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RESUMO

Este trabalhoteve como um dos objetivoso conhecimentodasgrandezasdosimétricasem

examesde tomografiacomputadorizadapediátricado tórax e do abdômenna cidadede Belo

Horizonte.A justificativaparaesteobjetivoestáno fato daprobabilidadedeefeitosdanososà

saúde,causadospela radiação,ser maior em criançasque em adultose, diferentementede

outrospaísesondeo conhecimentoe controledosvaloresdasdosesé fato normal,estacultura

de segurançaainda não existe no Brasil. Outro objetivo destetrabalho foi confrontaros

valoresdas grandezasdosimétricascom os Níveis de Referênciaem Diagnóstico(NRD),

aplicando,quandonecessário,o processode otimizaçãoe fazendoumaanáliseda qualidade

diagnósticadas imagensobtidas com os parâmetrostécnicos otimizados. O estudo foi

realizadoem cinco hospitais,sendoas grandezasÍndice Ponderadode Kermano Ar (Cw),

Índice Volumétrico de Kerma no Ar (Cvol), ProdutoKerma-Comprimento(PKL,CT), Dose

Efetiva(E) e DoseEfetivaNormalizada(En) obtidaspor meiodetrêsmétodosdistintos:com

uma câmara de ionização e um objeto simulador de tronco pediátrico, com filmes

radiocrômicose com o softwareCT-EXPO. O processode otimização,aplicadoem apenas

um hospital,consistiudesugestõesparavariaçõesnacorrente(mA) e datensão(kV) do tubo

no protocolosparaa obtençãode examesde tomografiado abdômen.A metodologiaparaa

análiseda qualidadediagnóstica foi feita a partir da DistribuiçãoNormal e Análise ROC,

ambasde cunho inédito, pelaanáliseda resoluçãoespacialatravésda obtençãoda MTF e

julgamento quantitativo e qualitativo do ruído. Os resultadosobtidos para as grandezas

dosimétricasmostraramumadiferençasignificativaentretomógrafossingleslicee multi-slice,

mas com valores abaixo do NRD recomendado.Os valores obtidos com o processode

otimizaçãoindicaramque é possívelreduzir a exposiçãodo pacientepediátricoà radiação,

mesmoquando as dosessão consideradasbaixas,não acarretandona perdaem qualidade

diagnóstica.A obtençãode dosescom valoresmuito inferioresaosNRD pode induzir ao

aumentodaexposiçãoà radiação,natentativadeganhonaqualidadediagnósticada imagem;

porém,os resultadosdasanálisesmostraramquenãohouveganhosignificativo naqualidade

da imagem,tornandoo procedimentoumapráticanão justificada.Com basenosresultados,

foi possível afirmar que as grandezas dosimétricas envolvidas em procedimentos

tomográficospediátricosestãoabaixodosNRD recomendados,porémquehá espaçoparao
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processodeotimização,preservandoaindamaisa integridadefísicado pacientee mantendoa

adequadaqualidadediagnósticadaimagemtomográfica.

Palavras-chaves:Tomografia Pediátrica– Grandezasdosimétricasem TC – Níveis de

ReferênciaemDiagnóstico– Otimização– Qualidadediagnósticadaimagem.

ABSTRACT

This work hadthe objectiveto achievethe knowledgeof the dosimetricquantitiesrelatedto

chestandabdomencomputedtomography(CT) examinationsof pediatricpatients,in Belo

Horizontecity. The reasonof this work is basedon the fact that the probability of health

detrimentin children,which it may becausedby radiation,is higherthanin adults.Besides,

althoughin manycountriestheknowledgeandcontrolof patientdosesis a normalprocedure,

this safetyculturedoesnot exist in Brazil. Anotherobjectiveof this work wasto comparethe

dosimetricquantityvalueswith theDiagnosticReferenceLevels(DRLs); whenit wasneeded,

anoptimizationprocesswasappliedandthequality of thediagnosticimageobtainedwith the

optimizedtechnicalparameterswas analyzed.This study was carriedout in five hospitals,

wheretheweightedair kermaindex(Cw), thevolumetricair kermaindex(Cvol), theair kerma

– length product (PKL,CT), the Effective Dose (E) and the NormalizedEffective Dose (En)

were determined;three methodswere adoptedfor measurements:the ionization chamber

inside a chest pediatric phantom, radiochromic films and the CT-EXPO software. The

optimizationprocesswasappliedto a singlehospitalthroughvariationsin the current(mA)

andvoltage(kV) of the x-ray tubefor theprotocolsusedfor abdomenCT examinations.The

analysisof the quality of the diagnosticimagewas doneby Normal Distribution and ROC

analysis;spatialresolutionanalysiswasusedthroughMTF determinationandthe noiselevel

wasjudgedin termsquantitativeandqualitative.Resultsof thedosimetricquantitiesshowed

that they significantly differed betweensingle-slice and multi-slice tomographyunits, but

their values were always below the recommendedDRLs. The optimized values of the

dosimetricquantitiesobtainedafter the optimizationprocessshowedthat it waspossible to

reducetheradiationexposureof pediatricpatientwithout losingthe imagequality,despitethe

low dosevaluesfound. Dosevaluesvery lower than DRLs might induceto an unjustified

practiceof increasingthedosefor improvingthe imagediagnosticquality; theresultsshowed

that if it wasdonetherewasnot a relevantchangein thequality. Basedon the resultsof this
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work, it was possibleto statethat the dosimetricquantity values in the studiedpediatric

tomographicprocedureswere lower thanDRLs, but therewasstill room of optimizationfor

patient protection and to maintain an adequateimage diagnostic quality in computed

tomography.

Keywords:PediatricCT - Quantitiesdosimetricin CT - DiagnosticReferenceLevels-

Optimization - quality Diagnostic of imag
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1. INTRODUÇÃO

O desenvolvimentoda TomografiaComputadorizada(TC) comomodo de aquisição

de imagensmédicase seuconstanteavançotecnológicoao longodosanosfez suaaplicação

crescer,sendoatualmenteumadasmaisimportantestécnicasradiológicasde fácil acessopara

grandeparteda população(BRENNER,DAVID e HALL, 2007). Dentrodestecontingente

populacional,o público pediátricotem aumentandoao longo dos anos;por exemplo,no ano

de 1980 foram realizadastrês milhões de examestomográficosnos EstadosUnidos da

América, passandono ano de 1996 para 62 milhões, sendo que quatro milhões foram

realizadasem crianças(BRENNER, DAVID e HALL, 2007); estima-se que, de todos os

examespor TC realizadosmundialmente,10% sãofeitosemcrianças(BAERT, KNAUTH e

SARTOR,2007).

A consequênciadadisseminaçãodestatécnicanaspráticasmédicasé vistano aumento

dadosecoletivadevidoà exposiçãodepacientes,pois asdosesdecorrentesda suautilização

são muito superioresàs decorrentesda exposiçãoprovinda de qualqueroutra técnicade

radiologiaconvencional(NCRP,1987).

O aumento significativo do número de examesmédicos com TC, associadoao

aumento de dose, conduzirá presumivelmente ao acréscimo na probabilidade no

desenvolvimentode efeitos danosos,particularmenteem crianças,segundovários estudos

epidemiológicos(PIERCE et al., 2012) (PIERCE e PRESTON,2000) (BRENNER, 2002)

(BRENNER,ELLISTON, HALL eBERDEN,2002).

O cenárioatualrequerumapolíticadeproteçãoradiológicavisandoo conhecimentoe

o controledasdosesde radiaçãoenvolvidaem procedimentostomográficospediátricos.O

ensaioparaa basedosimétricavisandoà proteçãoradiológicadospacientesocorreuem2001,

na Conferência de Málaga, dispondo sobre os procedimentos radioterápicos,

radiodiagnósticose osaquelesquedizemrespeitoà medicinanuclear(IAEA, 2007).A forma

mais usadaparaa estimativadasdosesem TC é atravésde medidascom uma câmarade

ionizaçãolivre no ar ou inseridaemum objetosimuladordacabeçaou do tronco,estimandoa

grandezadosimétricaÍndice de Dose em Tomografia Computadorizada(CTDI), adotada

comoreferência(MAIA, 2005).A AgênciaInternacionalde Energia Atômica,IAEA, sugere
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o usodo termoÍndicede Kerma(C) em substituiçãoao CTDI, porémasduastêm o mesmo,

procedimentodeobtençãoe igualvalornumérico(IAEA, 2007).

O propósitodo conhecimentodosvaloresdasgrandezasdosimétricasé apossibilidade

dasuacomparaçãocomosNíveisdeReferênciaemDiagnóstico(NRD). OsNRD sãousados

como um nível de investigação(uma ferramentaparagarantiada qualidade)paraconsulta,

nãodevemserusadoscomovaloresexatosparaseremadotadasou usadoscomorestriçãode

dose.O objetivodo NRD é evitara exposiçãodo pacientea dosesquenãocontribuamparaa

propostaclínicadeumaimagemdiagnóstica,examesnãojustificados,e indicara necessidade

do início no processodeotimização(ICRP,2011A).

A Society for PediatricRadiology, criadaem1981nosEstadosUnidos,parapromover

a excelênciaem cuidados na saúdepediátrica (PEDRAD, 2005), criou a Alliance for

Radiation Safetyin Pediatric Imaging e lançouem 2008, uma campanhaintitulada Image

Gently(IMAGE GENTLY, 2008).O objetivo dacampanhaé mudarasatitudesnaspráticas

radiodiagnosticasmédicase nos examesde ultra-som,aumentandoa consciênciado corpo

clínico, dos pais e da população,visando promover a proteçãoradiológica do público

pediátriconaobtençãode imagensradiológicas.Atualmentea campanha,já alcançou18.100

profissionaisnaáreamédica,ocasionandodeclaraçõesdemédicospreocupadoscomosníveis

deradiaçãonosexamesdeTC pediátricas(PEDRAD,2005).

O estadodaCalifórnianosEUA sancionouumalei queobrigaosprontuáriosmédicosa

constaremos valoresdasgrandezasdosimétricasenvolvidasnosprocedimentostomográficos

(UCDAVIS, 2012).No Brasil nãoháainda,umaatitudesemelhantepor partedasautoridades

competentes,adicionalmente, estudossobre os valores das grandezasdosimétricasem

procedimentostomográficospediátricossãopraticamenteinexistentes,(VILARINHO).

Em radiologia, não basta somenteum controle sobre a quantidadede radiação

fornecidaao pacienteem um procedimentotomográfico,pois a qualidadediagnósticada

imagem tem papel fundamental.Imagensde má qualidadepodem não detectara lesão,

acarretandoem danospraticamenteirreversíveisao paciente(SOCIEDADE BRASILEIRA

DE ENDOCRINOLOGIA E COLÉGIO BRASILEIRO DE RADIOLOGIA, 2006), e na

possibilidadedarepetiçãodo exameaumentandoà exposiçãodo pacientea radiação.
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Atualmentea legislaçãobrasileiranãodispõede dadossobrea qualidadediagnóstica

da imagem em examesde TC, e tampouco pouco sobre a relação com as grandezas

dosimétricasquandoaplicadoo processodeotimizaçãonosprocedimentosparaaobtençãode

imagensdiagnósticascomtomografiacomputadorizada.

2. OBJETIVOS

O objetivo deste trabalho é quantificar as grandezasdosimétricasespecíficasde

tomografiacomputadorizadaparapacientespediátricossubmetidosa examesdo tórax e do

abdômenemalgumasinstituiçõesdacidadedeBeloHorizonte,verificandosuaconformidade

comosníveisdereferênciapararadiodiagnóstico.

Este trabalho visa também ensaiara aplicaçãodo processode otimizaçãoem um

hospital estudandoa relaçãoentre as grandezasdosimétricase a qualidadediagnósticada

imagem.
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3. REVISÃO DA LITERATURA

3.1.O nascimentoda tomografia computadorizada

Na concepçãoda ideia da tomografia computadorizadaoutros personagenstiveram

contribuiçõescientíficas decisivaspara que este feito acontecesse,dentre eles Bocage,

Cormack,Tyutin, Tele’baun,Oldentorfe Takahashi(FRIEDLAND e THURBER,1996).

Bocage, em 1921, desenvolveu um métodode aquisiçãode umaradiografiacapazde

demonstrara anatomiade uma fina seçãodo corpo, atravésdo movimentode um tubo de

raios–X do lado oposto a um filme, conhecidacomo tomografia linear (FRIEDLAND e

THURBER,1996).

Quarentaanos após, por volta de 1960, para obter imagensda anatomiano plano

transversal, surgiram tentativasem desenvolvera TomografiaComputadorizada(TC). A

técnicausavaum feixe fino de raios–X, ondeas diferentesatenuaçõessofridaspelo feixe

eram medidose apresentadosem corte axial, havendoa necessidadedo uso de cálculos

matemáticosparareconstruira imagem(FRIEDLAND e THURBER,1996).

O problema da reconstruçãofoi descrito por Gordon e Herman, (1974) como: “

Realizandouma amostragemde todas as possíveis projeçõesde um objeto, estima-se a

distribuiçãodedensidadedo mesmo”.Algoritmosadequadosparaa reconstruçãodeimagens

emTC foramdesenvolvidospor cientistase matemáticos,atémesmoantesdadescobertados

raios–X, algunsdestesalgoritmosempregavama transformadadeFourier.

