa avaliação foi feita no tomógrafo com o 

detector no ar no isocentro do gantry, os parâmetros de irradiação foram: 120 kV; 200mA; 

10 mm e 0,75s. Para a análise, a temperatura foi elevada de 16,5 até 25,7 °c e, em seguida, 

abaixada até 16,8 oCO Para cada temperatura, foram realizadas 5 leituras. O termômetro utilizado 

nestas medições foi o Multifunction Digital Altimeter, modelo ZD-2028/6. A precisão do sistema 

foi de ± 3%, conforme a Tabela 3.5. A leitura foi normalizada em relação à temperatura de 

20,3 oCO Nos demais testes realizados neste trabalho, as temperaturas ambientes estiveram entre 

19 e 23°C. 

Tabela 3.5: Avaliação da resposta do sistema dosimétrico com a temperatura. 

Temperatura 
Leitura relativa 

Temperatura 
Leitura relativa 

(DC) (0C) 

16,5 0,98 ±0,03 25,7 0,99 ±0,01 

17,2 0,99 ±0,02 24,2 0,98 ±0,02 

17,8 1,00 ±0,02 23,5 1,00 ±0,03 

18,5 0,98 ±0,03 22,7 0,97 ± 0,02 

19,1 1,00 ±0,02 21,7 0,98 ±0,02 

19,3 1,00 ± 0,01 21,2 1,00 ± 0,04 

19,5 0,97 ± 0,01 20,8 1,03 ±0,02 

20,3 1,00 ± 0,02 20,1 1,01 ± 0,03 

21,0 0,98 ±0,03 19,6 1,00 ±0,02 

22,1 1,01 ± 0,02 19,1 0,99 ±0,03 

22,9 1,02 ± 0,01 18,2 0,98 ±0,02 

23,8 0,99 ±0,02 17,7 0,99 ±0,02 

24,1 1,01 ± 0,04 16,8 1,00 ± 0,01 

24,6 1,01 ± 0,03 

25,2 1,02 ±0,02 

25,7 0,99 ±0,01 
Máximo 1,02 Máximo 1,03 

Mínimo 0,97 Mínimo 0,97 

Diferença % 1,5 Diferença % 1,4 
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3.4 Sistemas de irradiação e caracterização dos detectores 

3.4.1 Pré-seleção: Laborat6rio de Metrologia do CRCN 

A irradiação inicial dos dispositivos foi feita utilizando-se um gerador de raios X 

industrial que opera entre 5 e 320 k V, o Pantak HF320 do Laboratório de Metrologia do CRCN, 

em Recife. Utilizou-se como referência a qualidade de radiação RQR9 da norma IEC 1267 da 

Comissão Eletrotécnica Internacional (IEC, lntemational Electrotechnical Commission). 

Escolheu-se a qualidade de radiação RQR9 porque a RQT9, qualidade específica para 

tomografia, não estava implantada no momento dos experimentos e pelo fato de a RQR9 ser a 

qualidade de referência para CT antes da publicação da IEC 61267. Essa qualidade utiliza a 

tensão de 120 kV, filtração adicional de 2,5 mmAJ e apresenta 4,5 mm de espessura da la camada 

semirredutora (CSR). A filtração inerente do tubo de raios X é de 3 mm de benlio. 

Um colimador de 35 mm de diâmetro foi colocado entre o filtro adicional e os detectores 

para delimitar o feixe (Figura 3.9). Os detectores foram posicionados a 440 mm do ponto focal do 

tubo e a taxa de kerrna no ar nessa posição foi 17,9 mOy/s, mantendo-se a corrente do tubo de 

raios X fixa em 20 mA e a tensão em 120 kV. 

2,5mmdeAI 
Tubo de Detector , 

Collmidor:. Ia 35 mm 
Blindagem de chumbo 

mm 

Figura 3.9: Arranjo experimental da pré-seleção dos dispositivos no Laboratório de Metrologia do 
CRCN/CNEN. 

Uma câmara de ionização da Nuclear Enterprise (NE), modelo 2571, com 0,6 cm3 de 

volume, paredes de grafite e conectada a um elelTÔmetro da NE, foi utilizada para determinar a 

taxa de kerrna no ar na posição dos detectores. Os valores da câmara foram corrigidos pelos 



60 

coeficientes de calibração e pelos fatores de correção da temperatura e pressão atmosférica. A 

temperatura foi obtida através de um termômetro de precisão da Hart Cientific, modelo 1529-R 

Chub-E4; e a pressão foi obtida através de um barômetro digital de precisão da marca Druck, 

modelo DPI 740. 

3.4.2 Caracterização elétrica: Laboratório de Microeletr6nica da UFPE 

A caracterização elétrica dos dispositivos foi realizada no Laboratório de 

Microeletrônica do Departamento de Física da UFPE, Recife, utilizando um analisador de 

parãmetros semicondutores, Agilent 4156C (Figura 3. lO). Para traçar as curvas paramétricas IxV 

(corrente versus voltagem), a tensão foi variada de -500 mV a 10 V, em passos de 500 mV. 

Figura 3. 10: Foto do Analisador de parâmetros Semi condutores, 4156C, da Agilent Technologies, utilizado 
para as medições das curvas paramétricas dos dispositivos. 

3.4.3 Caracterização dosimétrica em qualidades específicas para aplicações em CT: 

Laboratório de Calibração de Instrumentos do IPEN 

A caracterização dosimétrica dos dispositivos em qualidades específicas para aplicações 

em CT foi realizada no Laboratório de Calibração de Instrumentos do IPEN (LCIIIPEN), em São 

Paulo, utilizando um gerador de raios X, Pantak Seifert, que opera na faixa de radiodiagnóstico 
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clínico (40-160 kV), modelo lsovolt HS 160 (Figura 3.11). A filtração inerente do tubo de raios X 

é de I mrn de berílio. 

Figura 3.11: Arranjo experimental no Laboratório de Calibração de Instrumentos do IPEN. 

Foram utilizadas as qualidades de radiação RQTs (RQT8, RQT9 e RQTIO) da norma 

IEC 61267, tendo como referência a qualidade de radiação RQT9. Essas qualidades são 

específicas para aplicações em CT e simulam o feixe atenuado em tomografia (lAEA, 2005). 

Algumas características delas estão descritas na Tabela 3.6: 

Tabela 3.6: Características das qualidades de radiação RQTs utilizadas. 

Qualidade da Potencial Filtração adicional 
Espessura nominal 

da I' CSR 
Radiação (kV) (mmAl + mrnCu) 

(mrn) 

RQT8 100 3,2 + 0,30 6,9 

RQT9 120 3,5 + 0,35 8,4 

RQTIO 150 4,2 + 0,35 10,1 

Um colimador de 50,8 mm de abertura foi colocado entre o ftltro adicional e os 

detectores que foram posicionados a 1 m do ponto focal do tubo de raios X. A taxa de kerma no 

ar nessa posição foi 33,4 mGy/min, para 10 mA de corrente, na qualidade de referência, RQT9. 
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Uma câmara de ionização tipo lápis da Radcal Corporation, modelo lOx5-3CT, acoplada 

a um eletrômetro da marca PTW, modelo Unidos, foi utilizada para determinar a taxa de kerma 

no ar na posição dos detectores (Figura 3.12). Essa câmara de ionização possui 100 mm de 

comprimento ativo e aproximadamente 3 mm de raio e 3 cm3 de volume. Os valores obtidos com 

a câmara foram corrigidos pelos coeficientes de calibração e pelos fatores de correção da 

temperatura e pressão atmosférica. A temperatura foi obtida através de um termômetro de 

precisão da Hart Cientific, modelo 1529 Chub-E4; e a pressão foi obtida através de um barômetro 

digital de precisão da marca Druck, modelo DPI 142. 

Figura 3.12: Câmara de ionização tipo lápis utilizada na dosimetria em Cf. 

3.4.4 Caracterização dosimétrica emJeixes de tomografia e avaliação do perfil de dose em CT: 

Tom6graJo do HU 

O equipamento utilizado para caracterização dosimétrica em feixes de CT e avaliação do 

perfLl de dose em tomografia foi o tomógrafo de único corte helicoidal fabricado pela Toshiba, 

modelo Asteion, do Hospital Universitário (HU) da UFS, em Aracaju. Os testes foram realizados 

no ar e nos simuladores de cabeça e de abdômen, posicionando ou o detector ou o orifício central 

do simulador no eixo de rotação do tubo de raios X com a ajuda dos lasers do equipamento. 

Nas medições no ar, utilizou-se um suporte na extremidade superior da mesa de exame 

para fixar o detector (Figura 3.13); nas medições no simulador de cabeça, o simulador foi 

colocado no suporte para cabeça da mesa de exame e alinhado de tal forma que um dos orifícios 

periféricos estivesse na posição equivalente a 12 horas de um relógio (Figura 3.14); e nas 

medições no simulador de abdômen, o simulador foi posicionado na mesa de exame e alinhado 

de mesma maneira que o de cabeça (Figura 3.6). Na maioria dos testes os detectores foram 
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posicionados no centro do orifício central do simulador e os outros orifícios foram fecbados com 

os tarugos cilíndricos de PMMA. As posições periféricas foram utilizadas somente na 

determinação do perfil de dose com o fotodiodo BPW34FS. 

Figura 3.13: Arranjo experimental para caracterização dosimétrica e avaliação do perfil de dose no ar, 
HU-UFS. 

Figura 3.14: Arranjo experimental para caracterização dosimétrica e avaliação do perfil de dose no 
simulador dosimétrico de cabeça, HU-UFS. 

Uma câmara de ionização do tipo lápis fabricada pela Radcal Corporation, modelo IOx5-

3CT da Accu-Pro, acoplada ao seu eletrômetro também da Radcal, foi utilizada para determinar o 

CTDI com os mesmos parâmetros de irradiação dos detectores. Os valores da câmara foram 
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corrigidos pelo fator de correção de temperatura e pressão atmosférica através do próprio 

eletrômetro e pelo fator de calibração. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nesta seção os resultados serão apresentados na seguinte disposição: 

1. Pré-seleção dos dispositivos eletrônicos semi condutores; 

2. Caracterização elétrica dos dispositivos escolhidos; 

3. Avaliação da dependência angular dos três tipos de configuração de detectores; 

4. Caracterização dosimétrica em laboratório nas qualidades de radiação específicas 

paraCT; 

5. Caracterização do simétrica em feixes de tomografia; 

6. Perfis de dose em CT obtidos no ar e nos simuladores dosimétricos de cabeça e de 

abdômen; 

7. Resultados obtidos com o novo detector de MSAD no tomógrafo. 

4.1 Pré-seleção 

Os seis tipos de dispositivos eletrônicos foram inicialmente avaliados na qualidade de 

radiação RQR9, a fim de selecionar os mais adequados para caracterização elétrica e dosimétrica: 

os transistores BCV47, BC847C e ZTX605, que serão chamados TI, T2 e T3, respectivamente; 

os fototransistores OP520 e OP521, que serão chamados FIl e FI2, respectivamente; e o 

fotodiodo BPW34FS, que será chamado FD 1. 

Três amostras de cada um dos seis tipos de dispositivo, totalizando dezoito amostras, 

foram submetidas a 1000 s de irradiação, correspondendo a 17,9 Gy de kerma no ar. O 

procedimento de medição consistiu em efetuar as leituras de corrente elétrica na base de tempo de 

um segundo (o sistema de detecção possui diferentes opções de base de tempo para as medições) 

e obter 100 conjuntos sucessivos de médias de 10 valores de corrente; e, com isso, avaliar a 

variação da sensibilidade aos feixes de raios X de cada dispositivo. 

Os resultados da pré-seleção estão apresentados em dois grupos: 1) o dos transistores; 2) 

e o dos fototransistores e do fotodiodo. A Figura 4.l(a) mostra o resultado de uma das três 

amostras dos três tipos de transistores adquiridos (TI, T2 e T3) para um kerma no ar de 17,9 Gy; 

e a Figura 4.1(b) é uma ampliação das curvas dos transistores T2 e T3. Os comportamentos das 

três amostras de cada dispositivo foram semelhantes, todavia, optou-se por representar o 



66 

comportamento de uma delas no gráfico para facilitar a visualização. Pode-se observar que o 

dispositivo TI, apesar de inicialmente apresentar a maior corrente, possui uma perda de 

sensibilidade de aproximadamente 92% (média das três amostras) para este valor de kerma no ar. 

Na Figura 4.1(b), nota-se que o dispositivo 1'2 apresenta uma perda de sensibilidade 

intermediária ainda bastante elevada (82%) e que o TI é o que apresenta a menor perda de 

sensibilidade (17%), sendo o escolhido deste grupo para caracterização mais detalhada. 
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Figura 4.1: Variação da sensibilidade dos transistores (a) TI , TI e TI; e (b) TI e TI quando submetidos a 
uma taxa de kerma no ar constante de 17,9 rnGy/s no Laboratório de Metrologia do eRCN. 

A Figura 4.2 apresenta o resultado dos fototransistores Frl e FT2 e do fotodiodo FDI. 