Fourier foi um físico e matemáticofrancês,no ano de 1911, realizou cálculosque

descreveramum mapeamentode uma função espacial(ou temporal) em uma função de

frequência.O teoremade Fourierestabeleceu quequalquerfunçãopodiaserdecompostaem

senose cossenosatravésde um procedimentomatemático(FRIEDLAND e THURBER,

1996).

As imagenstomográficasatualmenteparaseremreconstruídas,emprojeçõescomfeixe

paraleloou em forma de leque,usamuma técnicaconhecidacomo retroprojeçãofiltrada
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(convolução),sendoimportanteo uso da transformadade Fourier junto com o processode

filtraçãoparatorná-lo maiseficiente(FRIEDLAND e THURBER,1996).

Em1939, o tecnólogobritânicoWatsontevea ideiadeusara tomografia axial (WEBB,

1992); em 1947, na Itália, foramdocumentadase publicadasasilustraçõesdo usoclínico da

tomografiatransversalaxial realizadapor Velebona(VELEBONA, 1950). A descriçãodo uso

de um tomógrafocomputadorizadodeu-seem 1958 por Korembluym, Tele’baume Tyutin,

pesquisadoresdo InstitutoPolitécnicode Kiev, na Ucrânia, quedescreveramalgoritmoe um

sistemaanalógico computacionalde televisãoparaa obtençãode imagensradiográficasde

finasseçõestomográficas(FRIEDLAND e THURBER,1996).

No Centrode AdministraçãoMédicados Veteranosde Wadsworth, em Los Angeles,

um neurologistachamadoOldendorfdescreveuum métodobrutodereconstruçãode imagens

conhecidocomo retroprojeção; mas, em 1940, Gabriel Frank patenteoua invenção da

retroprojeçãoótica. No anode 1957, foi publicadoo inventode um equipamentoquepodia

obter cortesaxiaisusandométodosmanuaise óticos realizadospor Takahashino Japão,as

contribuições de Takahashi, juntamente com Oldendorf e Frank, foram de extrema

significânciaparao desenvolvimentoda tomografiacomputadorizada,pois até o início dos

anos80 usava-seo métododaretroprojeçãofiltradacomputacionalmente,desdeentãousou-se

a transformadadeFourierrápida(FRIEDLAND e THURBER,1996).

O físico sul africano Cormack, na Universidadede Cape Town, desenvolveuum

algoritmo precisopara a reconstruçãode projeçõesradiográficas,baseadono “mètodo de

descascar cebola”, testado inicialmente em simuladoressimples e depois na tomografia

computadorizada(FRIEDLAND e THURBER,1996).

Entre os anos de 1964 e 1970, dois chefesde engenhariachamadosKuhl e Roy

Edwards, do Hospital de Engenhariada Universidadeda Pensilvânia, construíramdois

tomógrafoscomputadorizados,usandocomo fonte emissoraradioativao amerício - 241: o

Marck II e Marck III. A principal característicado Markc II era um par de detectoresde

cintilaçãoopostosao corpodo paciente,realizandoum movimentode translaçãoao redordo

paciente,com as imagens reconstruídaspor retroprojeçãosimplese linear (FRIEDLAND e

THURBER,1996).JáMarkc III eramaiscompacto,commovimentotransversal,computador
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e visor acoplado(FRIEDLAND e THURBER, 1996)e a reconstruçãodasimagensera feita

utilizandotécnicasiterativasqueatualmentesãousadaspelosfabricantesdetomógrafos.

Em outubrode 1971, a Electrical and Musical Industries(EMI) instalouno Hospital

AtkinsonMorley o primeiro tomógrafoclinicamenteútil desenvolvidopor Hounsfield,que

juntamentecom Ambrose,um neurologistaresidente,realizarammais de 70 tomografias;

ondecadacortedemoravaaproximadamentequatrominutos,sendoarmazenadoo exameem

fita magnéticae um tempode mais de dois dias parapós-processamento(FRIEDLAND e

THURBER,1996).

Hounsfield foi consideradoum gênio,e o seuinvento, a tomografiacomputadorizada,

repercutiu no mundo científico da época;Hounsfieldapareceunas redesde televisãodos

EstadosUnidose foi levadoa publicarseusestudos.Ambroseganhoudestaquenarevistado

InstitutoBritânicodeRadiologia emLondres;junto comHounsfield relatou suasdescobertas

no jornaldo InstituoBritânicodeRadiologia(FRIEDLAND e THURBER,1996CT).

Em 1996o ColégioAmericanodeRadiologiaentregoua medalhadeouroa Hounsfield

peloresultadodo seutrabalho; elerecebeuo prêmioNobeldeMedicinae Fisiologiaem1979,

junto comCormackquefoi responsávelpelodesenvolvidodo algoritmoparareconstruçãode

imagens,pelo inventodo primeirotomógrafoclinicamenteútil (FRIEDLAND e THURBER,

1996).

3.2.A chegadada tomografia no Brasil e a arquitetura atual dostomógrafos

O Dr. Neil GarciadeBarrospodeserconsideradoo paidatomografiacomputadorizada

no Brasil. No anofinal do anode 1977, elecomeçouasatividadesno hospitalBeneficência

Portuguesa, emSãoPaulocom primeiro tomógrafono Brasil,eraumaparelhoprimitivo, mas

deexcelentequalidade;cadacortedemoravacercadeseteminutos;comonãohaviafilmes de

raios–X parao equipamento, usava-sefilme polaroyd. No estadodo Rio deJaneiro, em28 de

julho de1977, naSantaCasadeMisericórdia,o segundotomógrafono paíscomeçavaa obter

suasprimeirasimagenstomográficas( CARVALHO, 2007).
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A ideia ou princípio do funcionamentode um tomógrafoclinicamenteútil mantém-se

até os dias de hoje; trata-se de um tubo de raios – X conectadomecanicamentee

eletronicamentea um sistemade detectores,quegira 360ºemtorno do paciente.A evolução

dostomógrafosfoi apresentadaao longodosanospor suasgerações:tomógrafosdeprimeira

segunda,terceirae quartagerações,cadaumapossuindocaracterísticas próprias(MOURÃO,

2007).

Atualmente, a grandemaioria dos aparelhosde tomografiacomputadorizadaem uso

possuemcaracterísticasda terceira geração; os outros modelos caíram em desusopor

propiciaremaltasdosesderadiaçãoaopacientee poucaeficácianaobtençãodaimagem.

Independentede sua geração,qualquertomógrafoapresentasistemade varredurae

sistemade computaçãocompostospor: gantry, mesa,tubo deraios-X, colimador,geradorde

tensão, detectores,sistemade aquisição,sistemade processamentode imagens,sistemade

reconstruçãodeimagens,etc.

Ostomógrafosdeterceirageraçãopossuemum lequededetectoressituadosà frentedo

tubodooutro ladodo gantrye igualmenteespaçados.À medidaqueo tubogira, osdetectores

movimentam-sena mesmavelocidadee no mesmosentidorotacional,garantindoa detecção

dosraios–X oriundosdo tubo.

O movimentodo gantry em torno do pacienteprecisavasercessadoapóscadagiro de

360º, porque os detectores e o tubo de raios–X eram conectadospor fios ao sistemade

computação.No início dosanos90, foi incorporada aostomógrafosa tecnologiaslip ring, que

consisteno acoplamentodeumapeçaquepermitequeo gantry façamovimentoseliminando

a necessidadedesuaparada.

Com o slip ring, surgeo modo helicoidal para aquisiçãode imagenstomográficas

denominadatomografiacomputadorizadahelicoidal.Na TC helicoidal,o pacienteé movido

atravésdo gantrycontinuamente,enquantoo exametambémé realizadoininterruptamente,o

feixederaios–X atravessao pacienteformandoumahélice;estemododeaquisiçãodiminui o

tempo de duraçãodo exame,aproximadamente30 s para TC de abdômene permitiu a

reconstruçãodesecçõesplanasdo corpodopaciente.
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Paraobter o máximoproveito dos raios–X produzidos,a configuraçãooriginal usada

com uma única fileira de detectoresfoi substituídapor múltiplas fileiras de detectores,

denominadostomógrafosmulti-slice, sendoestesdois tipos de aparelhospara tomografia

computadorizadaosdominantesno mercado.

3.3.A físicae a matemáticada tomografia

3.3.1. Princípios básicos

Em tomografiacomputadorizada, a energiamédiados fótonsde raios-X estána faixa

de 20 a 70 keV (FEWELL, SHUPINGM,HAWKINS, 1981).Na faixa de energiaentre50 e

70 keV quandoocorre a interaçãocom os tecidos moles, o processode interaçãocom a

matériapredominanteé o espalhamentoCompton; já comenergiamédiaou maioque35 keV

o efeito predominanteé o efeito fotoelétrico.O efeito fotoelétrico, como mostraa Eq. 1, é

fortementedependentedo númeroatômicoz do materialabsorvedore predominantea baixas

energiasE , sendoesteo principal fato contribuidorparao contrasteexistentenasimagens

médicasproduzidascommétodosdiagnósticosusandoraios– X (LEO, 1994).

(1)

onde variaentre4 e 5.

Quandoocorrea interaçãodaradiaçãocomumadeterminadaregiãodo corpohumano,

partedestaenergiaé absorvidapelo meioe o restanteseguiráseucursonormal.Em exames

de tomografiacomputadorizada,a intensidadedo feixe incidenteantesda interação(I0) e a

intensidadedo feixeapósa interação(I) é regidapelaa lei do decaimentoradiativo,conforme

mostraa Eq.2.
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(2)

onde é o coeficientede atenuaçãolinearparaa estruturae é a distânciapercorrida

pelofóton.

A denotaçãomédica ao coeficiente de atenuaçãoou a escalapara descreveros

coeficientesde atenuaçãoinicialmentefoi denominadacomonúmero EMI, fazendoalusãoà

empresafinanciadorado projeto de desenvolvimentodo tomógrafo. Posteriormente, esta

escalafoi expandidapor um fator de dois, fi cando conhecidacomo Hounsfield unit ou

unidadeHounsfield (HU), em homenagema quemcreditamo título de pai da tomografia

computadorizada.

Cadaunidadede Hounsfieldé equivalentea 0,1% da atenuaçãoda água, e definida

pelaEq.3 ( RADON, 1986).

(3)

Onde é o coeficientedeatenuaçãolinear.A águanaescalaHounsfieldtemvalor 0, o

ar -1000e o ossodependendodo tipo e composiçãotem naescala Hounsfield o valor em

torno de +1000.Habitualmente, parase referir aosnúmerosHounsfield, usa-se a expressão

númerodeCT ou unidadeHounsfield.
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3.3.2. Princípios avançados

Um sistemadecoordenadas é usadoparadescrevero pontodo cortetomográfico

comomostraa Fig. 1. A contribuiçãodecadapontono planoé detectadae gerao sinal,que

seráapresentadopor umafunçãodedensidade que, natomografiacomputadorizada,

representao coeficientedeatenuaçãolinear .

Figura1: Sistemasdecoordenadas.Pontosdentrodoobjetosãodescritosporcoordenadasfixas (x,y). Os

raios– X (linha tracejada)sãodescritospeloseuângulo(� ) como eixo y, e por r a distânciaatéaorigem.A

coordenadas denotaa distânciaaolongodoraio. Adaptadade(CHIROE RODNY, 1976).

O trajetodosraios–X é descritopelascoordenadas , asquaissãogiradasconforme

a mesmaorientaçãodosraios. Cadapontoé especificadonacoordenadapor ( , onde é

o ânguloentreo raio e o eixo , a distânciaatéa origeme a coordenada representao

caminhoaolongodo raio– X (CHIRO e RODNEY,1976).
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A integral das coordenadas ao longo da trajetória do raios–X é

denominadacomoraios-soma explicitadanaEq.4 abaixo.

(4)

Paracadaraios–X o raio-somaé proporcionalao logaritmodo sinal do detector. Esta

relaçãoé válida porque um feixe monoernergéticode fótonsé transmitidocom intensidade

dadapelaEq. 5:

(5)

Onde é a intensidadedo feixe incidente,e usandoa relação obtemos o raio-

soma,partindodaEq.6 ( comosendo:

(6)

O conjunto completode raios-somaem determinadoânguloé chamadode projeção.

Paradeterminara projeçãodo sistemaé precisosabera coordenada que passasobreum

ponto e no ângulo , podeobter-se atravésdaEq.7.
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(7)

As coordenadas representamuma função tridimensional,com um número

infinito de projeçõesnecessáriasparaserreconstruída.Porémnaprática, é calculada

para um finito númerode pontose projeções.Considerandoum objeto confinadoem um

domíniocirculardediâmetro , e seuspontosreconstruídose arranjadosretangularmenteem

um espeço em seguidateremos pontos no diâmetro principal, e cada célula

quadradadelargura representaráo pixel (discutidomaisa frente)daimagem.

Portanto,é possívelobter a partir do conjuntodasprojeções , expressaspelas

coordenadaspolares paracadalinha mediantea Eq.8 apresentadaabaixo.