O dispositivo Frl apresenta a maior sensibilidade e a maior perda de sensibilidade, 

aproximadamente 40% (média das três amostras). O dispositivo FT2 apresenta uma perda de 

sensibilidade intermediária, de aproximadamente 24%, e fotodiodo FD I é o dispositivo que 

apresentou a menor variação de sensibilidade (0,11%). Comparando com o grupo anterior, a 

perda de sensibilidade dos dispositivos deste grupo foi pequena, com exceção do Frl. Por isso e 

pelo fato de o Frl já ter sido inicialmente avaliado para dosimetria em tomografia (SANTOS et 

aI., 2008), decidiu-se fazer uma caracterização mais detalhada dos três dispositivos: Frl, FT2 e 

FDI. 
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Figura 4.2: Variação da sensibilidade dos fototransistores FI' 1 e F1'2 e o fotodiodo FD I quando 
submetidos a uma taxa de kerrna no ar constante de 17,9 mGy/s no Laboratório de Metrologia do CRCN. 

Como o transistor T3 é do tipo Darlington (possui 2 transistores em cascata), o fato de o 

feixe de raios X do Pantak ser contínuo poderia ocultar o comportamento de sua resposta em 

feixes de tomografia no modo axial. Por este motivo, antes de passar para a etapa seguinte, foi 

realizado um teste preliminar no ar de análise da variação de sensibilidade do transistor T3 no 

tomógrafo, no modo axial. A Figura 4.3 apresenta 10 conjuntos de medições em que cada ponto é 

uma média de 50 cortes tomográficos (120 kV, 200 mA, 10 mm e 0,75 s). A leitura foi 

normalizada em relação ao primeiro conjunto de medições. 
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Figura 4.3: Variação de sensibilidade do transistor T3 no tomógrafo para uma dose total de 
aproximadamente 26 Oy. 
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Ao final das irradiações, percebe-se que o transistor T3 apresentou uma perda de 

sensibilidade de aproximadamente 18% e exibiu um elevado desvio (-6,3 %) para cada conjunto 

de 50 cortes tomográficos. Além disso, observou-se que após o término de cada corte, o transistor 

continuava fornecendo urna corrente de saída elevada, apresentando um atraso para retornar ao 

valor da corrente de escuro. Como o T3 apresenta 2 transistores em cascata, toda vez que a 

radiação interage no segundo transistor, produz uma corrente IR de saída; no entanto, quando a 

radiação interage no primeiro transistor, produz uma corrente ~XIR na saída, onde ~ é o ganho do 

primeiro transistor. Isso gera uma variação no sinal de saída e pode justificar o atraso apresentado 

pelo T3 para retornar ao valor da corrente de escuro depois de cessada a irradiação. Devido a esta 

variação e a este atraso, optou-se por não avaliar detaIbadamente o T3, o transistor ZTX605. 

A partir disso, os demais testes foram feitos com os fototransistpres Ffl e Ff2 e o 

fotodiodo FD 1. 

4,2 Caracterização elétrica 

A caracterização elétrica dos dispositivos selecionados consistiu em analisar suas curvas 

paramétricas IxV (corrente versus voltagem) através de um analisador de parâmetros 
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semicondutores, Agilent 4156C. As correntes encontradas estiveram entre pico (pA) e nano 

ampere (nA), ao variar a tensão de -500 mV a 10 V, em passos de 500 mV. 

É importante salientar que equipamentos de medições eletrométricas, da ordem de pA e 

nA, são mais sensíveis aos campos eletromagnéticos externos ou interferentes. Isto significa que 

uma flutuação do potencial de aterramento do laboratório (devido às nuvens carregadas em um 

dia chuvoso ou mesmo um desbalanceamento momentâneo da rede elétrica, por exemplo) pode 

gerar variações nas leituras. Segundo os conceitos de compatibilidade eletromagnética (PAUL, 

2006), é possível minimizar esse efeito colocando todo o sistema de medição em uma gaiola de 

Faraday do tamanho do laboratório, o que foge do escopo deste trabalho. 

Foram utilizadas três amostras de cada tipo dispositivo escolhido, sendo que uma foi a 

amostra de referência, que não foi irradiada, e as outras duas foram irradiadas uma única vez. 

Antes de sofrer qualquer irradiação, obteve-se a curva IxV de cada dispositivo. As curvas 

paramétricas foram avaliadas ao longo de aproximadamente um ano a fim de verificar o efeito da 

radiação na curva característica dos dispositivos ao longo do tempo. 

As Figuras 4.4, 4.5 e 4.6 (a) mostram as curvas paramétricas das amostras de referência 

dos fototransistores FTl, FT2 e do fotodiodo FDl, respectivamente. E as Figuras 4.4, 4.5 e 4.6 

(b) mostram as curvas paramétricas das amostras irradiadas do primeiro lote do FT1, Ff2 e FD1, 

respectivamente. 

As Tabelas 4.1, 4.2 e 4.3 mostram o comportamento da corrente de saída no ponto de 

operação, VCE = 5,OV, das três amostras de cada tipo de dispositivo: FTl, FT2 e FDl, 

respectivamente. Essa tensão foi escolhida por corresponder a uma tensão padrão cujo efeito da 

temperatura é mínimo para os dispositivos semicondutores de silício (MILLMAN; HALKIAS, 

1982; SEDRA; SMITH, 2005). 

Analisando a Figura 4.4 e a Tabela 4.1, percebe-se que o fototransistor FTl apresentou 

uma variação significativa na sua curva característica após a irradiação (- 4 Gy, na qualidade 

RQR9 implantada no CRCN). Além disso, mesmo tendo sido irradiado somente uma vez, as 

curvas do dispositivo irradiado se deslocaram para cima ao longo do tempo quando comparadas 

com as curvas do dispositivo de referência, que é o dispositivo virgem. Com exceção do 1790 dia, 

em que todos os dispositivos apresentaram uma diminuição da corrente; é possível que tenha 

ocorrido alguma variação no potencial de aterramento do laboratório neste dia. O fato de a curva 
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característica de fototransistores variar significativamente após a irradiação já foi abordado no 

trabalho de Lima el aI. (2005). 
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Figura 4.4: Curvas paramétricas da amostra de referência (a) e da amostra irradiada do primeiro lote (b) 
do fototransistor FI' I ao longo de 370 dias. 

Tabela 4. 1: Valores da corrente no ponto de operação, V CE = 5 V, para as três amostras do fototransistor 
FT I ao longo de 370 dias. 

Dias 
Corrente (pA) - FII 

Referência (virgem) Amostra I (Dose: - 4 Gy) Amostra 2 (Dose: - 4 Gy) 

O 1126 ± 15 984 ± 3 (virgem) 1830 ± 6 (virgem) 
7 1097 ± 3 1208 ± 29 1984 ± 69 
\I 1149 ± 16 1950± 125 2537 ± 110 
18 1126 ± 16 1969±60 2599±54 
90 1135± 20 2335 ± 155 3079 ± 105 
151 1155±13 2680 ± 147 3709 ±405 
179 1146 ± 6 2562 ± 75 3271 ± 38 
370 1281 ± 24 2994 ± 218 401O± 176 

Mínimo 1097 984 1830 
Máximo 1281 2994 4010 

A Figura 4.5 e a Tabela 4.2 apresentam os dados das curvas paramétricas do 

fototransistor FIL. Para este dispositivo, os três primeiros dados da amostra do primeiro e do 

segundo lote foram obtidos sem as mesmas terem sido irradiadas, ou seja, somente a partir do 

quarto dia é que as amostras haviam sido irradiadas. As irradiações foram, aproximadamente, ) 7 

e 26 Gy em feixes de tomografia. 
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Figura 4.5: Curvas paramétricas da amostra de referência (a) e da amostra irradiada do primeiro lote (b) do 
fototransistor m ao longo de 370 dias. 

Tabela 4.2: Valores da corrente no ponto de operação, V CE = 5 V, para as três amostras do 
fototransistor m ao longo de 370 dias. 

Dias 
Corrente (PA) - Ff2 

Referencia (virgem) Amostra I (Dose: -17 Gy) Amostra 2 (Dose: -26 Gy) 

O 105±4 99 ± 3 (virgem) 87 ± 2 (virgem) 
7 104 ± I 94 ± 3 (virgem) 85 ± 4 (virgem) 
II 102±4 100 ± 5 (virgem) 85 ± I (virgem) 
18 105 ± I 208 ± 13 364 ± 15 
90 142 ± 11 224 ± 13 330± 10 
151 140±4 221 ± 19 389 ± 21 
179 142 ±3 188±6 360±3 
370 165 ±3 218 ± 5 418 ± 10 

Mínimo 102 94 85 
Máximo 165 221 418 

Para o fototransistor FT2, também houve variação na sua curva característica após a 

irradiação, sendo maior para a amostra do segundo lote que recebeu uma maior dose. 

Relacionando os resultados do fototransistor Frl com os do FT2, verifica-se que a corrente de 

escuro do Ff2 foi menor que a do fototransistor Frl ; e, comparando os valores de corrente da 

amostra de referência e das amostras irradiadas, percebe-se que a variação encontrada para o Ff2 

foi menor do que a obtida com o Fr I, mesmo as amostras do FT2 tendo sido submetidas a doses 

maiores e em feixes de maior energia efetiva. Por exemplo: para o FT2, a corrente mínima da 

amostra de referência foi de 102 nA e a máxima de 165 nA (aumento de 62%); no caso da 
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amostra irradiada 1, a corrente mínima foi 94 nA e a máxima foi 222 nA (aumento de 136%). 

Para o FTl, a corrente mínima da amostra de referência foi de 1097 nA e a máxima de 1281 nA 

(aumento de 17%); no caso da amostra irradiada 1, a corrente mínima foi 984 nA e a máxima foi 

2994 nA (aumento de 204%). 

A Figura 4.6 e a Tabela 4.3 apresentam os dados das curvas paramétricas do fotodiodo 

FD I. Para este dispositivo, somente a partir do segundo dia é que as amostras do primeiro e do 

segundo lote haviam sido irradiadas. As irradiações foram, aproximadamente, 9 Gy e 26 Gy em 

feixes de tomografia. 
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Figura 4.6: Curvas paramétricas da amostra de referência (a) e da amostra irradiada do primeiro lote (b) do 
fotodiodo FD I ao longo de 358 dias. 

Tabela 4.3: Valores da corrente no ponto de operação, V CE = 5 V, para as três amostras do fotodiodo FD I 
ao longo de 358 dias. 

Dias 
Corrente (PA) - FOI 

Referencia (virgem) Amostra 1 (Dose: -9 Gy) Amostra 2 (Dose: -26 Gy) 

O 259±5 176 ± 2 (virgem) 274 ± 3 (virgem) 

6 248±7 162 ± I 274± I 

78 344 ± 14 221 ± 3 357 ± 25 

139 313 ±7 236±8 413 ± 11 

167 339±4 258 ±3 381 ± 9 

358 429 ± 14 282 ± 11 4J3±9 

Mínimo 248 162 274 

Máximo 429 282 413 
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Diferentemente dos fototransistores Ff I e Ff2, o fotodiodo não apresentou variação 

significativa em sua curva paramétrica após a irradiação. A amostra de referência e as irradiadas 

apresentaram comportamentos muito similares, ou seja, o fotodiodo foi o único dispositivo que 

não exibiu variação da curva paramétrica devido à radiação. 

4.3 Avaliação da dependência angular dos três tipos de configuração de detectores 

Um teste inicial de dependência angular foi feito no tomógrafo com os três tipos de 

configuração de detectores, com I, 2 e 4 fototransistores Ff I, a fun de escolher o mais adequado 

e, por conseguinte, o que seria utilizado nos demais testes. A dependência angular foi 

determinada posicionando-os em diferentes ãngulos (O a 360°) com intervalos de 45°. O ãngulo 

zero correspondeu à direção em que a placa do detector estava paralela ao plano da mesa de 

exame. O detector foi rotacionado no ar tendo como eixo o de rotação do tubo de raios X (eixo z). 

Para esse teste foram utilizados os seguintes parãmetros de irradiação: potencial de 120 kV; 

corrente em 200 mA e tempo de varredura de 0,75 s. A espessura nominal de corte selecionada 

foi de 10 mm para garantir que o feixe encobriria todo o detector. Para cada ângulo foi feito um 

conjunto de 10 medições, calculada a média e o desvio padrão. O resultado obtido está 

apresentado na Figura 4.7. 
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Figura 4,7: Dependência angular para as três configurações de detectores no tomógrafo, 
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Analisando o resultado, percebe-se que como o tubo de raios X no tomógrafo perfaz um 

giro de 360°, proporcionando uma dose bem distribuída no plano de varredura, a dependência 

angular apresentada pelas três configurações de detectores é pouco expressiva nas irradiações no 

tomógrafo. Comparando esse resultado com o obtido no trabalho de Aoyama et ai. (2002), em 

que um detector com dois fotodiodos foi utilizado para avaliação dosimétrica em tomografia, a 

curva de sensibilidade relativa em função do ângulo que os autores encontraram também foi 

aproximadamente constante apresentando uma variação máxima de 8,5 % em tomo de 90 e 270°. 

A configuração com 2 fototransistores deste trabalho apresentou uma variação máxima de 6,5%. 