(8)

Porém, a demonstraçãoqueum objeto tridimensional(3-D) poderiaser reconstruídoa

partir demúltiplasprojeçõesbidimensional(2-D) obtidaspor diversosângulos,somentepode

ser aplicadaa partir do avançodos cálculos computacionaisno final da décadade 60

(RADON, 1985).

3.3.2.1. Retroprojeção
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Para reconstruira distribuição , e gerar uma imagem2D, pode-se adotar o

seguintepensamento:Paraumalinha particular( ), adotandoo valor paratodosos

pontos ao longoda linha e repetindoesteprocedimentoparatodosos ângulos de0 a

, esteprocedimentoéchamadoderetroprojeção,sendodadapelaEq.9 (SUETENS,2009).

(9)

Retroprojetaré o processode distribuir os valoresdasprojeçõesde volta a matrizque

representaráa imagemreconstruída,o problemacomesteprocessoé a imagemproduzidanão

possui boa nitidez, em outras palavraso produto final da retroprojeçãoé uma imagem

borrada, comomostraaFig. 2.

Figura2: Trêsprojeções(P1,P2,P3)usadasparaformara imagem,resultandoemuma

representaçãoborradadaimagemoriginal (SMITH, 1999).
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3.3.2.2. RetroprojeçãoFiltrada

A retroprojeçãofiltrada é o métodoadotadoparasolucionara limitaçãodo processode

retroprojeção. A técnica consiste em eliminar o barramento da imagem gerada na

retroprojeçãocom o usode filtros; os passosparaa retroprojeçãofiltrada sãoos seguintes(

SEERAM,2009):

Todososperfisdeprojeçõessãoobtidos;

O logaritmodosdadoséobtido;

Os valores dos logaritmos são multiplicados por um filtro digital, ou filtro de

convolução,paragerarumconjunto deprojeçõesfiltradas;

As projeçõesfiltradassãoentãoretroprojetadas;

As projeçõesfiltradassãosomadas,e ascomponentesnegativase positivasseanulam

produzindoumacópiafiel daimagemoriginasemborramentoilustradanaFig. 3.

Figura3: Retroprojeçãofiltrada usadaparaformara imagem,resultandoemumarepresentação

matemáticaidênticaa imagemoriginal (SMITH, 1999).
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3.4.SDCT eMDCT

Paraobterumaimagemtomográfica,o pacienteé colocadonumamesaquesedesloca

parao interior do gantry (geralmentecom 70 cm de diâmetro),enquantoo tubo de raios-X

gira 360ºemtorno do paciente,fazendoquea radiaçãoqueatravessao pacienteatinjao lado

oposto, onde se encontramos detectoresque captam e transmitemas informaçõesao

computador.O modocomoa mesasedeslocaparao interior do gantrypodeserfeito dedois

modos,naformastep-and-shotmode(sequencial)ou dehelicoidal(contínua).

No modosequencia,l há períodosem que não há aquisiçãode dados;o tubo faz uma

rotaçãocompletaemtornodo paciente,entãoé cessadaa emissãoderaios-X e a mesamove-

se juntamentecom o pacienteparadentrodo gantry parauma outra posiçãoe então outra

aquisiçãoé efetuada.No modo helicoidal, o movimentoé contínuo,ou seja, enquantoo

pacientee a mesadeslocam-separadentrodo gantry, a emissãoderaios-X nãoé cancelada;a

aquisiçãodedadosé feitademodocontínuo.

O prefixoSinglee Multi foi adotadaemtomografiaparadenotara quantidadedefileiras

dos detectores de radiaçãoque o aparelhopossui.Aparelhossingle-slice possuemsomente

uma fileira de detectorese permitem fazer um único corte por aquisição,enquantoos

aparelhosmultislicepossuemduasfileirasou maisdedetectorespermitindofazermaisdeum

corte por aquisição.Na literaturaespecializada, pode-seencontraro termo SCDCT(Single-

detector-row CT) paraaparelhossingle-slicee o termoMDCT ( Multi-detector-row CT) para

designaraparelhosmulti-slice (AAPM, 96); a Fig. 4 ilustra uma aquisiçãoSDCT e uma

MDCT.
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Figura 4: Aquisiçãocom um aparelhoSDCT e com um aparelhoMDCT. Com o aparelhoMDCT é

possívelcobrir umapartemaiordopacienteemumúnicocorte(HIGASHIOMIYA, 2013).

A tecnologiaMCDT permitiudiminuir o tempo deaquisiçãoparaum cortetomográfico

paraaté 0,33 segundos;houvetambémevoluçõesno sistemade aquisiçõesde dadosentre

outrossistemas(AAPM, 96). Os modelosde tomógrafosatualmenteem disponibilidade no

mercadopodemapresentarN númerosde detectores, podendochegara 256, dependendodo

modeloe do fabricante;a forma comoos detectoresestãodisponibilizadosao longodo eixo

longitudinal tambémdependedo modeloe do fabricantee podeserde trêsformas (LIMA,

2005):

� MDCT fixa: com estaconfiguraçãoos detectoresapresentamtodos a mesma

dimensão;

� MDCT adaptativa: nesta configuração os detectorespossuem dimensões

variadas,osdetectorescomdimensãomaiorficam nasextremidadese no centro

osdemenorespessura;

� MDCT híbrida:nestaconfiguraçãoosdetectoresapresentasdimensõesiguaisao

longodo eixo,comexceçãodeumdetectorcentraldemenordimensão.

Os parâmetrostécnicos para a obtençãode um exametomográfico para SDCT ou

MDCT são:
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Fatoresdeexposição:Os fatoresdeexposiçãotêm influênciadiretaparaa obtençãoda

imagemtomográficasãoeles: a tensãoaplicadaaotubo deraios-X (kV), a corrente(mA) e o

tempode exposição(s). Alguns modelosde tomógrafospermitemselecionartensõesde 80

kV, 100 kV, 120 kV e 140 kV, poréma mais usualé a de 120 kV. A escolhada tensão,da

correntee do tempode exposiçãotem influência direta na dosede radiaçãorecebidapelo

pacientee naqualidadeda imagem;tempodeexposiçãocurtosdiminuemo aparecimentode

artefatosnaimagemalémdediminuíremaquantidadederadiaçãoentregueaopaciente.

Incremento da Mesa: O incremento da mesa é distância que delimita os cortes

tomográficos.Geralmentea espessuranominal varia de 0 a 10 mm, a correta seleçãoda

espessurado corte tem fator primordial, na rotina clínica; uma escolhainadequadapode

acobertara visualizaçãode lesõessuspeitas, casoo incrementosejamaior queo tamanhoa

lesão. O incrementotambém influência diretamente na dose, uma vez que pequenos

incrementos resultam em maior quantidade de radiação local para o paciente

(MARCONATO, 2005).

Espessurado Corte: A espessurado corte e a dimensãodo feixe de radiaçãode uma

únicaaquisiçãotomográfica,geralmentepodemvariarde1 a 10 mmdependendodaestrutura

emestudo.

PITCH ou Fator de Passo:O PITCH, foi brevementeexplicadocomo sendoa razão

entreo deslocamentodamesaduranteumarotaçãocompletapelaespessuranominaldo corte.

É comumentereferir-se ao PITCH em funçãodo numeral1 em três casos: menor que 1,

maior que 1 ou igual a 1. No primeiro, casosignifica que os cortesestãosobrepostos,no

segundocaso, háum intervaloentreoscortese no terceirocasonãoháespaçoentreoscortes.

Quantomaioro PITCH menora quantidadederadiaçãoentregueaopaciente,porémháperda

naqualidadedaimagem( CORMACK, 1980).

Inclinaçãodo Gantry. A inclinaçãodo gantryéo ânguloentreo planoverticale o plano

do tuboderaios-X, normalmentepodevariarentre-25°a + 25°,podendoreduzirartefatose a

quantidadederadiaçãoentregueaopaciente.

Volumede Investigação:Volumede investigaçãoe definidocomoáreaondecomeçae

terminaa aquisiçãotomográfica.
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Filtros: Os filtros sãooperadoresmatemáticos,selecionáveisno momentoda aquisição

com a finalidadeem melhorara qualidadeda imageme reduzir a quantidadede radiação

necessáriaparaa obtençãoda imagem,e consequentementea diminuiçãoda exposiçãodo

paciente.

A realizaçãode um exame tomográfico é caracterizadapela escolhae junção de

parâmetrostécnicos,quepossibilitam a geraçãodeumaprojeçãofiel daestrutura, ou imagem

radiodiagnostica. A junção destesparâmetrosé chamadode protocolo para aquisiçãode

examestomográficos,entreos principais parâmetrossão:kV, mA, s, incremento,espessura

do corte,PITCH, fi ltros,dentreoutros.

Na rotina clinica em TC, existeminúmerostipos de exames,desdeos mais simples

chamadosTC derotinaatéos maiscomplexos.OsexamesdeTC sugeremgruposdeexames

compequenograudecomplexidade, nãonecessitandodecomplementosalémdosparâmetros

apresentadosno protocoloparao exame;com um grau de complexidadeum pouco maior,

temosos gruposdosexamescontrastados,quenecessitamquesejaadministradono paciente

um líquido, via oral ou subcutânea,paramelhoraro contrastedo órgãoemestudo;asTC do

grupo das cardíacasdenotamexamescom elevado grau de tecnologiaenvolvida, sendo

possíveissomentecom tomógrafosde última geração(LAUREANO et al, 2002). Os grupos

de examespodemvariar entre instituições;uma instituiçãoque possuaum tomógrafosem

grandesrecursostecnológicospode realizar examesde rotina e contrastados,já as outras

categoriasdeexamesficam condicionadasao graude tecnologiadisponívelparaa realização

do exame.Examesmaiscomplexos,emsuagrandemaioria,expõemo pacientea maiordose

deradiação,umavezquenecessitamdemaiortempoparaa aquisiçãodedados.

Quandoo atoemcapturarumaimagemanatômicaparaelaborarumdiagnósticomédico

sobrea imagemé realizado,deve-seconsiderarqueexistemdiferentesprocessosfísicos.Uma

falha em algum processofísico pode acarretarem detrimentona qualidadeda imageme,

consequentemente, o aumentode dose para o paciente.O profissional envolvido neste

processodeve assegurar que a imagem tenha qualidade suficiente para obter toda a

informaçãodiagnósticadesejada(EUR , 1999).

3.5. Apresentaçãode uma imagemtomográfica
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O termoimagemmonocromática, ou naformamaissimplesapenasimagem,refere-seà

funçãobidimensionalde intensidadede luz f (x, y),ondex e y é proporcionalao brilho (ou

níveisdecinza)da imagemno pontodadopelascoordenadasespaciais(x, y) (GONZALESe

WOODS, 2007). Uma imagem digital pode ser consideradacomo sendouma matriz de

dimensõesvariadascompostapor pixels. Pixel é a abreviaçãode picture element, que

representao menor elementoconstituinte em uma imagem digital e contém um valor

numéricoqueé a unidadebásicade informaçãosobrea imagem( BRECKONe SOLOMON,

2011).

Os modelosde coressãoadotadosparafacilitar a especificaçãode coresem alguma

forma padrãoe de aceitegeral (GONZALES e WOODS,2007).Os modelosde coresmais

frequentementeusadosparao processamentode imagensdigitais sãoo RGB (red, green e

blue), o YIQ onde Y correspondea luminância e I e Q componentesmonocromáticos

chamados“em fase” e quadraturarespectivamentee o modelo HSI (matriz, saturaçãoe

intensidade).

Uma imagemdiagnósticaobtidacomum aparelhode tomografiaé compostapor pixels

comum valor de intensidadeassociado.Em tomografia, osnúmerosdeCT ou HU ( Unidade

Hounsfield)é uma escalanúmericautilizada para diferenciaros coefecientesde atenuação

pertencenteao cortetomográfico. Esta escalatem a águacomoreferênciacom valor igual a

0 HU. Os valoresde HU sãoutilizadosparagerara distribuiçãodos tonsde cinzaem uma

imagem tomográfica; cada tecido constituinte do corpo huamno terá uma faixa

correspondentedeHU; por exemploparao fígadonafaixa de50 a 75 HU, já paraa gosdura

de-110a 65 HU ( MOURÃO, OLIVEIRA, 2009).A Fig. 5 traza escalade Hounsfieldpara

o corpohumano.
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Figura5: EscaladeHounsfield(MAIERHOFER,MAZZETTI, 2001)

ParaassociarosvaloresdospixelsasHU usa-seasTabelasdeTradução(LUT do inglês

– Lookup Tables). As tabelasLUT sãotipicamenteutilizadasparamapearos valoresdepixel

parao dispositivode exibição(BAXES,1994); no casoem questãoastabelasLUT serãoos

númerosdeHU que terãoum valor depixel associadoparaformara imagem, comoilustra a

Fig. 6.
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Figura6: TabeladetraduçãoLUT.

Porém, o processoda aplicaçãoda LUT não podeser feito manualmente.A imagem

tomográficadependebasicamentede três etapas: interaçãodos fótons com os detectores

gerandoum sinalelétrico, manipulaçõesmatemáticas,arranjodosvoxelsem formadematriz

e a traduçãodosvaloresdosvoxelsemHU.

Uma das indicaçõesclínicas de um examede TC pediátricoé investigar anomalias

dentrodacaixatorácica, sendoassimoutradimensãoespacialé requerida.A outradimensão

faltantequedaráa ideiadeprofundidadedaimagemcorrespondeaoVoxel (VolumeElement),

queéo menorpontotridimensionalconstituinteemumaimagemdigital.

O papel do detectoresnos seres humanosé realizada pelo olho humano, mas

especificamente na retina. Nela existem duas classesde receptoresdiscretos: cones e

bastonetes.Osconessãoaproximadamente6,5 milhões,sãoextremamentesensíveisàscores,

com a função de capturar as componentesRGB. Os bastonetes são em maior número

aproximadamente120 milhões,sãosensíveisa baixos níveisde luminosidade,coma função

de captaros detalhesde tons de cinzada imagem;em condiçõesde baixa luminosidade, os

bastonetessãoestimuladose osconesretraídos( OKUMO, CALDAS e CHOW,1982).Esteé

o motivopeloqualassalasdeinterpretaçãodeimagensradiodiagnósticosdevemter poucaou

quasenenhumaluminosidadeartificial ou natural.
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3.6.Qualidade da imagem

3.6.1.Funçãodeespalhamento(‘SpreadFunctions”)

O domínio espacialrefereàs duasdimensõesespaciaisda imagem,comprimento( x-

dimensão)e altura( y-dimensão).Um caminhoconceitualparainterpretare obtera resolução

espacialno dominioespacialde um detector, é obterumaimagemcom um pontoe observar

como ele responde(BUSHBERG,SEIBERT, LEIDHOLDT e BONNE, 2002). A imagem

produzidaseráfruto de um único ponto estimuladono detector;a respostaé chamadade

FunçãodeEspalhamentonoPonto(Point SpreadFunction) (PSF).

Em algumassituaçõesnão é possívelobter uma PSFdevido a limitaçõestécnicas,

nestascircunstânciasoutrasduasfunçõesdeespalhamentopodemserobtidas.A Fig. 7 ilustra

as três funçõesde espalhamentopossíveis. A Line SpreadFunction (LSF), descrevea

respostado sistemaparaum estimulolinear, a EdgeSpreadFunction (ESF)é substitutada

LSF em casosquando vários fatores alteram a produçãoda imagem, por exemplo as

propriedadesno domínio espacialresultantede radiaçãoespalhada,em procedimentosde

RadiologiaIntervencionista(BUSHBERG,SEIBERT,LEIDHOLDT eBONNE,2002).
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Figura7: Funçõesdeespalhamento:PSF,LSFe ESF(BUSHBERG,SEIBERT,LEIDHOLDT e

BONNE,2002).

3.6.2. Resoluçãoespaciale MTF

A resoluçãoespacialreflete a capacidadeem identificar os detalhescontidosem um

objetoe conseguirtransportare reproduzir fielmentecadapontocontidoparaumaimagem.

Credita-seà resoluçãoespacialo espaçamentomínimoentreobjetospequenosquepodemser

distinguidossemdeformação ou superposiçãode estruturas;emoutraspalavras,a habilidade

do sistemaeminterpretarestruturasadjacentescomoindependentes,comoilustraa Fig.8.

Figura8: Exemplodoespaçamentomínimochamadoderesoluçãoespacial(WOLBARST 1993).

Existeminúmerasformas deavaliara resoluçãoespacialdo sistema;o maisusualé a análise

visual, utilizando-se objetossimuladoresconstituintesde paresde linhas (Fi. 9). Porém a

avaliaçãovisual fica subjetiva aos olhos do observadore de quantos paresde linha ele

conseguevisualizar.
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Figura9: Conjuntodeparesdelinhascomdiferentesespessurasparaaavaliaçãodaresoluçãoespacial

(CURRY,DOWDEY e MURRY, 1990).

No planoespacial, a resoluçãoé especificadaemtermosdaFunçãodeTransferênciade

Modulação(MTF) mensuradanasduasdireçõesortogonaisnosplanos . A MTF é uma

medida objetiva do contraste com a qual as frequênciasindividuais do objeto são

reproduzidasfielmente na imagem, um gráfico da MTF é feito em função da resolução

espacialemparesdelinhaspor cm( pl/mm) comoilustraa Fig.10.

Figura10: CurvacaracterísticadaMTF. AdaptadadeSEERAM,2009.

A MTF é usadapara comparardiferentesaparelhostomográficos, a Fig.11 ilustra a

MTF de dois tomógrafos,o aparelho A tem uma imagemcom 5.2 pl/cm paraumaMTF a

10%e o B temumaimagemcom3,5 pl/mm naMTF a 10%,consequentemente, o aparelhoA

temmelhorresoluçãoespacialemrelaçãoao B. Trêspontos dacurvada MTF sãodegrande

interesse: 50%, 10% e 0%. A MTF a 50% refere-seà frequênciacom quea magnitudeda

MTF caia 50%do valordepico,similarmente, aMTF a 10% e0% (SERRAM,2009).
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Figura11: Gráficocomparativo daMTF paratrêsaparelhostomográficos.AdaptadadeSMITH, 1999.

A MTF do sistemapode ser obtida através das funçõesde espalhamento(spread

function), PSF,LSF e ESF. A escolhada função dependedo objeto de testeparaa MTF

presenteno objeto simulador em uso, seo objeto simulador possuirum ponto metálico a

funçãousadaseráa PSFou seforemparesdelinhasa funçãoseráa LSFou aESF.

A finalidade das funções de espalhamentoé remover o ruído provocado pelo

espalhamentodecorrentedo objeto. A MTF é obtidaatravésda aplicaçãoda 2D de Fourier

sobreasfunções,comoilustraasEq.10, 11e 12 abaixo(SUETENS,2009).

(11)

(10)
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A distânciaocupadapor dois objetosno espaçoé caracterizada pela sua frequência

espaciale, tal qual comoum sinal elétricovaria em funçãodo tempo, sendosuafrequência

dadaem ciclos por segundo(Hz). A Fig. 12 ilustra uma funçãono domínio da frequência

espacialdeumaondasinusoidaldeperíodo e frequência .

Figura 12: Funçãosinusoidalilustradapararepresentaro conceitode frequênciaespacial.Adaptadade

JIANG, 2009.

A relaçãoquerepresentaa distânciaocupada( ) por umobjetono meiociclo deondaé

representadanaEq.13 abaixo.

(13)

(12)
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Cadaciclo da onda, Fig.12, representaum par de linhas e sendoa análisefeita no

domínio espacial,à unidadeadotadaé par de linhaspor milímetro (pl/mm). Um objeto de

espessura igual a 0,25mmcorrespondea umaresoluçãoespacialde 2 pl/mm (BUSHONG,

1997).

3.6.3.Ruído

O ruído têm naturezaquânticae randômica, ele que ofereceaspectogranuladoà

imagemdecorrentede uma exposiçãohomogêneado corpoa um númerovariadode pixels.

O principalagentecausadordoruídonaimagemé o númerodefótonsderaios-X queatingem

o detector,portantoamáqualidadedosdetectorestambémbeneficiao ruído.

A flutuaçãono nömerode fótonspodeser mensuradapelo desviopadrão(�) de uma

amostracontendoum númerosignificativo de fótons, sendoassimo ruído expressopelo

desviopadrão,Eq.14 (BUSHBERG,SEIBERT,LEIDHOLDT e BONNE,2002).

(14)

onde é a médiaaritiméticadasmedidas; valor unitário da medida; tamanhoda

amostra.

3.7.Efeitosdanososa saúde
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Os efeitosda radiaçãoionizanteprovindade examestomográficosnãosãoos mesmos

emadultose crianças.As criançassãomaissuscetíveisaosefeitosdanososdaradiação,seus

órgãosestãoemdesenvolvimentoecélulasemprocessodediferenciação(TAUHATA, 2003).

A preocupaçãocomos efeitosdadosederadiaçãoé evidenciadaemtrabalhospublicadosna

literatura(BRENNER,2007;RUSH,DONNELLY, ROSEN,2003;RON, 2001).Um estudo

recente (PEARCE et al., 2012) indica que exames de TC na infância aumentam a

probabilidadededesenvolvimentodetumorescerebraise leucemias, e segundoBRENNERet

al.(2001), a probabilidadede uma criançade até um ano de vida vir a óbito atravésda

radiaçãode umaTC é de 0,18%paraumaexametomográficode abdômené 0,07%em um

examedecrânio.

Dadosda décadade 90 mostraramquealémde efeitosjá conhecidos,comoa indução

do câncere retardono desenvolvimentomental,a radiaçãoionizantepodeprovocaroutros

distúrbios.As dosesderadiaçãoestãoassociadasa distúrbiosno coraçãoe aparelhodigestivo,

infartose complicaçõesrespiratórias(ICRP, 2007), desenvolvimentodeleucemiaedistúrbios

dehumor( ICRP,2011).

Não somentedistúrbios fisiológicos acometemo ser humano,há tambémquestões

sociaise econômicas.Hospitaiscontamcomapoiopsicológicoa pacientes,criançase adultos,

quepassarampor váriosníveisdestress e angústiaemocional.O medodamorte,asmudanças

físicase psíquicas, asmudançasno modode vida tantosocialcomo financeirapassama ser

pensamentosconstantes,e provávelestopimparaum diagnósticode depressão(BALLONE,

2002). Estecenáriodesenvolveu o aparecimentoda psicooncologia,um ramoda psicologia

que analisa o comportamentode pais e familiares em ambientesde cuidados médico-

hospitalaresparacriançase adolescentesemtratamentode doençascrônicas(KOHLSDORF

et al, 2008). Não existe fronteira segura,mesmocom baixasdosesde radiaçãoexisteum

pequeno,mas significativo incrementona probabilidadedo desenvolvimento de câncer,

(NCI, 2011).

É significativoo aumentodo númerodeexamestomográficos ao longodostempos,em

1980, três milhõesde TC foram realizados,em 1995, 21 milhõese em 2006 estenúmero

subiupara67 milhões;Considerandoque10% dasTC foramrealizadasem crianças,no ano

de 2006 totalizam-se 6,7 milhões de TC pediátricas,contra 300 mil em 1980 (FRED A,
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2008). Dados comoestese os riscosà saúdegerarampreocupaçãono cenáriomundiale o

surgimentode campanhasde conscientização(IAEA, 2011a) quanto ao uso da TC em

crianças. Em 2008 a SociedadeAmericana de Pediatria, a Sociedadede Radiológica

Pediátricae outras 24 instituições fundarama Aliança Para SegurançaRadiológica em

ImagemPediátrica.Estacampanhainicialmentesurgiucom foco em tomografiapediátrica,

intitulada “ImageGently”, apoiandoideiasvoltadasa proteçãoradiológica,ressaltandoque

sejamínima possívela exposiçãodo pacientea radiaçãoparaa obtençãodo examee imagem

deboaqualidade(PEDRAD,2005). Atualmente, tambémdispõemsobreoutrasáreascomoa

radiografia,fluoroscopiae a medicinanuclear.

3.7.1.Indicaçõesclínicaspara um exame de TC pediátrica

Ao exporo pacientepediátricoa radiaçãoparaa obtençãodeumaimagemtomográfica

do tóraxou do abdômen,o objetivo é mostraranatomiaspatológicasnormaise anormaise a

fisiologia internadacaixatorácica,do abdômene dapélvis.

As indicaçõespara a solicitaçãode uma TC do tórax são,porém não se limitam a

(COMISSÃOEUROPEIA,2001)BONGARTZet al., 2004)(SIEGEL,2001):

� Avaliaçãodeanormalidadesdescobertasemradiologiasdetórax;

� Avaliaçãodepatologiastorácicaclinicamentesuspeita;

� Avaliaçãodemanifestaçõestorácicasenvolvendodoençasmetastáticas;

� Avaliaçãode manifestaçõesou suspeitasde anormalidadestorácicasvasculares

(congênitasou adquiridas);

� Avaliaçãoou suspeitasdeanormalidadescongênitastorácicas;

� Avaliação e acompanhamentodo parênquimapulmonar e doençasdas vias

respiratórias;

� Avaliaçãodo pós-operatórioe decomplicaçõescirúrgicas;

� Avaliaçãodaparedetorácica;

� Avaliaçãodedanospleurais;
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� Desempenhos de procedimentos intervencionistas guiados por TC e

planejamentodetratamentosradioterápicos.

O volumede investigaçãono examedetóraxé a regiãoentreo ápicedo pulmãoatéa

basepulmonar;o examedevepermitir visualizarasseguintesestruturasdevem-sevisualizar

naTC detóraxasseguintesestruturas:

� Todaparedetorácica;

� Todaaortatorácicae veiacava;

� Todocoração;

� Todoparênquimapulmonar;

� Osvasosapósadministraçãodemeiodecontrasteintravenoso.