Apesar de a configuração com apenas 1 fototransistor ter o menor sinal de saída, esta 

configuração apresentou a menor dependência angular, com variação máxima de 4,5%. A 

configuração com 2 fototransistores apresentou uma variação intermediária e, como esperado, 

mostrou um sinal de saída aproximadamente 2 vezes maior que o sinal do arranjo com apenas 1 

fototransistor. A configuração com 4 dispositivos produziu o maior sinal de saída e dependência 

angular (variação máxima de 10,9%), provavelmente devido a contribuições de radiação 

espalhada. Entretanto, apesar de essa configuração apresentar o maior sinal de saída, a 

configuração com apenas 1 fototransistor parece ser a mais adequada para do simetria em 

tomografia tendo em vista que avaliações metrológicas são requeridas e a corrente elétrica de 

saída desta configuração está dentro da faixa de linearidade da curva de calibração do 

eletrômetro, que foi apresentada na Figura 3.8. 

A partir desta análise, os demais testes foram feitos com a configuração com apenas 1 

detector para os três tipos de dispositivos semicondutores comerciais escolhidos: os 

fototransistores Ffl e Ff2 e o fotodiodo FDl. 

4.4 Caracterização dosimétrica em laboratório nas qualidades de radiação específicas 

para CT 

Estes testes de caracterização dosimétrica foram realizados empregando-se as qualidades 

de radiação RQTs da norma IEC 61267, específicas para aplicações em tomografia. Os testes 

realizados foram: dependência energética, resposta em função do kerma no ar, variação de 

sensibilidade e dependência angular. Em cada teste foram feitas cinco repetições, sendo subtraída 

a corrente de escuro das leituras, e considerados os valores da média e do desvio padrão. 
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4.4.1 Dependência energética 

A dependência energética foi avaliada para as qualidades de radiação: RQT8, RQT9 e 

RQTlO, cujas voltagens correspondentes são 100, 120 e 150 kV. A corrente foi mantida em 

!O mA e o kerma no ar foi fixado em 30 mGy. A sensibilidade (nC/mGy) foi determinada da 

razão entre a carga coletada pelo detector e o kerma no ar medido com a câmara de ionização. A 

Figura 4.8 apresenta os gráficos da sensibilidade dos dispositivos em função da camada 

semirredutora (CSR) de cada qualidade. 
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Figura 4.8: Dependência energética dos fototransistores FT'I e rn e do fotodiodo FDI para as qualidades 
RQT8, RQT9 e RQTtO (1' CSR 6,9; 8,4 e 10,1 mmAl, respectivamente). 

Observa-se que os dispositivos apresentam comportamento similar, eles têm maior 

sensibilidade para a menor energia analisada (RQT8) e menor sensibilidade para a maior energia 

(RQTlO), apresentando uma dependência energética de aproximadamente 20, 16 e 28 % para os 

fototransistores FT I, FT2 e o fotodiodo FD 1, respectivamente. Como as sensibilidades são 

diferentes, os dispositivos necessitam de fatores de correção a depender da qualidade de radiação 

utilizada. Para a obtenção dos fatores de correção, as sensibilidades foram normalizadas em 

relação a qualidade RQT9. A Tabela 4.4 lista as sensibilidades e os fatores de correção dos três 

dispositivos. 

t 



Tabela 4.4: Sensibilidade e fator de correção dos fototransistores Ffl e F1'2 e do fotodiodo FOI em 
função da camada semirredutora das qualidades RQTs no ar. 
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Qualidade CSR Sensibilidade (nC/mOy) Sensibilidade normalizada para 120 kV 
da radiação (mmAI) FI'1 F1'2 FOI FI'I F1'2 FOI 

RQT8 6,9 21,04 ±O,05 11,0 ± 0,1 4,62±O,02 1,110 1,057 1,170 
RQT9 8,4 19,O±O,2 1O,4± 0,1 3,95±O,OI 1,000 1,000 1,000 
RQTlO 10,1 16,9 ± 0,2 9,31 ± 0,04 3,348 ± 0,004 0,890 0,892 0,847 

Variação' (%) 19,9 15,6 27,6 
• Variação - 100 x [(sensibilidade em 100 kV - sensibilidade em 150 kV) I sensibilidade em JOO kV] 

Analisar a dependência energética em CT é importante para a caracterização dos 

dispositivos, mas, na prática da dosimetria, a energia utilizada geralmente é a mesma. Assim, o 

fato de o detector apresentar dependência energética não é um problema. 

4.4.2 Resposta em/unção do kerma no ar 

Para a realização do teste da resposta em função do kerrna no ar, utiliwu-se o feixe 

padrão RQT9 e diferentes correntes nominais, de 1 a 25 mA, para gerar variações significativas 

no kerrna no ar (Tabela 4.5). 

Tabela 4.5: Valores de kerrna no ar obtidos, em um intervalo de 60 s, com a câmara lápis ao variar a 
corrente, mantendo a tensão fixa em 120 k V. 

Corrente do tubo Ar 
(mA) Kerma no ar (mOy) 

3,361 ± 0,003 
5 16,70 ± 0,03 
lO 33,35 ± 0,04 
15 49,87 ± 0,04 
20 66,33 ±O,05 
25 83,15 ± 0,24 

A Figura 4.9 apresenta a variação da resposta dos três tipos de dispositivos em função do 

kerrna no ar. Percebe-se que os três dispositivos apresentaram comportamento linear com o 

kerrna no ar, sem saturação do sinal de saída no intervalo analisado. Ao aplicar um ajuste linear 
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às curvas, as incertezas associadas aos coeficientes angulares das retas, que indicam a incerteza 

da linearidade da resposta, foram menores que 0,06%. Os coeficientes de determinação foram 

0,99189; 0,9974; 0,9995 para os detectores FTI, FT2 e FDI, respectivamente. As incertezas das 

leituras não aparecem no gráfico porque foram menores que 1%. 
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Figura 4.9: Resposta em função do kerma no ar dos fototransistores Frl e Ff2 e do fotodiodo FOI para a 
qualidade de radiação RQT9, tensão fixa em 120 kV e corrente variável de I a 25 mA. 

Observando os valores da carga coletada das três curvas, percebe-se que o fototransistor 

FI I é o detector que apresenta maior sinal de saída. O fototransistor FT2 é o que apresenta um 

sinal intermediário e o fotodiodo FDI é o detector que apresenta a menor sensibilidade à 

radiação. Isso é justificado pelo fato de os fototransistores apresentarem uma amplificação do 

sinal de saída, também denominada ganho, que é característico dos dispositivos do tipo transistor, 

fato que não acontece com os diodos e, por conseguinte, com os fotodiodos. 

A dose mínima detectável dos semicondutores foi determinada a partir da equação: 

OnU" = M + 3cr, onde M foi a média de dez leituras de escuro e CI o desvio padrão desta média. Os 

valores encontrados foram: 3,3 mOy para o FTI; 3,9 mOy para o FT2 e 1,4 mOy para o FDI. 

r 
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4.4.3 Variação de sensibilidade 

A variação de sensibilidade também foi avaliada para a qualidade de referência, RQT9, 

mantendo a taxa de kerma no ar constante (33,4 mGy/min). O detector foi irradiado por 

20 minutos consecutivos, totalizando um kerma no ar de 670 mGy. As correntes obtidas foram 

organizadas em 12 grupos de médias de 100 correntes consecutivas. A Figura 4.10 mostra o 

resultado da perda de sensibilidade com a radiação acumulada para os fototransistores Frl e Ff2 

e para o fotodiodo FD I. Cada ponto no gráfico representa uma média de 100 valores medidos da 

corrente com seu desvio padrão e corresponde a um kerma no ar de 56 mGy. 
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Figura 4.10: Variação de sensibilidade dos fototransistores (a) Frl e (b) Ff2 e (c) do fotodiodo FD 1 para 
um kerrna no ar total de 670 mGy na qualidade de radiação RQT9. 
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Os dispositivos sofrem certa perda de sensibilidade devido ao dano causado pela 

radiação (dose acumulada); esta é uma característica conhecida dos detectores semicondutores 

(IAEA, 2005; SANTOS et ai., 2002). A perda de sensibilidade foi mais significativa para o 

fototransistor FI1 e menos expressiva para o fotodiodo FD1. Silva et ai. (2011) analisaram, em 

feixes de radiodiagnóstico, o efeito da dose acumulada no ganho de um transistor bipolar e 

verificaram que ocorre uma diminuição no fator de amplificação do transistor com o aumento da 

dose acumulada. Como comentado na Revisão de Literatura, o transistor é formado por três 

camadas de materiais semicondutores dopados (NPN, por exemplo), sendo a camada central (a 

base) muito estreita gerando o chamado ganho do transistor. Quando o transistor é irradiado, 

danos são causados também nessa estrutura central, modificando-a. Por isso, os transistores, 

incluindo os foto transistores, apresentam uma perda de sensibilidade para esta faixa de energia 

em radiodiagnótico. Sendo assim, da mesma forma que os fototransistores apresentam um ganho 

de corrente e possuem maior sinal de saída, eles também apresentam uma perda de sensibilidade 

maior do que os fotodiodos, que não possuem o ganho típico dos transistores. Como a 

estabilidade na resposta é uma característica muito desejável para um detector de radiação, o 

fotodiodo FD 1 parece o mais adequado para dosimetria em tomografia. 

É possível relacionar este resultado com o da caracterização elétrica: da mesma forma 

que a curva paramétrica do fotodiodo foi a única que não variou com a irradiação, o fotodiodo foi 

o único dispositivo que não apresentou variação de resposta (perda de sensibilidade) com a dose 

acumulada. 

4.4.4 Dependência angular 

A dependência angular foi determinada posicionando os detectores em diferentes 

ângulos (O a 360°) em relação à direção de incidência do feixe de radiação. O ângulo zero 

correspondeu à posição em que o vetor normal à face mais sensível do detector apontava para o 

tubo de raios X. A variação do ângulo foi feita em intervalos de 300 utilizando um goniômetro. 

Utilizou-se o feixe padrão RQT9 e manteve-se a taxa de kerma no ar constante (33,4 mGy/min). 

A Figura 4.11 mostra a dependência angular para os três dispositivos. A carga coletada 

foi normalizada em relação à origem (0°). A resposta foi bastante similar para os diferentes 
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ângulos, especialmente para os dois fototransistores. Os valores das leituras normalizadas estão 

na Tabela 4.6. 
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Figura 4.11: Dependência angular, com intervalos de 30°, dos fototransistores FII e F1'2 e do fotodiodo 
FO I na qualidade RQT9. 

Tabela 4.6: Valores das leituras normalizadas em relação à origem (0°) do teste da dependência angular no 
PantaklSiefert, !PEN. 

Ângulo Leituras Normalizadas 
(graus) FTI F1'2 FOI 

° 1,000 ± 0,002 1,000 ± 0,004 1,000 ± 0,002 
30 1,006 ± 0,009 0,981 ± 0,005 1,002 ± 0,002 

60 0,963 ± 0,009 0,961 ± 0,004 0,980 ± 0,002 
90 0,892 ± 0,008 0,918 ± 0,002 0,796 ± 0,001 
120 0,355 ± 0,001 0,291 ± 0,004 0,452 ± 0,001 
150 0,711 ± 0,003 0,665 ± 0,003 0,609 ± 0,002 
180 0,677 ± 0,006 0,639 ± 0,002 0,650 ± 0,013 
210 0,635 ± 0,006 0,632 ± 0,002 0,599 ± 0,00 I 
240 0,416 ± 0,006 0,405 ± 0,002 0,445 ± 0,010 
270 0,818 ± 0,006 0,743 ± 0,001 0,616 ± 0,002 

300 0,874 ± 0,006 0,900 ± 0,003 0,980 ± 0,002 
330 0,891 ± 0,006 0,933 ± 0,003 0,990 ± 0,003 
360 0,895 ± 0,006 0,948 ± 0,002 1,005 ± 0,004 
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A resposta à radiação é mais intensa no ângulo O (zero), que corresponde à parte mais 

sensível dos detectores, e mantem-se praticamente constante para a faixa de (O ± 30)°. De 120 a 

240° a resposta é bastante reduzida devido à geometria dos detectores e sua estrutura assimétrica, 

pois na parte inferior dos dispositivos, que é a região menos sensível, há um substrato de metal no 

qual o chip de silício é depositado. Mesmo considerando esta dependência angular em 

laboratório, com o tubo de raios X e o detector parados, isso não é um problema para dosimetria 

em CT, como visto anteriormente, já que o tubo de raios X do tomógrafo perfaz uma rotação 

completa irradiando igualmente o detector. É importante perceber também que, ao final das 

irradiações (360°), os fototransistores apresentam uma leitura menor do que a leitura em 0°, 

apesar de corresponderem à mesma posição. Isso é evidenciado pelos 2 pontos visualizados na 

posição zero para o Ffl e Ff2 e também pode ser observado na Tabela 4.6. Para o FDl, o ponto 

inicial corresponde ao ponto final. Esse fato confirma a questão da maior perda de sensibilidade 

dos fototransistores em relação ao fotodiodo. 