As indicaçõesparaa solicitaçãodeumaTC do abdômensão,porémnãoselimitam a

(COMISSÃOEUROPEIA,2001)(BONGARTZet al.,2004)(SIEGEL,2001):

� Avaliaçãoda flora abdominalou dor pélvica,avaliaçãoou suspeitade cálculos

no sistemaurinárioe apendicite;

� Avaliaçãode massasrenaise adrenale anormalidadedo tratourináriocom CT

urografia;

� Avaliaçãodeneoplasiasprimáriasou metastáticas,incluindoa caracterizaçãoda

lesão,porexemplo,lesãohepáticafocal;

� Avaliação da doençahepáticadifusa, por exemplo, a esteatose,doençade

disposiçãode ferro, suspeitade cirrose e anormalidadeno sistemabiliar,

incluindoCT coloangiografia;

� Avaliaçãodarecorrênciadetumoresapósressecçãocirúrgica;

� Detecçãode complicaçõesapóscirurgiasabdominalou pélvica, por exemplo,

abscesso,linfocele,mudançaderadiaçãoe fístulae seionaformaçãodo trato;

� Avaliaçãodetraumaabdominalou pélvico;

� Esclarecimentodeoutrosresultadosobtidoscomexamesdeimagensmédicasou

alteraçõeslaboratoriais;

� Avaliaçãodo intestinodelgadoou obstruçãodo intestinogrosso;

� Planejamentode tratamentosradioterápicos e quimioterápico,e avaliaçãode

tumoresemrespostaaotratamento,incluindoestudosdeperfusão;
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� O volumede investigaçãono examedo abdômené desdea cúpulado fígadoaté

a sínfisepúbica,o examedevepermitir visualizarasseguintesestruturas:

� Diafragma;

� Todofígadoe baço;

� Órgãosdoparênquimaperitoneal(pâncrease rins);

� Aorta abdominale a parteproximaldaartériailíacocomum;

� Paredeabdominalincluindotodaa hérnia;

� Vasosapósadministraçãodemeiodecontrasteintravenoso.

A amplafinalidadediagnósticada TC é um dosmotivosdo aumentono númerode

examesdeTC realizados.

3.8.Níveisde ReferênciaemDiagnóstico(NRD)

Níveis de referênciapara radiodiagnósticoou Dose Reference Levels (DRL) foram

mencionadospelaprimeiravezpelaComissãoInternacionalde ProteçãoRadiológica(ICRP)

na publicação73 (OECD NEA, 2011). Níveis de referênciade diagnósticosãosuplementos

para julgamentoprofissionale não fornecemuma linha divisória entre a medicina boa ou

ruim, seu uso é inadequadopara fins regulatóriosou comerciais (MEDICAL COUNCIL,

2004).Osníveisdereferênciadereferênciapararadiodiagnósticonãoconcretizamumadose

idealou sugeridaparaum determinadoprocedimentoou um limite máximoabsolutodedose.

Suasignificânciarepresentao nível de doseem queumainvestigaçãoda adequaçãode dose

deveseriniciada

Assim, os níveis de referência devem ser interpretados como um ponto de

desencadeamentopara iniciar a melhoria da qualidade,caso haja suspeitaque o nível de

qualidade da imagem possaser obtido com doses menores.O empregodos níveis de

referênciaemradiodiagnósticoé umaferramentaparaidentificarprocedimentosondesejulga

estarsendofornecidaumadosedesnecessário,ou seja,identificarsituaçõesem quesepossa

reduzira dosesemafetaraqualidadeda(ICRP,2011A).
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Além decampanhassociaisvisandoà proteçãoradiológicado paciente,a realizaçãode

um levantamentodos valoresde doseem TC pediátrica,para uma determinadaregião, é

comumem paísescomo: EstadosUnidos (LAM et al. 2011), Bélgica(PAGESet al. 2003),

Alemanha(GALANSKI et al, 2005), Reino Unido (CHAPPLE et al. 2002) e Austrália

(McLEAN et al, 2003).

Para examesde tomografia computadorizadapediátrica,a publicação87 da ICRP

(2001) e a publicação96 da AAPM (2008) fornecemos valoresdo NRD para diferentes

faixasetáriase sítiosdeestudo.

3.8.1. Otimização

Em examestomográficos, otimizar um procedimentoé manter o equilíbrio entre

qualidadeda imageme dose.Esteprocessoé conhecidona práticaradiodiagnósticamédica

comoo princípio ALARA (As Low As ReasonablyAchievable), queestabelecequeos níveis

de exposiçãoà radiaçãodevem os menorespossíveis,porém mantendoa qualidadeda

imagemcomníveisaceitáveisparaumdiagnósticoconfiável(BRASIL, 1998).

O fato deexporcriançasà radiaçãoionizante,o detrimentocausadopor examesdeTC

pediátricosdeveserminimizado,considerandosemprequeo benefícioparao pacientedeve

sermaiorquea probabilidadederisco.

Os médicos e os radiologistas devem buscar sempre o melhor tratamento e o

diagnósticocorretoparao paciente.Imagenscom valoresde dosesqueultrapassamos níveis

de referênciasrecomendadosparaa prática radiodiagnosticamédicaapresentamqualidade

melhor que as obtidas com baixosvaloresde dose,ocasionandoa preferênciapor imagens

comaltasdoses;estemecanismofavoreceua obtençãodeTC pediátricascomaltasdosespor

muitosanos(BAERT, 2007).

Protocolosespecíficosconsiderandoo biótipo do pacientedevemfazerparteda rotina

clínica com parâmetrostécnicosde exposiçãoajustadosao paciente;umacriançacom cinco

anosde idadenãonecessitaa mesmacorrente(mA) e tensão(kV) aplicadaao tubo queum
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adulto para obter a imagem (BAERT, 2007). SegundoLima e Monteiro (2011); duas

constataçõessobrearealidadedosserviçosquerealizamestudostomográficospediátricos:

1) Os serviços realizam tomografiascomputadorizadaspediátricasnão possuindo

nenhumprotocoloespecíficoà idadedo paciente;

2) Não há a prática nos setoresde radiodiagnósticona realizaçãode estudosde

otimizaçãonosprocedimentostomográficospediátricos.

A suspeitadequeos médicosqueprescrevemosexamescomraios–X, juntamentecom

os responsáveispelo encaminhamentodo pacienteno pronto-socorro(socorristas),estãomal

informadosquantoaosriscos, foi relatadapor Johnson(2011);segundoele,dossocorristasde

um serviçopúblico do estadodo Rio de Janeiro,apenas9% sãoconscientesdos riscosde

câncer e 47% dos médicos acham extremamentealarmantee desconhecemas doses

envolvidasnos procedimentostomográfico, suspeitasestasque refletem como prováveis

casuísticasdasações1 e 2 numeradasno parágrafoanterior.

3.9.Grandezasde proteçãoradiológica:

Historicamente,as grandezasusadaspara quantificar a radiaçãoionizante têm sido

baseadasno fenômenofísico da ionizaçãoou da quantidadede energiadepositadanuma

massade um material. Suasfinalidadesno cenáriohospitalarsãoa proteçãoradiológicae

servir como indicativo de risco parao paciente,equipemédicae o público, evitandoqueo

limiar dedosequandohouversejaexcedido,buscandoa prevençãoaosefeitosdeterminísticos

e minimizandoa probabilidadedo aparecimentode efeitos estocásticos. São adotadasas

seguintes grandezas:a doseabsorvida,o kerma,a doseequivalenteem órgãoou tecido e a

doseefetiva(ICRP,2007).

A dose absorvida, D, grandezafísica fundamentalutilizada para todos os tipos de

radiaçãoionizante, mostradana Eq.15(ICRP,2007;ICRU, 2011).
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(15)

onde é a energiamédia depositadaem uma dadamassa– dm. Esta grandezaé

mensurávele a unidadeutilizadaé o J.kg-1, tendoo nomeespecialdegray(Gy)

O kerma,K, é o quocienteentreas somasdasenergiascinéticas,ET,R, de todasas

partículas ionizantescarregadasliberadaspelas partículas ionizantesnão carregadasna

matériade massadm, apresentadona Eq. 16. Esta grandezatambémé mensurávele sua

unidadeutilizadaé o gray.

(16)

A probabilidadedos efeitosestocásticosnão dependeapenasda doseabsorvidamas

tambémdo tipo e daenergiadaradiação. A doseequivalente(HT) estábaseadanadefinição

dadoseabsorvidamédia(DT) emum órgãoou tecidoespecíficoT, dadapelaEq. 17 (IAEA,

2007;ICRP,2007).

(17)
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onde wR é o fator de ponderaçãoda radiação,que reflete a eficiência biológica das

radiaçõesde alto transferêncialinear de energia (LET) compensadacom as de baixo LET

parao tipo deradiaçãoR.

A doseefetiva,E, é o somatóriodosfatoresdeponderaçãodetodososórgãose tecidos

do corpo (wT) multiplicado pelo somatóriodasdosesabsorvidasponderadaspelo fator de

ponderaçãodaradiação(wR). A Eq.18 apresentaessagrandezamedidaemsievert(Sv)(ICRP,

2007).

(

(18)

3.9.1Grandezasde usoexclusivoemprocedimentostomográficos

Na TC, a fontederadiaçãoestáemmovimentorotacionaldevendoproduzirno paciente

uma distribuição de dose absorvidamais uniforme, em relação a outros procedimentos

radiodiagnósticos(CARLOS, 2002); este fato que não permite o uso dos mesmos

instrumentosparamensurara radiaçãoquea radiografiaconvencional.Em 1981, a Foodand

Drug Administration, FDA (1997) propôs o usode descritoresexclusivosparaa dosimetria

em tomografiacomputadorizada, a dosemédia em múltiplos cortes(MSAD) e o índicede

doseemtomografiacomputadorizada(CDTI).

A dose média em cortes múltiplos - MSAD (Multiple Scan AverageDose) é uma

grandezaque representaa dosemédiaem um corte no centroda câmarade ionizaçãotipo

lápis, relativa a uma série de cortes tomográficos,apresentadapela Eq. 19, onde d é o

incrementoda mesae DN,d é a dosedecorrentede N cortesem funçãoda posição(IAEA,

2007;BRASIL, 1998).
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(19)

SegundoJuciuset.al. (1977),a exposiçãomédiado cortecentral deumasériedecortes

é equivalenteà medidadaexposiçãomultiplicadapelaespessuradecorteúnico – razãoentre

a leitura dadapela câmarade ionizaçãoe o incrementoda mesa.Sendoassim,foi possível

confirmar a medição do MSAD com apenasum corte; esta grandezadosimétrica foi

denominadade CTDI – Índice de Dose em TomografiaComputadorizada(JESSENet.al.

1999).

O CTDI é umagrandezadescritoradedose,quepodesermedidadentrodesimuladores

padrõesde troncoe cabeça.A Eq. 20 é dadapela integralao longode umalinha paralelaao

eixo de rotaçãoz do perfil de doseparaumaúnica fatia, D, dividido pelaespessuranominal

do corte,h (JESSENet.al.1999).

(

(20)

Paraaquisiçõesmulti-slice a Eq. 21 é maisbemempregada,visto queN representao

númerodecanaisdo tomógrafo.

(

(21)

O CTDI e o MSAD só são equivalentesquandoo incrementoda mesaé igual a

espessuradecorteapresentadanaEq.21, ondep éo PITCH.
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(

(21)

O CTDIw, apresentadapela Eq. 22, é a grandezaque representao índice de dose

ponderadoparatomografia.Seusvaloressãodadosem gray (Gy) indicandoa dosemédiaem

um único corte tomográfico,ondeo CTDI100,c apresentadona Eq. 23 representaa doseno

centrodo objetosimuladore o CTDI100,p apresentadona Eq. 23 representaa dosemédianas

periferiasdo objetosimulador(LEITZ, AXELSSON,SZENDRO, 1995).

(

(22)

(

(23)

onde,N representaa quantidadede canais,T a espessurado corte, a médiadas

leiturasno centro do objeto simuladorde PMMA, a médiadas leiturasna periferia do

( 24)
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fantoma PMMA, o coeficiente de calibração em termos de produto kerma-

comprimento(PK,L), fator de depêndenciaenergéticae o fator de correçãopara

temperaturae pressão.

Os valoresde CTDIvol consideramos valoresde CTDIw e do PITCH utilizado no

processodeaquisição,conformeapresentadonaEq. 25(AAPM, 2008):

(25)

O DLP – produtodose-comprimento– é um índicequerepresentao produtofinal da

doseno paciente.ConformeapresentadonaEq. 26 o DLP levaemconsideraçãoo CTDIVOL e

a distânciadavarredurado paciente,L (AAPM, 2008).

(26)

A IAEA (2007) trouxe umaterminologiadiferenteparacadagrandeza dosimétrica.O

índicedekermano ar,Ca,100, apresentadonaequação27, medidolivre no ar paraumarotação

do tubo em tomógrafosé o quocienteda integral do kerma no ar ao longo de uma linha

paralelaao eixo de rotaçãodo tomógrafoconsiderandoo comprimento de 100 mm e T a

espessuranominaldo corte.A faixa de integraçãoestáposicionadasimetricamentesobreo

volumeirradiado.

(27)
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Para equipamentosmulti-slice deve-se consideraro valor NT que representaa

espessurado feixe,sendoessamultiplicaçãoa colimaçãodo feixerepresentadanaEq. 28.

(28)

O índiceponderadode kermano ar (CW), representadopelaEq. 29, é muito utilizado

paramediro índicedekermadentrodeobjetossimuladores.Essamediçãoé realizadaatravés

do posicionamentoda câmarade ionizaçãotipo lápis nos orifícios centraise periféricosdo

objetosimulador.Essagrandezasubstituiuo antigoCTDIW.