4.5 Caracterização dosimétrica em feixes de tomografia 

Os testes de caracterização dosimétrica também foram realizados em feixes de 

tomografia utilizando os três tipos de dispositivos, os fototransistores Ffl e Ff2 e o fotodiodo 

FD 1, com a configuração com apenas 1 detector. A dependência energética e a resposta em 

função do CTDlJOo foram realizadas em três condições: no ar (no eixo de rotação do tubo de raios 

X) e nos orifícios centrais dos simuladores de cabeça e de abdômen. O teste da dependência 

angular foi feito no ar e no simulador de cabeça e o teste da variação de sensibilidade foi feito 

somente no ar. A espessura de corte foi sempre de 10 mm para garantir que o feixe encobriria a 

área dos dispositivos. 

Os parâmetros de referência nas irradiações no ar e no simulador de cabeça foram os 

típicos dos protocolos de exames de cabeça: potencial de 120 kV; corrente em 200 mA e tempo 

de varredura de 0,75 s. Para os testes realizados no simulador de abdômen os parâmetros foram: 

potencial de 120 kV; corrente em 200 mA e tempo de varredura de ls. Em cada teste, exceto o de 

variação de sensibilidade, foram feitas cinco repetições com o detector parado e tomados os 

valores da média e do desvio padrão. No caso da dependência energética, efetuaram-se três 

repetições de uma varredura de 100 mm de extensão com o detector, ou seja, ele não ficou 
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estacionado. Em todos os casos, a leitura da corrente de escuro foi subtraída das leituras 

encontrada nos testes. 

4.5.1 Dependência energética 

A resposta dos detectores em função da tensão aplicada ao tubo de raios X foi analisada 

nas três condições (ar, cabeça e abdômen) para os potenciais de 80, 100, 120 e 135 kV. Buscou

se fixar o CTDI/O(), obtido com a cãmara lápis, em 51,20 mGy para os testes no ar, em 29,57 mGy 

para os testes no simulador de cabeça e em \0,16 mGy para os testes no simulador de abdômen, 

correspondendo ao valor encontrado quando se utiliza os parâmetros de referência em cada caso. 

Isso foi obtido variando a corrente e o tempo de varredura nos diferentes potenciais. 

A Tabela 4.7 discrimina a corrente, o tempo de varredura e o CTD1/1}() encontrados para 

cada potencial; e também as energias efetivas calculadas para o ar nas tensões de 100, 120 e 

135 kV utilizando o código gerador de espectros de raios X "X-raytbc". 

Tabela 4.7: Parâmetros empregados para as diferentes tensões no tomógrafo a fim de obter o CFDllOO de 
aproximadamente 51,20 mGy no ar, 29,57 mGy no orifício central do simulador de cabeça e \0,16 mGy 

no orifício central do simulador de abdômen para \O mm de espessura de corte. 

Ar Orifício Central-cabeça Oriffcio Central-abdômen 
Tensão Tempo Tempo 
aplicada Energia 

Corrente de emt Corrente de crDt Corrente 
Tempo de crDt 

(kV) efetiva 
(mA) varredura (mGy) (mA) varredura (mGy) (mA) 

varredura 
(mGy) 

CkeV) 
Cs) Cs) 

Cs) 

80 330 1,0 51,04 280 1,5 29,10 250 3,0 10,03 

100 54,4 220 1,0 51,89 230 1,0 29,31 180 2,0 10,50 

120 59,3 200 0,75 51,20 200 0,75 29,57 200 1,0 10,16 

135 63,1 130 1,0 51,89 230 0,48 29,42 190 0,75 10,09 

'As incertezas dos valores dos crDIs foram menores que 0,6%. 

A sensibilidade dos detectores para cada potencial foi determinada pela razão entre a 

carga integrada do perfil de dose obtido com os detectores, para uma extensão de varredura de 

100 mm, e o valor da dose obtido com a câmara lápis. Adiante, no item de avaliação do perfil de 

dose, será mais bem descrito como se obteve a carga integrada. 
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A Figura 4.12 e a Tabela 4.8 mostram os resultados obtidos no teste da resposta em 

função da tensão aplicada para os três tipos de dispositivos no ar. Verifica-se que, da mesma 

forma que no laboratório, há uma pequena redução da sensibilidade com o aumento da energia do 

feixe, apresentando uma dependência energética de aproximadamente 11, 10 e 10 % para os 

fototransistores FTI, FT2 e o fotodiodo FDI, respectivamente. Isso indica que ao se utilizar o 

dispositivo será preciso o emprego de fatores de correção, a depender do potencial aplicado, para 

poder estimar a dose corretamente. 
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Figura 4.12: Variação da sensibilidade dos fototransistores FTI e FT2 e do fotodiodo FOI em função do 
potencial aplicado ao tubo do tomógrafo, no ar. 

Tabela 4.8: Sensibilidade dos fototransistores FTI e FT2 e do fotodiodo FOI em função do potencial 
aplicado ao tubo do tomógrafo no ar para o CTDIJ{~) aproximadamente constante em 51 ,20 mGy. 

Potencial 
Energia Sensibilidade (nC/mGy) Sensibilidade normalizada para 120 kV 

(kV) 
efetiva 
(keV) FTI FT2 FOI FTI FT2 FOI 

80 27,3±O,8 8,9 ±O,3 2,9 ±O,I 1,130 1,093 1,091 
100 54,4 26,5 ±O,7 8,8 ±O,3 2,9 ± 0,1 1,099 1,080 1,083 
120 59,3 24,l± 0,1 8,1 ± 0,2 2,6 ± 0,1 1,000 1,000 1,000 
135 63,1 24,3 ±O,9 8,O±O,2 2,8 ± 0,1 1,006 0,986 1,039 

Variação' (%) 11,0 10,1 10,3 
* Variação ;;; lOO x [(maior sensibilidade - menor sensibilidade) I menor sensibilidade] 
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A Figura 4.13 e a Tabela 4.9 mostram os resultados obtidos no teste da resposta em 

função da tensão aplicada para os três detectores no orifício central do simulador de cabeça. 

Verifica-se que os coeficientes de sensibilidade foram muito próximos para as diferentes tensões 

e que a dependência energética, para esta situação, foi menor que 4% para os três detectores. 
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Figura 4.13: Variação da sensibilidade dos fototransistores FTI e FI'2 e do fotodiodo FOI em função do 
potencial aplicado ao tubo do tomógrafo, no orifício central do simulador de cabeça. 

Tabela 4.9: Sensibilidade dos fototransistores FT I e FI'2 e do fotodiodo FO I em função do potencial 
aplicado ao tubo do tomógrafo no orifício central do simulador de cabeça para o CTDlJO() 

aproximadamente constante em 29,57 mGy. 

Potencial Sensibilidade (nC/mGy) Sensibilidade normalizada para 120 k V 
(kV) FTI FI'2 FOI FTI FI'2 FOI 

80 21,1 ±0,3 6,6 ±O,I 2,76±0,04 0,987 0,967 1,016 
100 21,5 ±0,4 6,8 ± 0,1 2,77 ±0,06 1,008 0,994 1,018 
120 21 ,4 ± 0,3 6,8 ± 0,1 2,72 ±0,08 1,000 1,000 1,000 
135 21,6 ± 0,7 6,6±0,3 2,67 ±O,IO 1,009 0,959 0,982 •.. 

Variação' (%) 2,3 2,9 3,6 

* Variação = 100 x [(maior sensibilidade - menor sensibilidade) / menor sensibilidade] 

Os resultados obtidos no teste da resposta em função da tensão aplicada para os três 

tipos de dispositivos posicionados no orifício central do simulador de abdômen estão 

apresentados na Figura 4.14 e a Tabela 4.10. Para esta situação, a dependência energética foi de 

3,3; 4,4 e 13,8 % para os fototransistores FTI e FT2 e o fotodiodo FOI, respectivamente. Os 
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resultados indicam que, da mesma maneira que no laboratório, os dispositivos precisam de 

fatores de correção a depender tanto do potencial aplicado quanto da presença do objeto 

espalhador. 
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Figura 4.14: Variação da sensibilidade dos fototransistores Frl e FT2 e do fotod.iodo FOI em função do 
potencial aplicado ao tubo do tom6grafo, no orifício central do simulador de abdômen. 

Tabela 4.10: Sensibilidade dos fototransistores Frl e FT2 e do fotodiodo FO I em função do potencial 
aplicado ao tubo do tom6grafo no orifício central do simulador de abdômen para o CTDllDo 

aproximadamente constante em 10,16 mGy. 

Potencial Sensibilidade (nC/mGy) Sensibilidade normalizada para 120 kV 
(kV) Frl FT2 FOI Frl FT2 FOI 

80 23,8 ±O,8 6,7 ±O,I 3,27 ±O,05 1,006 0,982 1,096 
100 23,4±O,2 6,5±O,1 3,06 ±O,03 0,991 0,957 1,076 
120 23,6 ±0,4 6,8 ± 0,1 2,94 ±O,05 1,000 1,000 1,000 
135 23,O±0,4 6,6 ±O,I 2,82 ±O,09 0,975 0,973 0,953 

Variação' (%) 3,4 4,4 13,8 

• Variação = 100 x [(maior sensibilidade - menor sensibilidade) I menor sensibilidade] 

Comparando as três tabelas da dependência energética (Tabelas 4.7, 4.8 e 4.9), observa

se que os valores dos coeficientes de sensibiUdade não apresentaram uma variação significativa 

entre as três situações (no ar, no simulador de cabeça e de abdômen). Isso indica que existe uma 

proporcionalidade entre o sinal dos detectores e o da câmara de ionização utilizada como padrão, 

especialmente para o fotodiodo FOI cuja variação máxima, para as três situações, foi 8,9% para 

80kV. 
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4.5.2 Resposta em/unção do CFDluX! 

A avaliação do sinal de saída dos fotodetectores utilizados neste trabalho, em função do 

CTDlJO() no isocentro do tomógrafo, foi avaliada nas três condições, descritas em 4.5, utilizando a 

tensão de 120 kV e diferentes correntes nominais, de 50 a 400 mA, para gerar variações 

significativas no CFDlJO(). O tempo foi fixado em 0,75 s para as irradiações no ar e no orifício 

central do simulador de cabeça e em 1,0 s para as irradiações no orifício central do simulador de 

abdômen. Os valores de CTDlJOIJ encontrados para as diferentes correntes estão apresentados na 

Tabela 4.11 a seguir. 

Tabela 4.11: Valores dos CTDIJI){) obtidos com a câmara lápis no ar e no orifício central do simulador de 
cabeça e de abdômen ao variar a corrente, mantendo a tensão fixa em 120 kV e a espessura de corte em 

10mm. 

Corrente do tubo Ar Orifício Central - cabeça Orifício central - abdÔmen 
(mA) CfDI(mGy) CfDI (mGy) CfDI(mGy) 

50 13,58 ± 0,01 7,4±O,1 2,54±O,02 
100 27,67 ± 0,01 15,1 ±O,I 5,18 ± 0,02 
150 40,82 ± 0,16 22,3 ± 0,1 7,64 ± 0,03 
180 49,11 ± 0,08 26,6 ± 0,1 9,18 ± 0,03 
200 54,30±O,18 29,6 ±O,2 10,16 ± 0,04 
220 59,99± 0,09 32,8 ± 0,5 11,23 ± O,Ol 
250 68,11 ±O,04 37,2 ± 0,2 12,72 ± 0,06 
300 81 ,6l± 0,05 44,4 ± 0,3 15,31 ± 0,05 
400 108,88 ± 0,08 59,4 ± 0,3 20,47 ± 0,13 

A Figura 4.15 mostra o resultado da resposta dos três tipos de dispositivos em função do 

CFDlJOIJ no ar. Um ajuste linear foi obtido e as incertezas associadas aos coeficientes angulares 

das retas de ajuste linear, que indicam a incerteza da linearidade da resposta, e seus respectivos 

coeficientes de determinação estão na Tabela 4.12. 
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Figura 4.15: ResposUl dos fototransistores FII e FI'2 e do fotodiodo FOI em função do CTDllOO para uma 
tensão de 120 kV, corrente variando de 50 a 400 mA e espessura de corte de 10 mm, no ar. 

Tabela 4.12: Incertezas dos coeficientes angulares das relas de ajuste linear e seus coeficientes de 
determinação para os fototransistores FII e FI'2 e o fotodiodo FOI irradiados no ar para uma tensão de 

l20kV. 

Detector 

FII 

FI'2 

FOI 

Incerteza dos coeficientes angulares 
das retas de ajuste (%) 

0,8 

0,3 

0,04 

Coeficientes de determinação das 
retas de ajuste (R') 

0,99778 

0,99614 

0,99939 

Percebe-se que a resposta dos detectores em relação ao CTDIJ{)() foi linear e que, nesse 

intervalo de CTD/lOO, não houve saturação na resposta. Observando os valores da carga coletada 

nas três curvas, percebe-se o mesmo comportamento linear obtido nas medições em laboratório, o 

fototransistor Ff I é o detector que apresenta maior sinal de saída; o fototransistor Ff2 é o que 

apresenta sinal de saída intermediário e o fotodiodo FD I é o detector que apresenta a menor 

sensibilidade à radiação. 

A Figura 4.16 mostra o resultado da resposta em função do CTDllOO dos três tipos de 

dispositivos quando irradiados no orifício central do simulador de cabeça. As incertezas dos 

coeficientes angulares das retas de ajuste linear e seus coeficientes de determinação estão na 

Tabela 4.13. 
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Figura 4.16: Resposta dos fototransistores Ff I e Ff2 e do fotodiodo FO I em função do CTDIJOIJ no 
orifício central do simulador de cabeça para uma tensão de 120 kV, corrente variando de 50 a 400 mA e 

espessura de corte de 10 mm. 

Tabela 4.13: Incertezas dos coeficientes angulares das retas de ajuste linear e seus coeficientes de 
determinação para os fototransistores Ff I e Ff2 e o fotodiodo FO I irradiados no orifício central do 

simulador de cabeça para tensão de 120 kV. 

Detector 

FTI 

Ff2 

FOI 

Incerteza dos coeficientes angulares 
das retas de ajuste (%) 

0,2 

0,08 

0,01 

Coeficientes de determinação das 
retas de ajuste (R') 

0,99775 

0,99187 

0,9994 

Verifica-se que os três tipos de dispositivos também apresentam resposta linear com a 

presença do objeto espalhador. 

A resposta em função do CTDllOO para o orifício central do simulador de abdômen está 

mostrada na Figura 4.17. De mesma maneira que nas outras situações, obteve-se resposta linear. 

Os coeficientes de determinação e as incertezas dos coeficientes angulares das retas de ajuste 

linear estão na Tabela 4.14. 
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Figura 4. 17: Resposta dos fototransistores Ffl e Ff2 e do fotodiodo FOI em função do CTDIJO() no 
orifício central do simulador de abdômen para uma tensão de 120 kV, corrente variando de 50 a 400 mA e 

espessura de corte de 10 mm. 

Tabela 4.14: Incertezas dos coeficientes angulares das retas de ajuste linear e seus coeficientes de 
determinação para os fototransistores Ff I e Ff2 e o fotodiodo FO I irradiados no orifício central do 

simulador de abdômen para uma tensão de 120 kV. 

Detector 

FTI 

Ff2 

FOI 

Incerteza dos coeficientes 
angulares das retas de ajuste (%) 

0,1 

0,3 

0,01 

Coeficientes de determinação 
das retas de ajuste (R') 

0,99954 

0,99966 

0,999 

Da mesma forma que no simulador de cabeça, percebe-se que os três tipos de detectores 

apresentam resposta linear com a presença do meio espalhador. 

As incertezas dos coeficientes angulares foram menores que I % em todos os casos, 

indicando uma pequena incerteza da linearidade da resposta dos três dispositivos. O fototransistor 

Ff I foi o detector que apresentou maior incerteza para cada situação e o fotodiodo FD I foi o 

detector que apresentou menor incerteza em todos os casos e maior coeficiente de determinação, 

exceto no orifício central do simulador de abdômen. Isso reforça a escolha do fotodiodo como o 

detector mais adequado para dosirnetria. 
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4.5.3 Variação de sensibilidade 

Para avaliar a variação da sensibilidade da resposta devido ao dano da radiação, foram 

feitos 10 conjuntos de 50 medições no ar sob as condições de referência (200 mA, 120 kV e 

0,75 s) para os três tipos de dispositivos. O CTDI}()() em cada corte foi 51,20 mGy e ao fmal dos 

500 cortes a dose acumulada foi 25,6 Gy. Para cada conjunto de medições foram tomados os 

valores da média e do desvio padrão. 

A Figura 4.18 mostra o resultado dos 10 conjuntos de medições, cada ponto no gráfico 

representa a média de 50 cortes tomográficos. A leitura foi normalizada em relação ao primeiro 

conjunto de medições. 
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Figura 4.18: Variação da sensibilidade dos três tipos de dispositivos, os fototransistores FTI e FT2 e o 

fotodiodo FD I, para uma dose total de aproximadamente 25,6 Gy. 
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É possível perceber que, da mesma forma que no laboratório, o fototransistor FTI foi o 

dispositivo que sofreu a maior perda de sensibilidade no decorrer das irradiações, o fototransistor 

Ff2 foi o que sofreu uma perda intermediária e o fotodiodo FOI praticamente não apresentou 

variação de sensibilidade significativa. A variação da resposta para cada 2,56 Gy foi, em média, 

de 5,3 % para o fototransistor FT I e 3,6 % para o fototransistor Ff2. 

4.5.4 Dependência angular 

A dependência angular também foi avaliada no tomógrafo, sendo que o ângulo zero 

correspondeu à direção em que a placa do detector estava paralela ao plano da mesa de exame. 

Os detectores foram rotacionados de ° a 360°, em intervalos de 45°. Os dispositivos foram 

submetidos no ar e no orifício central do simulador de cabeça aos parâmetros de referência destas 

situações: 120 kV; 200 mA; 0,75 seIO mm. 

A Figura 4.19 e a Tabela 4.15 mostram o resultado da dependência angular para os três 

tipos de dispositivos no ar. A carga coletada foi normalizada em relação à origem (O"). 
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Figura 4.19: Dependência angular, com intervalos de 45°, dos fototransistores Frl e Fr2 e do fotodiodo 
FD 1 no ar para 120 kV no tom6grafo. 
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Tabela 4.15: Valores das leituras normalizadas em relação à origem (0°) do teste da dependência angular 
no ar no tom6grafo. 

Ângulo Leituras Normalizadas 
(graus) Frl FT2 FOI 

O 1,00 ± 0,04 1,00 ± 0,02 1,00 ± 0,03 
45 0,96 ±O,03 0,99 ± 0,03 1,01 ± 0,04 
90 0,94 ± 0,05 0,97 ± 0,03 1,01 ±0,04 
135 O,96±O,03 0,95 ±O,03 1,04 ± 0,05 
180 0,92 ± 0,04 0,97 ± 0,03 0,99±0,05 
225 0,93 ± 0,04 0,96 ± 0,02 0,77 ±0,03 
270 0,93 ±O,04 0,95 ± 0,02 0,94 ± 0,01 
315 0,94 ± 0,03 0,94 ± 0,04 1,01 ± 0,04 
360 0,92 ± 0,06 0,96 ± 0,04 1,06 ± 0,03 

Percebe-se que os dispositivos praticamente não apresentaram diferença na resposta, ou 

seja, não apresentaram dependência angular. Isso ocorre devido ao fato de o tubo de raios X do 

tomógrafo perfazer uma rotação completa (360°) irradiando igualmente o detector, como já 

comentado anteriormente. O único ponto cujo comportamento foi diferente dos demais foi o que 

corresponde ao ângulo de 2250 do fotodiodo, com 77% da leitura no 0°. 

Além disso, ao comparar as leituras normalizadas do ângulo zero e do ângulo de 360°, é 

possível verificar que, da mesma maneira que no laboratório, houve certa perda de sensibiJjdade 

na resposta dos fototransistores, sendo mais expressiva para o fototransistor Frl. 

A Figura 4.20 e a Tabela 4.16 mostram o resultado da dependência angular no orifício 

central do simulador de cabeça para os três tipos de dispositivos. A carga coletada também foi 

normalizada em relação à origem (0°). 
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Figura 4.20: Dependência angular, com intervalos de 45°, dos fototransistores FII e Ff2 e do fotodiodo 
FOI no orifício central do simulador de cabeça para 120 kV. 

Tabela 4.16: Valores das leituras normalizadas em relação à origem (0°) do teste da dependência angular 
no orifício central do simulador de cabeça no tomógrafo. 

Ângulo Leituras Normalizadas 
(graus) FTI I Ff2 FOI 

° 1,00 ±0,01 1,00 ± 0,0\ \,00 ±0,03 
45 0,99±0,02 0,96 ±O,O\ \,02 ± 0,03 
90 0,96±0,02 0,99 ±0,02 0,98 ± 0,02 
\35 0,95 ±0,03 0,97 ± 0,03 0,97 ± 0,02 
180 0,93 ± 0,02 0,95 ± 0,03 0,94 ± 0,03 
225 0,94 ± 0,01 0,97 ± 0,0\ 0,95 ± 0,03 
270 0,93 ±0,02 0,96 ±0,03 0,96 ±0,03 
315 0,98 ±0,02 0,99 ± 0,04 1,00 ± 0,03 
360 0,97 ± 0,03 0,99 ± 0,04 \,02 ±0,03 

Da mesma maneira que no ar, os dispositivos não apresentaram dependência angular 

com a presença do objeto espalhador. Observando os dados da Tabela 4.16, verifica-se que com o 

simulador, que atenua a radiação, a perda de sensibilidade foi menor do que a apresentada no ar. 

De urna maneira geral, os resultados obtidos em feixes de tomografia foram semelhantes 

aos encontrados utilizando as qualidades de radiação específicas para aplicações em CT, em 
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laboratório. Desta forma, pode-se concluir que os testes em laboratório, utilizando qualidades de 

radiação padrão, são suficientes para caracterizar do simetricamente os detectores. 

4.6 Avaliação do perfil de dose em CT 

A avaliação do perfil de dose foi feita no ar e nos simuladores de cabeça e de abdômen 

utilizando os respectivos protocolos, com os mesmos feixes de referência descritos para 

caracterização no tomógrafo: 120 kV, 200 mA, 0,75 s (cabeça e ar) e 1,0 s (abdômen). O perfil de 

dose foi obtido efetuando 21 cortes tomo gráficos totalizando uma varredura de 148 mm de 

extensão, ou seja, o detector percorreu uma distância de 148 mm por meio da movimentação da 

mesa de exame. A espessura nominal de corte selecionada foi, salvo exceções que serão citadas, 

de 10 mm e o modo de exposição foi o axial. O incremento da mesa de exame foi de 5 e 10 mm 

nas extremidades do perfil e de 3 mm na parte central do perfil para se obter mais detalhes do 

pico do perfil de dose. 

A corrente gerada pelos detectores foi convertida em carga e a curva encontrada, carga 

coletada versus distância em relação ao centro, foi integrada em 100 e 150 mm a fim de se avaliar 

a contribuição da radiação espalhada nas extremidades do perfil de dose. O programa utilizado 

para o cálculo das integrais foi o Origin. O valor da dose obtido com a câmara lápis, nas mesmas 

condições de irradiação, foi relacionado com a integral da curva de 100 mm para obtenção dos 

fatores de conversão (10-2 mGy/nC). 

Em relação às curvas de ajuste, os perfis de dose em CT foram previamente modelados 

como uma soma de duas gaussianas (SHOPE et al., 1981), uma combinação de uma gaussiana e 

uma lorentziana (TSAI et aI., 2003) e como o produto de exponenciais (OLIVEIRA et aI., 1995). 

Na análise dos perfis de dose desta seção, a combinação de uma gaussiana e uma lorentziana foi a 

mais adequada no ajuste dos pontos medidos com os dispositivos. Assim, para contribuição da 

radiação primária, as curvas de ajuste foram funções gaussianas e, para radiação espalhada, as 

curvas de ajuste foram funções lorentzianas. O programa utilizado para a obtenção das curvas de 

ajuste foi o Fityk. Os pontos dos perfis que serão apresentados representam a média de três 

repetições de varreduras. 

No caso da dependência energética no tomógrafo (tópico 4.5.1) para os três tipos de 

dispositivos, o valor da área sob as curvas dos perfis (nC.mm), para 100 mm de integração, foi 
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comparado com o valor do CTDlJOo obtido com a câmara tipo lápis de 100 mm de extensão nas 

mesmas condições de irradiação. Dessa maneira foram obtidos os coeficientes de sensibilidade 

(mGy/nC) dos detectores para cada potencial. 

A câmara tipo lápis foi submetida às mesmas condições operacionais dos detectores a 

fim de ser utilizadas nas comparações. No entanto, ao invés de submetê-Ia a uma varredura de 

148 mm de extensão, ela foi exposta a apenas um corte na sua região central. 

4.6.1 Avaliação do perfil de dose com as configurações de detectores com 1, 2 e 4 

fototransistores FTI 

A Figura 4.21 mostra o perfil de dose obtido com os três tipos de configuração de 

detectores (com 1, 2 e 4 fototransistores Ffl) posicionados no orifício central do simulador de 

cabeça para uma espessura nominal de corte de 10 mm. 
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Figura 4.21: Perfil de dose no orifício central do simulador de cabeça para as configurações de detectores 
com 1,2 e 4 fototransistores Ffl. 

Percebe-se que é possível obter detalhes do perfil de dose utilizando este sistema 

dosimétrico com o fototransistor. O espaço entre as barras verticais da Figura 4.21, entre 
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x = -50 mm e x = + 50 mm, delimita a região da carga coletada pelos fototransistores que 

corresponde à região de integração da dose pela câmara lápis (100 mm). Observa-se que ainda há 

contribuição da radiação espalhada além dessa extensão, ou seja, a área sob a curva não é nula. 

Esse resultado está de acordo com trabalhos prévios que mostram que a extensão de 100 mm da 

câmara lápis não é suficiente para coletar toda radiação espalhada do perfil de dose (DIXON, 

2003; NAKONECHNY et aI. , 2005; MORI et aI. , 2005). Sendo assim, não é possível estimar 

corretamente o CTDI a partir do CTDlJOo nesta situação, no orifício centraI do simulador de 

cabeça. 

Como na caracterização no tom6grafo a configuração com apenas I detector foi a que 

apresentou a menor dependência angular, os perfis a seguir foram todos obtidos com esta 

configuração. 