(

(29)

A grandezanCW, representao valor deCw e/oudeCa,100normalizadoparao produtodo

tempodeexposiçãopor unidadedacorrentedo tubo,PIt, representadapelaEq. 30.

(30)

Paramediro índicedekermanoar volumétrico,CVOL, antigoCTDIVOL, considera-seo

PITCH, segundoapresentadonaEq.31.
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(

(31)

O PITCH, p, é utilizado para aquisiçõeshelicoidais, ou pode ser calculado para

aquisiçõesaxiais (sequenciais), através do incremento da mesa e espessurade corte,

apresentadopelaEq.32.

(

(32)

O produtokerma-comprimento,PK,L, antigoDLP, é calculadoatravésdaEq. 33, onde

o índice j representacadasequênciaou sériede varredurashelicoidaisque fazempartedo

exame,l j, representaa distânciavarridado pacientee PIt é a cargado tubo paraumaúnica

varreduraaxial.

(

(33)

3.9.2.Doseefetivanormalizada para TC

Como já mencionado, a doseefetiva é um descritorque expressao detrimentonos

tecidosou órgãos,decorrentede suassensibilidadesbiológicasà radiação.É um parâmetro

único de dose que reflete o risco de uma não uniforme exposiçãoem termos de uma

exposiçãoequivalentedecorpo.
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O conceito de dose efetiva está designadopara proteçãoradiológica de pessoas

ocupacionalmenteexpostas,quandoaplicadaà populaçãomédiaapresentalimitações,pois

nãoconsiderao gêneroou a idadedo individuo exposto,porémseuusofacilita a comparação

entrediferentestipos de práticasradiodiagnosticasmédicas.Quandoo médicoé questionado

qual e o risco de probabilidadede danoa saúdedo pacientee qual a doserecebidapelo

pacienteem um examede TC, a resposta paraa doseserárespondidacom um valor em

unidadede mGy ou mGy.cm, a probabilidadede detrimento continua incógnita (AAPM,

2008).

O modomaisdiretoparaobtera dose,empacientessubmetidosa examesdetomografia

computadorizadaé atravésde medidasexperimentais nos órgãosem objetos simuladores

(HUDA e SANDISON,1986). Outro caminhoparaobtera energiadepositadanosórgãosdo

pacienteé atravésde simulaçõescomputacionaiscom o métodode Monte Carlo (JARRY et

al., 2003).

Para minimizar controvérsiasnas diferençasnos valoresda doseefetiva obtidasde

modo experimentalou com Monte Carlo, um métodogenéricofoi propostopela European

Working Group for Guidelineson Quality Criteria In ComputedTomography( JESSEN,

PANZER,SHRIMPTONet al., 2000).Osvaloresdasdosesefetivascalculadascomo pacote

NRPB ( NationalRadiologicalProtectionBoard) MonteCarlo organ coefficients(JONESe

SHRIMPTON,1991) foramcomparadoscomvaloresdaDLP paradeterminarumcoeficiente

k, ondeos valoresdek sãodependentessomentedaregiãodo corpoirradiadacomomostraa

Tab.1.

Tabela1: Valoresdo fatordeconversãok (AAPM, 2008)

Regiãodo corpo k (mSvmGy-1 cm-1)

0 anosdeidade 1 anodeidade 5 anosdeidade 10 anosdeidade Adulto

Pescoçoe cabeça 0,013 0,0085 0,0057 0,0042 0,0031

Cabeça 0,011 0,0067 0,0040 0,0032 0,0021
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Pescoço 0,017 0,012 0,011 0,0079 0,0059

Tórax 0,039 0,026 0,018 0,013 0,014

Abdômen 0,049 0,030 0,020 0,015 0,015

Tronco 0,044 0,028 0,019 0,014 0,015

Usandoesta metodologia, a dose efetiva pode ser estimadaa partir do DLP como

mostraa Eq. 34, obtidoexperimentalmenteou quandofornecidopelopróprio tomógrafoapós

a realizaçãodo exame.

No presente trabalho, a dose efetiva em tomografia computadorizadaterá a

nomenclatura adotadacomo dose efetiva normalizada (En), por compreenderque esta

designaçãoadequa-se melhoraoobjetivopropostonousodocoeficientek.

(34)

3.10.Inferência estatística,Ruído eMTF

Este tópico traz uma abordagemde métodosestatísticos, do ruído e da uma visão

geraldafrequênciaespacial,temasrelevantesparaa análisedaqualidadedaimagemproposta

no presentetrabalho.

3.10.1.Distribuição normal



60

Inferênciaé o modode interpretare julgar todo um conjuntode dadosa partir de uma

parte(amostra)(LEVINE, 20120). Uma imagemtomográficaé formadapor umconjuntode

pixelsdistribuídosaolongodelinhase colunas,e cadapixel teráumvalor deintensidadeque

seráconvertidoparaum valor de HU atravésde umatabelaLUT (GONZALESe WOODS,

2002). A distribuiçãonormalé umadasprincipaisdistribuiçõesestatísticas,aproximadamente

80% de todosos fenômenosestatísticostem essecomportamento(MORETTIN e BUSSAB,

1991),entreeles,a distribuiçãodospixelsemumamatrizparaformar a imagemtomográfica.

A distribuiçãonormalé muitasvezesatribuídaa Laplace,P.S.e Gauss,C.F.,entretanto

dadoshistóricosmostramqueos primeirosensaiosforam feitos por Bernoulli, J. quandoem

seutrabalhointituladoArs Conjectandi(1713)descreveuo primeiroelementobásicoda Law

of LargeNumbersno portuguêsLei dosNúmerosLargos;deMoivre, A. em1738encontrou

o queele chamoude “Curve” ou curvano portuguêsenquantocalculavaa probabilidadede

ganhopara diferentesjogos de azar,Laplace,P.S. estudouestadistribuiçãoe obteveum

resultadomais formal e geral no ano de 1774, relatandoque a distribuiçãonormal é uma

aproximaçãode uma distribuição hipergeométricae Gauss,C.F. em suas mediçõesna

astronomia,usoutécnicasbaseadasnadistribuiçãonormalestipulandoum métodoestatístico

padrãoduranteo séculoXIX e hojea distribuiçãonormalé tambémchamadade distribuição

deGauss( DODGE,2008).

A representaçãográfica clássica da distribuição normal tem formato de sino e

propriedadesteóricasde extremarelevância:a sua simetria no comportamento,a média

aritméticae medianapossuemvalorespróximosentresi, suaamplitudeinterquartilé igual a

1,33 desvio-padrãoresultandoem 50% dos seusvalorescentraisestaremcontidosem um

intervalocomlimites delimitadopor doisterçosdeum desvio-padrãoabaixodamédiae dois

terçosdeumdesvio-padrãoacimadamédiaaritméticae suaamplitudeé infinita (- � <X< �)

(LEVINE, 2012).

A expressãomatemáticaqueregi o comportamentoda curvada distribuiçãonormalé

fornecidapelaFunçãodeDensidadedaProbabilidadeNormal,quando� temvaloresmaiores

que zero, mostradana Eq. 35, seuresultadoforneceuma ideia de probabilidadeparauma

dadasituação.A curvanormaldependeexclusivamentedamédiaaritmética( µ) e do desvio-

padrão(�).
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(35)

onde� è a constantematemáticadevalor2,71828e � outraconstnatematemáticano de

valor3,14159.

O Teoremado Limite Centralimplicanasituaçãoemquequalquerquesejaa formade

umadistribuição,suasmédiasresultamemumadistribuiçãonormal(BERQUOet all, 1981)e

para encontrara distribuiçãoda média bastaconhecerapenasa média da populaçãoe o

desvio-padrão,desdequeo númerodenúmerodaamostrasejamaiorque30. Ao aplicar este

conceito a estatísticaestá sendodedutiva,pois basea-se no fato de uma verdadepara a

populaçãoe a aplicaparaa médiaaritiméticada amostra;o corretoé o pensamentoindutivo

utilizando-seresultadosdeamostrasparaestimara generalizaçãomais abrangente(LEVINE,

2012).

O pensamentoindutivo é feito atravésde umaestimativade um intervalode confiança

ou seja,umaextensãode valoresconstruídaem torno de um ponto.Em outraspalavras,um

intervalode confiançaé um intervaloqueexpressaa probabilidadede encontraro valor real

correspondenteao parâmetroda população.Para construirum intervalode confiançaa Eq.

36 contendoo verdadeirovalor do parâmetro( ) e a probilidade, deve ser resolvida (

DODGE,2008).

onde:

éo parâmetroaserestimado,

Li éo limite inferior do intervalo,

(36)
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Ls éo limite superiordo intervaloe

1 – fornecea probalidade,chamadade Nível de Confiança.A probabilidade

mensurao risco de erro no intervalo, fornecea probabilidadepara qual o intervalo não

contenhao valor realdo parâmetro .

Para resolver a Eq. 36 como uma função deve ser definida onde é uma

estimativapara , queforneceráa distribuiçãodeprobabilidadequedeseja-sesaber(DODGE,

2008).Definidoo intervalopara obten-sea Eq.37.

Ondek1 e k2 sãoasprobabilidadesdadistribuiçãoda função . Geralmenteo risco

de erro é dividido em duaspartesiguais distribuido em cadalado da distribuiçãoda

. Comumentementeusamosumafunção centradae coma distribuiçãonormal

reduzida,asconstantesk1 e K2 serãosempresimétricase representadaspor e como

mostraa Fig 13.

(37)
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Figura13: Representaçãodacurvanormalreduzida.(DODGE,1981).

Distribuições normais onde a média aritmética (µ) e o desvio-padrão (�) são

conhecidos,o intervalodeconfiançaé expressodaseguintepelaEq.38.

(38)

O númerode elementosda amostraé expressopor e o valor chamadode valor

crítico.O graudeconfiabilidadedo intervalovai definir o valorcrítico, trabalhandocom95%

deconfiabilidadeo valorde+ correspondea umaáreaacumuladade0,975e temvalor igual

a 1,96umavezqueexistem0,025 nacauda superiorcomoilustraa Fig.14

Figura14: Representaçãográficadadistribuiçãonormalpara95%deconfiança(CORREA,2003).
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O valor crítico difere entre intervalosde confiança,quandose trabalhacom 99% de

confiabilidade é igual a 2,58, na Tab.2 constamos níveisde confiançacom o respectivo

valorcrítico associado.

Tabela2: Valor críticoenível deconfiançacorrespondente.

O intervalo de confiançaaplicado na análisedas imagenstomográficasotimzadas,

forneceráumaestimativadentrodo intervalo,e o desejadoé um valor deprobabilidade.Para

buscaresta probabilidade,usamosa fórmula da transformação( LEVINE et al., 2012)

apresentadana Eq. 39, cujo papel é converterqualquervariável aleatória , distribuída

normalmente,emumavariávelaleatórianormalpadronizada .

Valor critico (Z) Nível deconfiança(%)

0,0 0,00

0,5 38,30

1,0 68,26

1,5 86,64

1,7 91,08

1,9 94,26

1,96 95

2,2 97,22

2,58 99

3,9 100
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(39)

O fato da variável possuirdesvio- padrão (�) e mèdiaaritimètica(µ), a variávela

aleatóriapadronizada terámédiaaritiméticaµ = 0 e desvio-padrão� = 1. Qualquerconjunto

de valoresdistribuídosnos moldesde uma distribuiçãonormal,podeser convertidoparaa

formapadronizada(LEVINE et all, 2012)permitindodeterminarasprobabilidades.

3.10.2AnáliseROC

A análiseROC (ReceiverOperatingCharacteristic)é consideradao métodoestatístico

mais eficiente na tomadade julgamentos;ela é baseadana teoria da decisãoestatística

desenvolvidaentreos anosde 1950e 1960paraavaliara detecçãode sinaisem radare na

psicologiasensorial(METZ, 1986). Seualto potencialdiagnósticofez seuaplicaçãocrescer

no diagnóstico médico, vários autores a empregamnas mais diferentes modalidades

diagnósticas(SWETS,1979)(TAVEL et al., 1987) (BURDETTE et al., 1996)(PARKER et

al. 1995)e emoutrasáreasdaciênciasuaaplicaçãotambémé extensa(ZOU, 2012).

SegundoLinnet (1987), testesdiagnósticossão capazesde identificar a presençaou

ausênciade umadoençacomumamargemde erro, seujulgamentobaseia-senacomparação

deumtesteclínicoou laboratorialcomumpadrãodereferênciaconhecidocomoPadrão-Ouro

(RIEGELMAN e HIRSCH, 1996). A comparaçãodo padrãoouro com outro teste de

investigaçãotrazquatrosituaçõesobserváveisrelacionadasaotipo deerroou acerto:

SituaçõesObserváveis:
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Condiçõesdeacerto:

VerdadeiroPositivo (VP) – Probabilidadede um testepositivo serclassificadocomo

positivo;

VerdadeiroNegativo(VN) – Probabilidadede um testenegativoserclassificadocomo

negativo.

Condiçõesdeerro:

FalsoPositivo (FP) – Probabilidadede um testenão negativoser classificadocomo

positivo;

FalsoNegativo(FN) – Probabilidadede um testenegativoser classificadocomo não

negativo.