4.6.2 Avaliação do perfiL de dose no ar 

A Figura 4.22 apresenta os perfis de dose obtidos no ar com os fototransistores Frl e 

Fr2 e com o fotodiodo FD I para a espessura nominal de corte de 10 mm e a Tabela 4.17 mostra 

os dados da análise desses perfis. Neste caso, em que praticamente s6 há contribuição de radiação 

primária, a curva de ajuste foi uma função do tipo gaussiana. 

1500 , , • • 

Ar 
1250 • FTl 

• FT2 

~ 1000 • FDl 

'" 'O 

'" ~ 750 -
Oi 

Õ 
u 

'" O/) 
500 

~ 

~ '" u 
250 -

~ "" ..i O 

-ao -60 -40 -20 O 20 40 60 80 

Distância em relação ao centro (mm) 

Figura 4.22: Perfil de dose no ar para os fototransistores Frl e FT2 e para o fotodiodo FD I. 
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Tabela 4.17: Avaliação da dose no ar no tomógrafo. As medições dos fototransistores, do fotodiodo e da 
câmara lápis foram relacionadas pela razão entre o CTDI/O() da câmara e a área do perfil de dose dos 

dispositivos semicondutores dividida pela espessura de cone (10 mm). Parâmetros operacionais: 120 kV, 
200 mA, modo axial. 

FHWM* Afea/IO CTDI/O() Fator de conversão 
Dispositivo 

(mm) (nC) (mGy) (x 10" mGy/nC) 

FTI 9,38 1187 ± 65 51 ,20 ± 0,01 4,3 ±0,2 

FT2 9,63 389 ± 11 51 ,20 ± 0,01 13,2 ± 0,4 

FOI 9,56 131 ± 2 51,20 ± 0,01 39,0 ±0,6 

• Valor estimado a partir de uma curva gaussiana e incerteza menor que 5xlO-S %. 

Como esperado, o fototransistor FI) apresentou o maior pico (1276 nC), o fototransistor 

FT2 apresentou o pico intermediário (410 nC) e o fotodiodo FD) apresentou o menor pico 

(135 nC). Devido à diferença de sensibilidade dos dispositivos, os valores da coluna "Área/lO" e 

os fatores de conversão foram bastante diferentes. Ainda analisando a Tabela 4.17, percebe-se 

que os três dispositivos apresentaram valores de espessura efetiva à meia altura (FWHM, full 

widlh aI half maximum) próximos ao valor da espessura nominal de cone, 10 mm, com diferença 

máxima de, aproximadamente, 6% para o fototransistor FI I. 

Na Figura 4.22, verifica-se que praticamente não há contribuição da radiação espalhada 

para o perfil de dose no ar fora dos 100 mrn de extensão, região além do espaço delimitado pelas 

barras verticais do gráfico. A diferença percentual entre 100 e 150 mm de integração das curvas 

de ajuste foi desprezível. Logo, para o ar, a câmara tipo lápis com 100 mm é adequada para 

estimar corretamente o crDI a panir do crDI/Oo. 

Da análise desses resultados, pode-se dizer que os três dispositivos são capazes de 

avaliar o perfil de dose em exames de tomografia. No entanto, como na caracterização elétrica e 

dosimétrica dos dispositivos o fotodiodo FD I foi o que se mostrou mais adequado para 

dosimetria em CT, por ser o mais estável, os próximos testes foram feitos somente com o 

fotodiodo FD I. 
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4.6.3 Avaliação do perfil de dose no simulador de cabeça 

Visto que há o objeto espalhador, ou seja, há contribuição de radiação espalhada, a curva 

de ajuste dos dados medidos correspondeu à soma de uma curva gaussiana (contribuição da 

radiação primária) com uma curva lorentziana (contribuição da radiação espalhada). A Figura 

4.23 mostra o perfLl de dose no orifício central do simulador de cabeça para o fotodiodo FOI com 

as duas curvas de ajuste separadamente e sua adição. A Figura 4.24 apresenta a curva de ajuste 

final do perfil de dose em cinco orifícios (central, esquerdo, direito, superior e inferior) na mesma 

escala para facilitar a comparação. 

Nota-se que o perfll do orifício central apresenta o pico de menor intensidade 

(12,1 mGy) e maior largura em relação aos orifícios periféricos. Isso ocorre porque no orifício 

central há maior contribuição de radiação espalhada, o que proporciona um alargamento do perfil, 

e mais atenuação do feixe de raios X, o que diminui a altura do pico do perfil. Já para os orifícios 

periféricos há menos atenuação do feixe e menos contribuição da radiação espalhada, 

proporcionando perfis de maior altura e menor largura. O perfil de dose do orifício inferior 

apresenta o menor pico (16,7 mGy) entre os orifícios periféricos devido à atenuação do suporte 

para cabeça no qual o simulador está posicionado. 
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Figura 4.23: Perfil de dose no orifício central do simulador de cabeça para o fotodiodo FOI. 

f 



-;:: 
I!> 

-.S 

• 
~ c 

~~~~~--~~~~~ 
32 I lsimulador Cabeça :~ 

II Orifício central I 
28 

24 
>-

120 

3:l 16 
!5 

12 

8 

4 

O 

-80 -80 -40 -20 o 20 40 60 60 

Distância em relaç~o ao centro (mm) 

~~~~~~~~~~ 
321 fSimuladorcabeça:1 
28 II Orlf/clo esquerdo I 

24 

20 

fi , . 
12 

a 

._~ 4 

o "'----........ 
-80 ... ... -20 o 20 .. .. 80 

Distância em relação ao centro (mm) 