A interpretaçãodo testedependedo objetivo do estudo;existirãocasosem queé mais

vantajosoter um númerode falsos negativosmaioresque o númerode falsos positivos,

porém,emmedicinadiagnóstica,atençãoespecialdeveserdadaaos falsosnegativos,poisem

um teste referentea um pacienteportador de alguma doença,o médico, não indicará

tratamento,comconsequênciasirreparáveisparao paciente.

Classificar um teste em bom ou ruim resulta no que se chama de Matriz de

Contingência, lustrada na Fig. 5. Onde VP, FP, VN e FN representamo número de

verdadeirospositivos, falsos positivos, verdadeirosnegativos e falsos negativos, Pos

representao total de exemplospositivos,Nego total de exemplosnegativos,PPoso total de

exemplospreditosnegativos,PNego total de exemplospreditosnegativos e Total e a soma

dosexemplos.
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Figura15: Matriz decontingência

Partindoda matrizde contingênciadefinem-seduasoutrasmodalidadesde análises:as

TVPque indicaa taxade VerdadeirosPositivosou a Sensibilidadee asTFP queindicama

taxa de FalsosPositivosou a Especificidade, expressasnas Eq. 40 e 41, respectivamente.

Tambémseobtéma Acuráciado teste,a TaxadeAcertoe a TaxadeErro, expressasnasEq.

42,43e 44respectivamente;a maiscomumenteusadaé ataxadeacerto.

(40)

(41)

(42)

Preditos

positivo

Preditos

negativo

Exemplos

positivos

VP FN Pos

Exemplos

negativos

FP VN Neg

Ppos PNeg Total



68

(43)

(44)

3.10.3.Curva ROC

Na medicinadiagnósticaou laboratorial,a aplicaçãoda matriz de contingêncianão

expressaa melhor análisede uma forma variável contínuaou categorizada(MARTINEZ,

LOUZADA e PEREIRA, 2003). Diante destecaso,uma regra de decisãoé aplicadapara

buscarum critério paraclassificarum pontocomoideal,ou seja,estipularum pontodecorte,

ondeacimadestevalor o testeé consideradocomo negativo,e analogamentepositivo para

valoresabaixodo pontodecorte,e dentrodasdiferentesamplitudesencontradasestipularos

VerdadeirosPositivos (Sensibilidade)e os Falos Positivos (Especificidade).O gráfico

resultanteda Sensibilidadepor Especificidadecaracterizaa curva ROC (ALTMAN e

BLAND, 1994).

Tendo Z uma variável que representao resultadodo teste,a regra de decisãoa ser

tomadaenvolverácerto valor de ponto de corte estipuladocomo D. ParavaloresZ > D o

teste é classificadocomo positivo, e nas situaçõesem que Z < D o teste é dado como

negativo.SegundoFletcheret al. (1996),um testemuito sensíveltem pequenaprobabilidade

denãoserclassificadocomo positivoaoavaliarumtesterealmentepositivo,e umtestemuito

especificoraramenteumtestenegativoterásuaclassificaçãodadacomopositiva.

O responsávelpelaconstruçãoda curvaROC determinao númerode pontosde corte,

deacordocomseujulgamentofrenteao caso. ExistemtrêstiposdecurvaROCdependentes

naquantidadedepontosdecorteescolhidos.
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� A curva ROC Empírica, onde todos os pontos de cortes possíveissão

consideradosnaconstruçãodacurva,obedecendoà relaçãodeno máximom + n

pontosdecorte.

� A curva ROC Aproximada, que tem o número de cortesestabelecidopelo

autor,respeitandoa relaçãodesermenordem + n.

� A curvaROC Teórica, ondeo modeloestatísticoquedetermina a distribuição

davariávelaleatóriadoscasosnegativose positivosé conhecido.

A Fig.16 ilustra uma curva ROC com os critérios de interpretação.A linha amarela

representaum testecomum resultadoconsideradoexcelente,quantomaispróximo do canto

superioresquerdomelhor,a designaçãousadaé queo testeestana áreado CÉU ROC, já a

linha rosarepresentaum testecomresultadosconsideradosbonse a linha azul o resultadoé

consideradoum testeondeos resultadospositivose negativosseconfundem nãopermitindo

sua diferenciação,e abaixoda linha azul os resultadossão consideradosruins, é comum

relatarentãoqueo testeestánalinhado INFERNOROC.
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Figura16: RepresentaçãodacurvaROCcomoscritériosdeseleção.A linha amarelarepresentao melhor

resultadoouexcelente,arosaumresultadobome aazulumresultadosemvalordiagnóstico.Adaptadade

UNMC (2008).

3.10.3.Área sobrea curva ROC

Em um estudocom diversascurvasROC,o métodode análisemais comumé tentar

compará-las. O fator complicadoré que curvasROC são representadaspor segmentose

bidimensionais.Considerandoum resultadoqueforneça50% dostestescomopositivo e os

outros50% comonegativotal testenãopossuivalor diagnóstico,situaçãoapresentadapela

linha azul da Fig. 16. Jáumacurvana áreado céuROC com o valor paraVP( verdadeiros

positivos)igual a 1, significaacertar100%dostestespositivose umacurvano infernoROC

com valor paraFV (Falosverdadeiros)igual a 1 significaacertar100%dostestesnegativos.

Logicamente,umtestedeboaprecisãoé o queconseguediferenciaros testesverdadeirosdos

negativos.

Portanto,paraanalisarcurvasROC com valoresde áreapróximos,ondevisualmente

não é possíveljulgar sobre suaprecisão,adotam-se critérios numéricosparaa áreasob a

curva. Umaáreaigual a 1 apresentaum testeperfeito,o testetemqueacertartodosos testes

positivos.Umaáreaiguala0,5 representaum testecom50%positivose 50%negativos.Uma

área abaixode0,5 o testeprivilegiaráos resultadosnegativos,portantoquantomaiorque0,5

o valor daáreasoba curvaROC melhoro teste.SegundoBUSHEBERGet al. (2002)a área

soba curvaROCé um bomindicativodeanáliseparao SNR(Signalto noiseratio). A Eq.45

expressacomoobteraSNR,onde é a médiado númerodefótonspor unidadedeáreae é

o desvio padrão associadaao número de fótons por área ( BUSHBERG, SEIBERT,

LEIDHOLFT, JUNIOR e BOONE,2002).

(45)
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Na análise da qualidade das imagens tomográficas, ao aplicar a SNR como

instrumentode julgamento,o resultadoobtido não refletirá um julgamentoda qualidade

visualdaimagem.Tal afirmativaé apoiadano fato deo tipo deinformaçãoqueo radiologista

ou oncologista estávisualizandona imagemnão sãopixels, como já mostrado;o que eles

estãovendosãoas imagensresultantesdospixels convertidosem unidadede HU. Portanto,

paraanalisara qualidadeda imageme quantificaro tipo de informaçãoque chegaaosolhos

doobservador,deve-seanalisarasHU queformama imagem.

4. MATERIAIS E MÉTODOS

Neste capítulo serão abordados os procedimentospráticos e as metodologias

desenvolvidasparaalcançarosobjetivospropostos.

O método para obter as grandezasdosimétricas, foi aplicada a cinco centros

hospitalaresde Belo Horizonte, foram realizadasmedidasexperimentaiscom os mesmos

parâmetrostécnicosusadosnos examestomográficosde tórax e abdômen.Três métodos

distintosforamusados paraaobtençãodasgrandezasdosimétricas:

� Medidascom uma câmarade ionizaçãotipo lápis em um objeto simuladorde

troncopediátrico;

� UsodeumprogramacomputacionalCT-EXPO1.7.1.

� Filmesradiocrômicos.

Em um único hospital, foi aplicadoo processode otimizaçãode dois procedimentos

técnicosusadosnasTC pediátricasdo abdômen.Foramsugeridas variaçõesnosvaloresparaa

corrente (mA) e a voltagem aplicada ao tubo (kV), e foram analisadasas grandezas

dosimétricas, incluindo a dose efetiva normalizadadecorrentes dos novos parâmetros

adotados.

Foram obtidas imagenscom um objeto simuladorpertencenteà instituição,usado

paratestesde controlede qualidade,com asvariaçõesde mA e kV adotadasno processode

otimização.As imagensresultantesforam usadaspara o estudo daqualidadediagnósticada
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imagem,por meio de análiseestatística( distribuiçãonormale análiseROC),da resolução

espacial(obtençãodaMTF) edo ruído(análisequantitativae qualitativa).

4.1. Mediçõescoma câmarade ionização

Uma câmarade ionizaçãotipo-lápis fabricadapelaRadcal®,modelo10X5-CT, com

100 mm de comprimento e aproximadamente3 mm de raio, acopladaao eletrômetro

fabricado pela Radcal® Corporationmodelo 9060, foi utilizada para obter os índicesde

kermano centro(CPMMA,100,C) e nasextremidadesdo objetosimulador(CPMMA,100,p), conforme

Fig. 17.

Os índices de kerma foram medidos dentro de um objeto cilíndrico de

polimetilmetacrilato(PMMA) dedensidadede1,19± 0,01g/cm3 com16 cm de diâmetroe 15

cm de comprimento,simulador de tronco pediátrico.O objeto simuladorfoi posicionadoe

devidamentealinhadocomos laserdo tomógrafodentrodo gantry. A câmaradeionizaçãofoi

inseridanoseixosperiféricos( B, C, D, E) e central(A) do objetosimuladorcomoilustraa

Fig.17; em cadaposiçãoforamrealizadas trêsmediçõesemtermosde PKL (ProdutoKerma-

Comprimento),e computadaa média; posteriormenteasleiturasobtidas foram devidamente

corrigidas pelo fator de calibração,disponível no certificado de calibraçãoda câmarade

ionização, fornecido pelo Instituto de PesquisaEnergéticas e Nucleares(IPEN, 2010) e

tambémpor outrosfatoresdecorreçãoaplicáveis.

Figura17: Câmaradeionizaçãoe orientaçõesparamediçõesno objetosimulador.
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4.2. Programa computacionalCT-EXPO

O programausadofoi o CT-EXPO, versão1.7.1, queconsistedeum aplicativoemMS

Excell, escritono visualbásico,paracalcularasgrandezasdosimétricase os valoresdedoses

emórgãosresultantesdeexposiçõesà radiaçãoprovindadeexamestomográficos.A primeira

versãodo programa,CT-EXPO 1.0, baseou-se em métodoscomputacionaisusadospara a

aquisiçãodedadosnaobtençãodeum Surveyin CT naAlemanhanadécadade90 ( NAGEL,

et al., 2012)a versão do programausadanestetrabalho,usao bancode dadosdo relatório

GSF National ResearchCenter for Environment and Health, Institute for Radiation

Protection(GSF– NATIONAL RESEARCHCENTERfor ENVIRONMENT andHEALTH,

2002).

O programaCT-EXPOadotasimuladoresantropomórficosmatemáticosADAM e EVA

paraadultose CHILD e BABY paracrianças, paraestimarasgrandezasdosimétricas; a área

do paciente examinadano exame tomográfico pode ser selecionadadiretamente nos

simuladoresatravésdaáreaemvermelho, comomostraaFig. 18.

Figura 18: Objetosimuladoradulto (direita A) e objetosimuladorpediátricoe neonato(direita B) do

programacomputacionalCT-EXPO.
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As seguintesgrandezasdosimétricascalculdaspeloprograma:

� O Índice de Doseem TomografiaComputadorizadaponderadoe volumétrico

(CTDIw e CTDIvol), atuaisCw eCvol ;

� ProdutoDose- Comprimento(DLP), atual PK,L,CT;

� DoseEfetiva;

� DoseEquivalentenosórgãos;

Foram inseridos na planilha de comandodo programa os parâmetrostécnicosde

exposição (kV, mA, tempode rotaçãodo tubo, o incrementoe a espessurado corte) dos

protocolos para aquisição das TC pediátricas do tórax e abdômen,em seguida foram

selecionados o grupodo paciente,o gênerodo paciente,o fabricantee o modelodo aparelho

tomográficousadono hospitale foi delimitadoo intervaloda varredura; o último passodado

foi a escolhado mododeaquisiçãoadotado,comoindica Fig.19. Com estesprocedimentoso

programaforneceuas grandezasdosimétricas, incluindo a dose efetiva decorrentes dos

parâmetrostécnicosdeexposiçãoadotadoemcadahospital.

Figura19: Campostécnicosparaseremajustadosno CT-EXPO.
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4.3. Filmes radiocrômicos

A forma maiscomumentecomercializadade materiaisradiocrômicosé em formatode

filmes. O modelorecomendadoparadosimetriaem TC, usadono presentetrabalho, foi o

GAFCHROMIC XR-CT2; segundoespecificaçõestécnicasdo fabricante, estefilme possui

umasensibilidadeparaleiturasdekermana faixa 0,01a 50cGy, podendoserusadonatensão

operanteentre20 a 200 kVp. O filme é compostopor uma dupla camadade poliésterde

revestimento altamenteuniforme, sendo que uma transparenteé sensível às radiações

ionizantes,enquantoaoutraé radiopaca.

Os filmes radiocrômicospodem ser usadoscomo dosímetros,pois a detecçãoda

radiaçãoque incide com o filme é observadaatravésda mudançade coloraçãodo filme, ou

seja,ocorre um processode polimerizaçãoem que a energiaé transferidade um fóton ou

partículaenergéticaparaa (s) molécula(s) do filme, e estareaçãoquímicacausamudançade

coloraçãodo filme (AAPM, 1998).