~ 

32 

28 

! ~SimU lador Cabeça: 
Oriffdo superior 

-;:: 

~~~~~~~~~~~ 
32 II Simulador cabeça:1 
28 I I Orlfldo direito I 

24 

~20 
e:: 16 
c3 

12 

a 

-80 ... ... ~ o 20 .. .. 80 

Dist~nda em relaçao ao centro (mm) 

~'~~~~~~~~~~ 
32 I I Simulador cabeça:1 

I I Oriflcio inferior I 
28 

-;:: 24 -;: 24 
I!> 
-.S20 
~ ,. I!> 

20 
-.S 
~ ,. 
o c 

12 

a 
4 

o 
_ J 

'L •• • .---.. 
4 

O~ __ ~-r~~~-r __ r-~~~ 

c3 
12 

a 

-80 ... ... ~ o 20 .. .. 50 -80 ... ... ~ o 20 .. .. 50 
Distância em relação ao centro (mm) Distância em relação ao centro (mm) 

Figura 4.24: Perfil de dose em cinco orifícios do simulador de cabeça para o fotodiodo FOI. 

r 

99 



100 

É possível perceber também que o declínio nas extremidades do perfIl central é mais 

suave do que nas extremidades dos perfis periféricos; o orifício inferior é o que mais se aproxima 

do orifício central, pelo motivo citado anteriormente. Consequentemente, a contribuição da 

radiação espalhada além dos 100 mm é mais significativa no orifício central e no orifício inferior 

do que nos demais orifícios periféricos. Isso faz com que uma parte considerável da radiação 

espalhada não seja coletada com a câmara de ionização, principalmente no orifício central. A 

Tabela 4.18 mostra esse fato através da diferença percentual entre a área calculada para 150 e 

100 mm de extensão nos cinco orifícios do simulador de cabeça. O orifício central é, de fato, o 

que apresenta maior diferença percentual, seguido pelo orifício inferior; os orifícios esquerdo e 

direito apresentam valores muito próximos, por causa de sua simetria; e o orifício superior é o 

que apresenta menor diferença percentual. 

Tabela 4.18: Variação percentual da área sob a curva para 150 e 100 mm de integração dos perfis de dose 
do fotodiodo FD I nos 5 orifícios do simulador de cabeça. 

Orifício Centro Esquerdo Direito Superior Inferior 

Variação percentual' 

(150 e 100 mm) 
9,9 5,8 5,9 3,2 7,9 

* lncerteza menor que 4 %. 

A Tabela 4.19 apresenta os dados obtidos dos perfis de dose do fotodiodo FOI e 

relaciona-os com a resposta da câmara lápis submetida às mesmas condições de irradiação nas 

cinco posições do simulador de cabeça, para a espessura de 10 mm. A análise desses dados 

confirma o que pôde ser observado através dos gráficos da Figura 4.24: a menor resposta 

"Área!r" ocorreu no orifício central; o orifício inferior apresentou a segunda menor resposta; e a 

maior valor da "Áreatr" ocorreu no orifício superior, que foi a posição de máxima dnse. Nos 

orifícios esquerdo e direito, que são simétricos, as leituras foram semelhantes. Para a câmara 

lápis, verifica-se o mesmo comportamento; com exceção do orifício inferior que apresentou um 

valor de CTDIJ()() maior do que o valor encontrado nos orifícios esquerdo e direito, gerando um 

fator de conversão que difere dos demais. No entanto, levando em consideração as incertezas das 

medições e a média dos fatores, pode-se considerar [(38 ± 2) x 10.2 mGy/nC] como o fator de 

conversão para todos os orifícios do simulador de cabeça. Esse fator de conversão foi utilizado 



101 

para converter o valor da carga coletada (nC) pelo fotodiodo em dose (mGy) da Figura 4.24. Para 

os demais gráficos desta seção e para os gráficos da seção 4.6.4, fatores de conversão adequados 

para cada caso também foram utilizados a fim de se obter o perfil de "dose" ao invés de perftl da 

"carga coletada". 

Comparando os dados da Tabela 4.18 e da coluna "ÁreafI"' da Tabela 4.19, é possível 

perceber que existe uma relação inversa entre eles. Ou seja, quanto maior a diferença percentual 

entre I 00 e 150 mm de integração, menor a relação "Árearr", o que está diretamente relacionado 

com a contribuição da radiação espalhada e atenuação do feixe. A espessura à meia altura do 

orifício central para radiação primária (curva gaussiana) apresentou um valor próximo do valor 

nominal; os demais orifícios apresentaram urna FWHM em tomo de 86% da espessura nominal 

de corte, para radiação primária. As espessuras à meia altura para as curvas da radiação espalhada 

(curva lorentziana) foram cerca de 6,6 vezes maior do que as encontradas para radiação primária. 

Tabela 4. 19: Avaliação da dose no tomógrafo utilizando o simulador dosimétrico de cabeça. As medições 
do fotodiodo e da câmara lápis foram relacionadas pela razão entre o CTDlJ(JO da câmara e a área do perfil 
de dose do fotodiodo dividida pela espessura de corte. Parâmetros operacionais: 120 kV, 200 mA, \O mm, 

modo axial. 

FWHM' Fotodiodo: Câmara: CâmaraIFD: 
Espessura [T] Orifício do 

Árearr GausslLorentz CTDllDo Fator de conversão 
(mm) simulador 

(x \O., mGy/nC) (mm) (nC) (mGy) 

Centro 9,4/60 78 ±2 29,6 ±0,3 38 ± I 

Esquerdo 8,5/55 85±5 30,8 ± 1,2 36±3 

lO Direito 8,6/55 84±4 31,6 ± 1,4 38 ±2 

Superior 8,1/60 93 ±6 35,2 ± 3,2 38 ±4 

Inferior 9,2/56 80±2 32,5 ±2,2 41 ±3 

Ponderado" 254 96,6 114 

• FWHM obtida pela curva de ajuste gaussiana/lorentziana, que correspondem à radiação primária/espalhada . 
•• crDlw = 1/3 CTDI"""w + 2/3 CTDI",rir,", 

Uma análise do perfil de dose para diferentes espessuras também foi realizada no 

orifício central do simulador de cabeça com o fotodiodo. A Figura 4.25 mostra o resultado dos 

perfis obtidos para as espessuras nominais de corte de 3, 5 e 10 mm e a Tabela 4.20 mostra 

alguns dados desses perfis. 
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Figura 4.25: Perfis de dose obtidos com o fotodiodo FDI no oriffcio central do simulador de cabeça para 
as espessuras nominais de corte 3, 5 e 10 mm. 

Tabela 4.20: Avaliação da dose no tomógrafo no orifício central do simulador de cabeça. As medições do 
fotodiodo e da cãmara lápis foram relacionadas pela razão entre o CTDI/Oo da cãmara e a área do perfil de 

dose do fotodiodo dividida pela espessura de corte. Parãmetros operacionais: 120 kV, 200 mA, modo 
axial. Espessuras de corte: 3, 5 e 10 mm. 

Espessura [T] FHWM* Arearr CTDI,oo Fator de conversão 

(mm) (mm) (ne) (mOy) (xlO·' mOy/nC) 

3 3,98/55 78 ± 1 29,9 ±O,2 38,3 ± 0,6 

5 4,69/55 70± I 26,6 ±O,2 38,8 ± 0,6 

10 9,41/60 78 ±2 29,6 ±O,I 37,9 ± 0,9 

• FWHM obtida pela curva de ajuste gaussiana/lorentziana, que correspondem à radiação primária/espalhada. 

A diferença percentual entre 100 e ISO mm de integração para as três espessuras foi 

bastante semelhante sendo, em média, (9,79 ± 0,08) %. Analisando os valores da espessura 

efetiva à meia altura das curvas da radiação primária, percebe-se que a FWHM foi maior que a 

espessura nominal de corte somente para 3 mm; para 5 e 10 mm de espessura, o valor encontrado 

foi bem próximo ao valor nominal. Observando o gráfico, é possível perceber que as curvas de 3 
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e 5 mm estão muito próximas. Esse resultado confrnna a tendência de que quanto menor a 

espessura nominal do feixe, maior é a sua diferença em relação ao valor medido da espessura à 

meia altura (SEERAM, 2001). Essa diferença positiva faz com que o paciente seja exposto a uma 

radiação maior do que a teoricamente esperada. 

A razão entre as FWHM para radiação espalhada e primária diminuiu com o aumento da 

espessura: 14, 12 e 6, para 3, 5 e 10 mm, respectivamente. Este resultado está de acordo com o 

resultado encontrado por Tsai et aI. (2003) utilizando os dosímetros termoluminescentes. No 

trabalho afirma-se que geralmente a relação das FWHM para radiação espalhada e primária 

diminui com o aumento da espessura e com o decréscimo do tamanho do simulador, esta última 

afirmação será confirmada na próxima seção. 

Observando a coluna "Áreafl"', para o fotodiodo, e a coluna "CID/Jlx/', para a câmara 

de ionização, percebe-se que os dois detectores apresentam comportamento semelhantes, gerando 

fatores de conversão praticamente iguais. Da mesma maneira que para os cinco orifícios, pode-se 

considerar o mesmo fator de conversão [(38 ± I) x 10-2 mGy/nC] para as três espessuras. 

4.6.4 Avaliação do perfil de dose no simulador de abdômen 

A Figura 4.26 apresenta o perfil de dose no orifício central do simulador de abdômen 

para o fotodiodo FOI, mostrando as duas curvas de ajuste separadamente (gaussiana para 

radiação primária e lorentziana para radiação espalhada) e sua adição. 

3,0 D==:C:::::::==:=::::~-'-""""'-'-""'--'-""""I 
Simulador Abdômen: 

2,5 Orifício central 

_ 2,0 
> 
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_1,5 
cu 
~ 
o 
o 1,0 

0,5 

0,0 

Primária • 

~ ~ 4 ~ O ~ ~ ~ 00 
Distância em relação ao centro (mm) 

Figura 4.26: Perfil de dose no orifício central do simulador de abdômen para O fotodiodo FD I. 



104 

A Figura 4.27 apresenta os perfis de dose com as curvas de ajuste final em cinco 

orifícios (central, esquerdo, direito, superior e inferior) do simulador de abdômen para o 

fotodiodo FOI, na mesma escala para facilitar a comparação. 
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Figura 4.27: Perfil de dose em cinco orifícios do simulador de abdômen para o fotodiodo FOI. 
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A análise desses gráficos é bastante semelhante à apresentada para o simulador de 

cabeça. A principal diferença está na intensificação do alargamento e da diminuição do perfil de 

dose do orifício central, em relação aos demais orifícios. O simulador de abdômen tem 32 cm de 

diâmetro, o dobro do diâmetro do simulador de cabeça, provocando uma maior atenuação do 

feixe de raios X no orifício central se comparado aos orifícios periféricos que estão a I cm da 

superfície. A partir da Tabela 4.21, que apresenta os valores dos picos dos perfis de dose nos 

cinco orifícios, para os simuladores de cabeça e de abdômen, é possível perceber a semelhança 

entre as duas situações nos orifícios periféricos e a diferença significativa no orifício central. 

Tabela 4.21 : Valores dos picos dos perfis de dose nos cinco orifícios dos simuladores de cabeça e de 
abdômen. 

Cabeça Abdômen 
Orifício Razão 

(mGy) (mGy) 

Central 12,1 2,67 4,5 

Esquerdo 21,2 16,8 1,3 

Direito 21,8 15,4 1,2 

Superior 33,5 20,1 1,7 

Inferior 16,7 10,8 1,6 

A Tabela 4.22 mostra a diferença percentual entre a área calculada para 150 e 100 mm 

de extensão nos cinco orifícios do simulador de abdômen. Como esperado, a variação percentual 

também seguiu o mesmo comportamento apresentado para o simulador de cabeça, com um 

aumento, em média, de 7,5 % para os quatro orifícios periféricos e de 61 % para o orifício central. 

De maneira geral, o aumento na variação percentual em todos os orifícios ocorre porque o objeto 

espalhador é maior e, consequentemente, mais radiação espalhada é produzida. 
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Tabela 4.22: Variação percentual da área sob a curva para 150 e 100 mm de integração dos perfis de dose 
do fotodiodo FD I nos 5 orifícios do simulador de abdômen. 

Orifício Centro Esquerdo Direito Superior Inferior 

Variação percentual' 
15,9 6,1 6,5 3,5 8,3 

(150 e 100 mm) 

• Incerteza menor que 5 %. 

Esse resultado da variação percentual e os resultados obtidos com o simulador de cabeça 

reforçam o que foi discutido na seção 4.1.1: os 100 rnm não são suficientes para fornecer com 

segurança a dose em exames de tomografia até mesmo para pequenas espessuras nominais de 

corte (NAKONECHNY el al., 2005; DlXON et aI., 2007; MOR! el aI., 2005); e levam a um 

questionamento sobre as dimensões do simulador dosimétrico padrão. Analisando da Figura 4.26, 

percebe-se que se fosse feita uma varredura maior do que 150 mm ainda seria possível mensurar 

radiação espalhada. Nesse trabalho a extensão da varredura ficou limitada a 150 mm, que é 

comprimento do simulador; no entanto, trabalhos publicados por Nakonechny et aI. (2005) e 

Aoyama el aI. (2002), que utilizaram simuladores maiores, propõem a utilização de simuladores 

de 250 a 300 mm, composto de um material tecido equivalente e com formas diferentes, mais 

semelhantes ao corpo humano. Essas modificações favorecem a utilização de detectores menores 

porque os mesmos podem ser utilizados em simuladores de formatos diferentes, ao contrário das 

câmaras lápis, que são restritas a simuladores que possuem seção transversal uniforme ao longo 

do eixo z. 
A Tabela 4.23 apresenta os dados obtidos dos perfis de dose do fotodiodo FOI e 

relaciona-os com a resposta da câmara lápis submetida às mesmas condições de irradiação nas 

cinco posições do simulador de abdômen, para a espessura de 10 mm. Analisando os dados do 

fotodiodo, nota-se uma grande diferença, em tomo de 50%, entre o valor da "Árearr" encontrado 

no orifício central e os demais. Essa diferença pode ser observada também para a câmara lápis. 

Da mesma forma que para o simulador de cabeça, uma relação inversa entre os dados da 

Tabela 4.22 e da coluna "Árearr" da Tabela 4.23 pode ser observada; e a espessura à meia altura 

do orifício central para radiação primária (curva gaussiana) apresentou um valor próximo do 

valor nominal. Neste caso, os demais orifícios apresentaram uma FWHM em tomo de 72% da 

espessura nominal de corte, para radiação primária. A relação entre as FWHM da radiação 
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espalhada e primária foi maior do que a encontrada no simulador de cabeça (6,6), sendo um fator 

de aproximadamente 7,5 nos orifícios periféricos e 9,1 no orifício central. Este resultado 

confirma a afirmação mencionada anteriormente: a razão entre as FWHM para radiação 

espalhada e primária diminui com o decréscimo do tamanho do simulador; e, inversamente, 

aumenta com o aumento do simulador. 

Tabela 4.23: Avaliação da dose no tomógrafo utilizando um simulador de abdômen. As medições do 
fotodiodo e da câmara lápis foram relacionadas pela razão entre o CTDlIIJ() da câmara e a área do perftl de 
dose do fotodiodo dividida pela espessura de cone. Parâmetros operacionais: 120 kV, 200 mA, 10 mm, 

modo axial. 

FWHM' Fotodiodo: Câmara: CâmaraIFD: 
Espessura [T] Orifício do 

Área!r GausslLorentz CTDIIIJ() Fator de conversão 
<mm) simulador 

(x 10.2 mGy/nC) (mm) (nC) (rnGy) 

Centro 9,6/87 53 ±2 10,16 ± 0,04 19 ± 1 

Esquerdo 7,2/ 49 97 ±6 23,0 ± 1,8 24±2 

10 Direito 7,2/53 100 ± 13 20,5 ± 3,0 21 ±4 

Superior 6,7/48 114 ± 16 19,9 ± 0,9 17 ± 3 

Inferior 7,8/56 92±6 19,6 ± 3,0 21 ±4 

Ponderado' 286 58,7 62 

• FWHM obtida pela curva de ajuste gaussiana/lorentziana, que correspondem à radiação primária/espalhada . 
• Cf DI. = 1/3 Cf DI, + 2/3 CfDlp 

Uma análise do perfil de dose para diferentes espessuras também foi feita no orifício 

central do simulador de abdômen com o fotodiodo FD I. A Figura 4.28 apresenta os perfis de 

dose para as espessuras nominais de corte de 5, 7 e 10 rum e a Tabela 4.24 mostra os dados da 

análise desses perfis. 
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Figura 4.28: Perfis de dose no orifício central do simulador de abdômen para as espessuras de corte 5, 7 e 
10mm. 

Tabela 4.24: Avaliação da dose no tomógrafo no orifício central do simulador de abdômen. As medições 
do fotodiodo e da câmara lápis foram relacionadas pela razão entre o CTDlJO() da câmara e a área do perfil 
de dose do fotodiodo dividida pela espessura de corte. Parâmetros operacionais: 120 kV, 200 mA, modo 

axial. Espessuras nominais de corte: 5, 7 e 10 mm. 

Espessura [T] FHWM* AfealT CTDlJO() Fator de conversão 

(mm) (mm) (nC) (mGy) (x 1 O·' mGy/nC) 

5 4,56/86 49 ± I 9,19 ± 0,03 18,8 ± 0,4 

7 6,14/86 50± I 9,40±0,01 18,8 ± 0,4 

10 9,62/87 53 ±2 10,16 ± 0,04 19,2 ± 0,7 

• FWHM obtida pela curva de ajuste gaussiana/lorentziana, que correspondem à radiação primária/espalhada. 

A diferença percentual entre 100 e 150 mm de integração para as três espessuras foi 

bastante semelhante sendo, em média, (16,1 ± 0,3) %. Considerando a radiação primária, a 

espessura à meia altura foi menor que a espessura nominal de corte em todos dos casos. Assim 

como no simulador de cabeça, a razão entre as FWHM para radiação espalhada e primária 

também diminuiu com o aumento com a espessura: 19; 14 e 9, para 5, 7 e 10 mm, 

respectivamente. 
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Comparando a coluna "Áreaff" do fotodiodo e a coluna "CTDIJ(Jo" da câmara de 

ionização, observa-se que o fotodiodo e a câmara se comportam de maneira semelhante, de tal 

forma que a média dos fatores de conversão é [(18,9 ± 0,2) x 10-2 mOy/nC], o que possibilita a 

utilização do mesmo fator independentemente da espessura. 

A Figura 4.29 mostra o perfil de dose no ar e no orifício central dos simuladores de 

cabeça e de abdômen para o fotodiodo FD I. 
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Figura 4.29: Perfil de dose no ar e no orifício central dos simuladores de cabeça e de abdômen para o 
fotodiodo FD 1. Parâmetros de irradiação: 120 kV, 200 mA, 0,75 s e 10 mm. 

Como a Figura 4.29 reúne gráficos que já foram apresentados, mais uma vez é possível 

perceber que a contribuição da radiação espalhada para o perftl de dose no ar além dos 100 rum 

de extensão é desprezível, diferentemente do que acontece com os perfis nos orifícios centrais 

dos simuladores. A partir desse resultado e daqueles anteriormente apresentados, pode-se dizer 

que a câmara tipo lápis com 100 mm é adequada para estimar corretamente o CTDI a partir do 

CTDIJ(Jo no ar e não é adequada quando houver a presença de um objeto espalhador. 
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4.7 Resultados com o novo detector de MSAD 

Para se ter os valores de dose, simultaneamente, em várias posições ao longo do eixo de 

rotação do tomógrafo dosímetros termoluminescentes (TLD) ou filmes do simétricos têm sido 

utilizados. Desta forma, o CTDI pode ser obtido com apenas 1 corte tomográfico na região 

central e o MSAD pode ser obtido com vários cortes ao longo de sua extensão (TSAI et ai., 2003, 

BAUHS et aI., 2008). No entanto, para realizar diversas medições ao mesmo tempo são 

necessárias várias fileiras de TLDs ou vários fIlmes e, além disso, a leitura de ambos requer 

muito tempo e cuidados na manipulação. 

Diante dos bons resultados com o fotodiodo FOI, buscou-se inovar o estado da técnica 

da medição do CTDI e do MSAD com sua utilização. A ideia consistiu em montar um sistema 

eletrônico de multiplexagem no tempo que possibilitasse a aquisição do sinal vindo de vários 

sensores alinhados, tomando a leitura automatizada e em tempo real. O FOI foi utilizado para 

compor o detector com múltiplos sensores de forma similar à fIleira com vários TLDs. O 

primeiro detector desenvolvido possuía 15 sensores (fotodiodos). Com o resultado promissor das 

leituras e análise dos dados, um segundo detector foi desenvolvido composto por 31 fotodiodos, 

que foi chamado novo detector de MSAD, resultando em uma maior resolução espacial dos 

valores de dose e gerando um pedido de registro de patente de invenção no INPI por se tratar uma 

inovação para dosimetria em tomografia. 

Os testes com o novo detector de MSAD foram realizados no ar e no orifício central do 

simulador de cabeça, ambos no isocentro do gantry. O simulador de cabeça foi posicionado no 

suporte para cabeça na extremidade superior da mesa de exame, com o orifício central 

coincidindo com o eixo de rotação do tubo (eixo z). Os parâmetros de irradiação foram: tensão do 

tubo de raios X em 120 kV; corrente elétrica em 200 mA e tempo de varredura de 3 s. A 

espessura nominal de corte foi 10 mm, para as medições no simulador de cabeça, e 10 e 5 mm 

para as medições no ar. 

Para obter o CTDI, a região central do detector, que corresponde ao sensor central (16°), 

foi exposta a um corte tomográfico obtendo assim o perfil de dose de um único corte. As Figuras 

4.30, 4.31 e 4.32 representam três perfis de dose obtidos no ar para 5 mm e 10 mm de espessura 

de corte e no orifício central do simulador de cabeça para 10 mm de espessura de corte, 

respectivamente. Os pontos representam o valor obtido com o detector e a curva sólida representa 

a curva de ajuste, uma função do tipo gaussiana (ar) e lorentziana (simulador de cabeça). 
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Figura 4.30: Perfil de dose no ar obtido através de um único corte na região central do detector para 5 mm de espessura de corte . 
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Figura 4.31: Perfu de dose no ar obtido através de um único corte na região central do detector para 10 mm de espessura de corte. 
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Figura 4.32: Perfu de dose no orifício central do simulador de cabeça através de um único corte na região central do detector para 10 mm de espessura de corte. 
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Comparando as Figuras obtidas no ar com a obtida no simulador de cabeça, é possível 

notar nesta a contribuição da radiação espalhada nas extremidades do perfil de dose e a atenuação 

do feixe de raios X devido à presença do simulador; resultando em perfis mais largos e picos de 

menor intensidade. A Tabela 4.25 apresenta alguns dados dos perfis anteriores e compara-os com 

os da câmara lápis submetida às mesmas condições de irradiação. 

Tabela 4.25: Avaliação da dose no tomógrafo no ar e no orifício central do simulador de cabeça utilizando 
o novo detector de MSAD. As medições do novo detector e da câmara lápis foram relacionadas pela razão 
entre o crVI da câmara lápis e a área do perfil de dose do detector de MSAD dividida pela espessura de 

corte. Parâmetros operacionais: 120 kV, 200 mA, 3s, modo axial, 5 e 10 mm de espessura. 

Espessura [T] FHWM Ãfealf CTDI Fator de conversão 

(mm) (mm) (nC) (mOy) (xI0·2 mOy/nC) 

5 5,2 ± 0,5' 448±22 173,0 ± 0,2 38 ±2 
Ar 

lO 10,0 ± 0,3' 464±5 194,3 ± 0,1 42 ± I 

Cabeça 10 13,3 ±0,4" 194±6 111 ,3 ± 0,3 57 ±2 

• Valores estimados por uma curva gaussiana; •• Valor estimado por uma curva lorentziana. 

Pode-se perceber que a maior diferença entre a largura a meia altura (FWHM) e a 

espessura de corte ocorreu para a medição no simulador de cabeça, por causa radiação espalhada. 

Comparando as FWHM das curvas de ajuste para 5 e 10 mm no ar, confirma-se a tendência de 

que quanto menor a espessura nominal do feixe, maior é a sua diferença em relação ao valor 

medido da espessura à meia altura (SEERAM, 2001). Observa-se também que a intensidade do 

pico foi maior para o perfil de dose de 10 mm, como esperado. A análise desses perfis mostra que 

o novo detector de MSAD permite obter o perfll de dose em detalhes e de uma forma simples e 

imediata, necessitando apenas um único corte no centro do detector. 

Para obter o MSAD, as medições foram feitas movendo o detector (movendo a mesa de 

exame) em passos de 10 mm ao longo do eixo de rotação do tubo. O MSAD foi medido por meio 

de 16 cortes ao longo de 150 mm. 

A Figura 4.33 e a Figura 4.34 mostram os 16 cortes tomográficos individuais efetuados 

para obtenção do MSAD no ar. A Figura 4.33 representa os valores obtidos com o detector e a 

Figura 4.34 representa as respectivas curvas de !\iuste. Os valores da carga coletada foram 

convertidos em dose utilizando o fator de conversão apresentado na Tabela 4.25 para lO mm. 
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Figura 4.33: Dezesseis perfis de dose, espaçados a 10 mm, obtidos no ar, no eixo de rotação do tubo de raios X. 
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De fato, as curvas devem ser integradas para que o MSAD seja obtido. A curva integrada 

das curvas de ajuste da Figura 4.34 está plotada na Figura 4.35 para os 16 cortes. 

A Figura 4.35 é um resultado experimental da curva de MSAD, evidenciando a 

contribuição dos cortes adjacentes entre si. Como verificado anteriormente, o perfil de dose no ar 

apresenta uma queda abrupta nas suas extremidades, fazendo com que essa contribuição não seja 

muito significativa, diferentemente do que será visto para o simulador de cabeça. 

De acordo com Jucius e Kambic (1977), o CTDI e o MSAD deveriam ser iguais para este 

caso, pois o incremento da mesa de exame (10 mm) foi igual à espessura do corte (lO mm). 

Observando a Tabela 4.25 e a Figura 4.35, tem-se que o valor do CTDlar foi 194,3 mGy e o valor 

do MSAD, média dos valores no eixo y da reta horizontal dos gráficos, foi (194 ± 1) mGy, 

respectivamente. Ou seja, o que foi previsto teoricamente pôde ser verificado experimentalmente 

com o novo detector de MSAD. 

A Figura 4.36 representa os valores obtidos com o detector para os 16 cortes 

tomográficos individuais efetuados para obtenção do MSAD no orifício central do simulador de 

cabeça. Os valores da carga coletada foram convertidos para dose utilizando o fator de conversão 

apresentado na Tabela 4.25. A Figura 4.37 representa as respectivas curvas de ajuste e a Figura 

4.38 mostra as curvas de integração das curvas de ajuste da Figura 4.37, sendo outro resultado 

experimental da curva de MSAD, desta vez no orifício central do simulador de cabeça. 

A Figura 4.37 mostra com clareza a contribuição dos cortes adjacentes para a obtenção 

da dose média de múltiplos cortes (MSAD). Como estas medições foram feitas no simulador de 

cabeça, a radiação espalhada, gerada devido à presença do objeto simulador, alarga os perfis e faz 

com que os perfis vizinhos tenham uma grande região de sobreposição. Essa Figura assemelha-se 

à apresentada na Figura 2.7 da Revisão de Literatura que define o MSAD. 

Pelo mesmo motivo dado para o ar, o CTDI e o MSAD deveriam ser iguais para este 

caso. Da Tabela 4.24 e da Figura 4.37, tem-se que o valor do CTDlJOo foi 111,3 mGye o valor do 

MSAD, média dos valores no eixo y das retas horizontais dos gráficos, foi (106 ± 2) mGy, 

respectivamente. Com a presença do objeto simulador, o que foi previsto na teoria também pôde 

ser verificado experimentalmente com o novo detector de MSAD. 

Também é possível obter o valor do MSAD a partir da dose média no corte central, que 

neste caso foi igual à média do oitavo e do nono pico, já que foram 16 cortes. Desta forma, os 

valores encontrados foram (201 ± 1) mGy para o ar e (109 ± 3) mGy para o simulador de cabeça. 
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o sistema com o novo detector apresentou resultados coerentes com a teoria, mas ainda 

precisa de algumas implementações, como: amplificação do sinal para que as medições também 

possam ser realizadas no simulador de abdômen; e criação de um programa de computador 

específico para o tratamento dos dados, tendo em vista que o tratamento dos dados apresentados 

foi feito manualmente em planilhas de cálculo. 

De qualquer forma, o novo detector de MSAD apresenta um diferencial em relação a 

outros detectores que são utilizados para obter o MSAD, a partir de vários cortes tomográficos, e 

o CTDI, através um único corte, como dosÍmetros termoluminescentes enfileirados e filme 

dosimétrico: é a possibilidade de obtenção de perfis de dose isolados (um único corte) ou 

adjacentes (vários cortes) com detalhes e em tempo real, além da possibilidade do cálculo de 

grandezas dosimétricas em CT utilizando um sistema eletrônico e programas computacionais, 

podendo, assim, proporcionar um avanço para a dosimetria em tomografia computadorizada. 
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5. CONCLUSÕES 

A pré-seleção dos dispositivos mostrou que os transistores analisados (BCV47, BC847C 

e o ZTX605) não são adequados para dosimetria em tomografia. 

A caracterização elétrica dos dispositivos escolhidos, os fototransistores OP520, OP521 

e o fotodiodo BPW34FS, mostrou que os fototransistores apresentam uma variação em suas 

curvas características (IxV) com a irradiação. O fotodiodo não apresentou variação significativa 

em sua curva paramétrica após a irradiação. 

No teste de dependência angular com as três configurações de detectores, desenvolvidas 

com o fototransistor OP520, verificou-se que a configuração com apenas 1 dispositivo foi a mais 

estável. 

Na caracterização dosimétrica em laboratório, utilizando as qualidades de radiação 

específicas para CT, e em feixes de tomografia, os três dispositivos apresentaram certa 

dependência energética, evidenciando a necessidade do uso de fatores de correção a depender da 

qualidade de radiação, da tensão utilizada e da presença do objeto espalhador. No teste da 

resposta em função do kerma no ar e do CTDllOO, os três dispositivos apresentaram 

comportamento linear, sem saturação do sinal de saída nos intervalos analisados. A análise da 

variação de sensibilidade mostrou que a perda de sensibilidade foi mais significativa para o 

fototransistor OP520 e menos expressiva para o fotodiodo BPW34FS, reforçando sua escolha 

como o mais adequado para dosimetria em CT entre os três dispositivos. A dependência angular 

no laboratório mostrou uma resposta mais intensa no ângulo O (zero), que corresponde à parte 

mais sensível dos detectores e uma redução na resposta para ângulos de incidência do feixe entre 

120 a 240°, devido à geometria dos detectores e sua estrutura assimétrica. A dependência angular 

no tomógrafo, realizada no ar e no orifício central do simulador de cabeça, mostrou que os 

dispositivos praticamente não apresentaram diferença na resposta nos ângulos avaliados. De uma 

maneira geral, os resultados obtidos com as qualidades de radiação específicas para aplicações 

em CT e em feixes de tomografia foram semelhantes. Desta forma, pode-se concluir que os testes 

em laboratório, são suficientes para caracterizar dosimetricamente os detectores. 

Na avaliação do perfil de dose, a melhor combinação para as curvas de ajuste foi uma 

função gaussiana para contribuição da radiação primária e uma função lorentziana para 

contribuição da radiação espalhada dos perfis de dose, concordando com o que foi relatado na 

literatura por Tsai et aI. (2003). Na análise do perfil de dose realizada no ar, verificou-se que 
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praticamente não há contribuição da radiação espalhada para o perfil de dose no ar fora dos 

100 mm de extensão, que corresponde ao comprimento da câmara lápis. Logo, para o ar, a 

câmara tipo lápis é adequada para estimar corretamente o CTDI a partir do CTDlJOo• 

Na análise dos perfis de dose nos cinco orifícios dos simuladores de cabeça e de 

abdômen, verificou-se que a contribuição da radiação espalhada além dos 100 mm é mais 

significativa no orifício central do que nos demais orifícios periféricos. Isso faz com que uma 

parte considerável da radiação espalhada não seja coletada com a câmara lápis, principalmente 

nesse orifício, e leva a um questionamento sobre as dimensões ideais dos simuladores 

do simétricos padrão. No caso da análise dos perfis para diferentes espessuras, percebeu-se que a 

relação das FWHM para radiação espalhada e primária diminui com o aumento da espessura e 

com o decréscimo do tamanho do simulador. Comparando os perfis obtidos nos simuladores de 

cabeça e abdômen, verificou-se que no simulador de abdômen houve uma intensificação do 

alargamento e da diminuição do perfil de dose do orifício central. 

O novo detector de MSAD representa uma inovação para dosimetria em tomografia e, 

por isso, gerou um pedido de registro de patente de invenção no INPI. O sistema eletrônico de 

multiplexagem no tempo possibilitou a aquisição do sinal vindo de 31 sensores alinhados, 

tomando a leitura automatizada e em tempo real. Os resultados com o novo detector de MSAD 

mostraram que este dispositivo apresenta uma vantagem em relação aos detectores que são 

normalmente utilizados para obter o MSAD, a partir de vários cortes tomográficos, e o CTDI, 

através um único corte: é a possibilidade de obtenção de perfis de dose isolados (um único corte) 

ou adjacentes (vários cortes) com detalhes e em tempo real, além da possibilidade do cálculo de 

grandezas dosimétricas em CT utilizando um sistema eletrônico e programas computacionais, 

podendo, assim, proporcionar um avanço para a dosimetria em tomografia computadorizada. 
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