Para associar a mudança de coloração com a radiação provinda de exames

tomográficos,os filmes foram calibradosnas mesmascondiçõesda câmarade ionização

usadanasmediçõesexperimentaisrealizadasno trabalho.

Osfilmes radiocrômicos,foramcalibradosno LaboratóriodeCalibraçãodeDosímetros

(LCD) do Centro de Desenvolvimentoda TecnologiaNuclear (CDTN), tomando como

referênciaosvaloresemtermosdePkL determinadoscomumacâmaradeionizaçãotipo lápis

modeloRadcalR3CT, comcalibraçãorastreadaaolaboratórioPTB/ Alemanha.

Parao posicionamentoda câmarade ionizaçãoe a escolhada qualidadedo feixe de

radiação,foram seguidasasrecomendaçõesdapublicaçãonº457daAgênciaInternacionalde

EnergiaAtômica(IAEA, 2007).Paraa calibraçãoem feixesde tomografiacomputadorizada

sãorecomendadastrês qualidadesde radiação,as chamadasRadiationQuality Tomography

(RQT), 8, 9 e 10 ( IAEA, 2007). Foi usadaa RQT 9, que sugereum tubo de raios – X

operandoem uma voltagemde 120 kV, umadistânciafonte –detectorde 100cm,janelade

colimaçãode 10 cm por 3 cm e filtração adicional( 3,5 mm de Al + 0,35 mm de Cu e 1°

camadasemirredutorade8,40mmdeAl) , comomostraa Fig.20.
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Figura20:Sistemadecalibraçãoem raios-X: câmaradeionizaçãoposicionadaapósa janeladecolimação

(a); visãofrontal doaparelhoderaios–X coma filtração(b).

Após a dosimetria do campo de radiaçãocom a câmara de ionização, o filme

radiocrômicofoi colocadono mesmolugar, paraser irradiadonasmesmascondições,como

mostra,a Fig.21.

Figura21: Sistemadeirradiaçãodo filme radiocrômicosemraios-X: filme posicionadono mesmolugar

dacâmaradeionização(a) e o filme apósa irradiação(b).

a b

a b
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A maneiraadotadapara irradiar os filmes radiocrômicosnos tomógrafosde cada

instituiçãoestamostradonaFig. 22; o métodoé similar ao modousadocomumacâmarade

ionizaçãotipo lápis; os filmes foram inseridosdentro de um objeto simuladorde tronco

pediátriconas posições:norte, sul, leste,oestee centro, totalizandocinco tiras de filmes

dentrodoobjetosimulador.

Figura22: Posicionamentoemumtomógrafodoobjetosimuladorcomfilmesradiocrômicosinseridos.

Após irradiados,os filmes foramdigitalizadasno scannermodeloMicrotek 9800XL e

suaspropriedadesóticasanalisadascomo softwarede livre usoimageJ; astrêscomponentes

Red (R), Green (G) e Blue (B) foram separadase selecionadasomentea componenteRed

pararepresentaro comportamentodostonsdecinzaao longoda faixa irradiadado filme, foi

traçadoo gráficodostonsde cinzaao longo do eixo longitudinale obtidaa integralda área

abaixodacurva;o valorencontradofoi usadonaequaçãodecurvadecalibraçãoparaassociar

ostonsdecinzacomo PkL. A Fig. 23 indicaa sequênciacronológicasdasações.
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Figura23: Procedimentosparatratamentodosfilmesradiocrômicosapósseremirradiados.
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4.4. Processode otimização

O ensaiode um processode otimização,relativo ao protocolo para a obtençãode

examesdo abdômen por TC pediátrica,foi realizadono hospitalE, por meio dasseguintes

etapas:

1. Sugestãodenovosvaloresdecorrentedeionização(mA);

2. Sugestãodenovosvaloresdetensão(kV) aplicadaaotubo;

3. Obtençãodosíndicesde kermacom a câmarade ionizaçãotipo lápisno objeto

simuladorpediátrico,comosvaloressugeridosem1 e 2;

4. Cálculodasgrandezasdosimétricase dadoseefetivanormalizada;

5. Obtençãodeimagens,como objetosimuladorusadoparacontroledequalidade,

adotandoosvaloressugeridosem1 e 2.

4.4.1.Análisee julgamento da imagem

4.4.1.2.Distribuição normal

O objetosimuladorusadoparatestesdecontroledequalidade,fornecidopelofabricante

do aparelho,é constituídodeacrílico, tendono seuinterior trêsregiõesdistintasqueservem

paraanálise.A região1 possuium objetoretangularcomorifíciosovaisvazados;a região2 é

constituídasomentepor águae a região3 contémum objetoretangularconstituídopor linhas

dediferentesespessuras.Na Fig. 24 estãoilustradasastrêsregiõesdo objetosimulador.
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Figura24: Objetosimuladorusadoparatestesdecontroledequalidade,comasespecificaçõesdasregiões

paraanálisedaqualidadedaimagem.

No presentetrabalhonão foi feita nenhuma análisena região 1, sendoo estudo da

distribuiçãonormalfeito naregião2 do objetosimulador,quefoi posicionadoadequadamente

no centrodo gantrye realizadaumaaquisição tomográficacomo protocolooriginal e outras

seis com os protocolos sugeridos.Foi selecionada uma imagem da região 2 em cada

aquisição,sendocada imagemanalisadacom o softwarede livre acessoJiveX®. A imagem

foi dividídaemcinco regiõesde interrese(ROI), quatronasextremidadesa umadistânciade

aproximadamente5 cm da bordado objeto simuladore outra na regiãocentral,cadaROI é

compostapor 1296pixels,ondea médiaaritmética(µ) e o desvio-padrão(�) sãofornecidos

pelosoftware,comoilustraa Fig.25.
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Figura25: DistribuiçãodascincoROI’s na imagem, desviopadrãoe mèdiaaritmèticaparacadaum das

ROI obtidoscom o softwareJiveX®. Paraumamelhorvisualizaçãofoi ampliadaumadasROI, como

indicaa seta.

Paraa análisedo desviopadrãoe damédiaaritméticadosvaloresdasHU de cadaROI,

foramadotadososseguintespassos:

1. Determinaçãodo intervalode confiançacom95 % de confiabilidade,paracada

ROI daimagem;

2. Obtençãodo valordavariávelaleatóriaz;

3. EstimativadaprobabilidadedecadaROI apresentaro valordeHU característico

paraa água( 0 HU);

4. Estabelecimentoda relaçãoentreos valoresobtidosno terceiropassocom os

valores dos Cw para a imagem obtida com o protocolo original e com os

protocolossugeridos.

4.4.1.3.AnáliseROC

Foi realizadoo estudonasimagensda região2 do objetosimulador,ou seja,asmesmas

usadasnaanáliseda distribuiçãonormaldescritano item anterior.Nestecaso,a imagemfoi
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divida em 22 ROI’s, contendoos mesmosnömerosde píxels.CadaROI foi analisadono

softwareJiveX®,comoilustra a Fig. 26..

Figura26: DistribuiçãodasROI na imagem,desviopadrãoe médiaaritméticadecadaROI obtidocomo

softwareJiveX®. Paraumamelhorvisualizaçãofoi ampliadaumadasROI, comoindicaa seta.

CadaROI foi classificadacomoboaou ruim. Paraa médiadasHU daROI no intervalo

entrezeroe cincoHU foi atribuídao valor 1 e classificadacom boa;quandoa médiadasHU

da ROI for maior quecinco HU, foi atribuída valor 0 e classificadacomoruim. Os valores

atribuídosa cadaROI foram inseridosna versãodemodo softwareMedCalc®, quegeroua

curvaROCparaa imagem.A classificaçãodaqualidadedosclassificadoresfoi obtidaatravés

do intervalode classificaçãoestipuladoparagerara matrizde contingência ilustradana Fig.

27.
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Figura27: Critériosadotadosparaa elaboraçãodamatrizdecontingência.

4.4.1.4.Resoluçãoespacial– MTF

O estudodaresoluçãoespacialfoi feita naregião3 do objetosimulador.Na imagem

obtida, ilustradanaFig. 28, foi aplicadaumasequênciadecomandos(Algoritmo) escritosno

programamatemáticoMatlab® descritono anexoB, ondeobteve-se a PSFe a MTF das

imagens.

Figura28: Imagemdaregião3 usadaparaanálisedaresoluçãoespacial.

Preditospositivo Preditosnegativo

Exemplospositivos VP

0 HU

FN

2,6� HU � 4,9

-2,6 � HU � -4,9

Pos

Exemplosnegativos FP

0,1 � HU � 2,5

-2,6 � HU � - 0,9

VN

-1000� HU � -5

+5 � HU � +1000

Neg

Ppos PNeg Total
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4.4.1.5.Análisedo ruído

Para a análisequantitativado ruído, foram usadasas imagensda região do objeto

simulador.O ruído foi obtido de dois modosdistintos,atravésde umarelaçãomatemáticae

como softwareJivex®.

Marconato(2005)relacionouo desviopadrão comosendoo responsávelpeloruído, e

inversamenteproporcionalà raizquadradadadosederadiação,comomostraEq.46.

onde é umaconstantedeproporcionalidade; o coeficientedeatenuaçãodo material

parao raios-X de energia ; D é a dose;SW a espessurado corte;P o tamanhoos pixelsna

imagem.

Coma doseefetivanormalizada(En) encontradano processodeotimizaçãoproposto,

foi usadaa equaçãoparaa obtençãodo ruídonasimagensobtidascomosparâmetrostécnicos

do protocolooriginale comosprotocolossugeridos.

Com o programa Jivex®, selecionou-se uma ROI contendo setentae seis mil

setecentose vintee novepixels,paraencontraro valordo ruído é fornecidopeloprograma,

comomostraa Fig.29.

(46)
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Figura29: IlustraçãodaROI adotadaparaa obtençãodaanálisequantitativadoruído.

A análisequalitativa do ruído foi feita subtraindoo ruído acrescentadoà imagem,

decorrenteda adoção dos parâmetrosdos protocolos sugeridos.Foi usado o software

Quantikov Image Analyzer (PINTO, 1996) que permite a subtraçãode duas imagens

resultandoemumaterceiraimagema qualrepresentaráo ruído,comoilustraa Fig. 30.

Figura30: SoftwareQuantikovusadoparaa subtraçãodasimagense visualizaçãodo ruído resultanteno

processodeotimização.
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5. RESULTADOS

Este capítulo será divido em dois tópicos: o primeiro mostrandoos valores das

grandezasdosimétricase das dosesefetivasnormalizadaspara cada um dos três métodos

adotadose o segundoapresentandoos resultadosdo processode otimização,a análisedas

imagensotimizadasatravésda distribuição normale análiseROC, a avaliaçãoda resolução

espacialatravésdaanálisedaMTF e análisequantitativae qualitativado ruído.

5.1.Grandezasdosimétricas

5.1.1.Resultadosexperimentaiscoma câmarade ionização

Os tomógrafosdos cinco hospitais,onde foram feitas as medidascom a câmarade

ionizaçãosão mostradosna Tab. 3. Os examesTC de tórax e do abdômendestinadasa

pacientesnafaixaetáriadoscincoanosdeidadeforamselecionadosnesteestudo.

Tabela3: Relaçãodostomógrafospesquisadosno presentetrabalho.

HOSPITAIS MODELO Canais

A ToshibaAuket SingleSlice

B GE CT/e Single SingleSlice

C ToshibaAsteion SingleSlice

D GE Brightssped Multislice com16canais

E GE CT true Multislice com64canais



87

As grandezasdosimétricas e da doseefetivanormalizadaforamcalculadasa partir das

leiturasobtidascoma câmarade ionizaçãocorrigidaspelasconstantes:fator decalibraçãoda

câmarade ionizaçãotipo lápis (NPKL,Q) (IPEN,2010), o fator de correçãoparaa respostada

câmaraà calibração(kQ) e o fator de conversãoparaa doseefetivanormalizadaK (AAPM

2008),comvaloresdispostosnaTab.4.

Tabela4: Valoresdasconstantesparao cálculodasgrandezasdosimétricasedadoseefetivanormalizada.

Constante Valor

NPKL,Q para120kV 9,97x 10-3 (Gy.cm.ue-1)

NPKL,Q para100kV 9,78x 10-3 (Gy.cm.ue-1)

kQ 1

k parao abdômendepacientescom

cincoanosdeidade 0,020( mSv.mGy-1.cm)

k parao tóraxdepacientescomcinco

anosdeidade 0,018( mSv.mGy-1.cm)

ue– unidadedeescala

Nas Tab. 5 e 6 constam os parâmetrostécnicosusadosem cadainstituiçãopara a

realizaçãodeexamesdeTC pediátricasdo tóraxe do abdômen.
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Tabela5: ParâmetrostécnicosparaaobtençãodeexamesdeTC pediátricasdo tóraxemcadahospital.

Parâmetros

técnicos

Hospital

A B C D E

Tensão(kV) 120 120 120 120 120

Corrente(mA) 100 130 130 100 110

Tempo(s) 1,5 1 1 0,5 1

Espessurado

corte(mm)

10 10 10 16 x 1,25 64 x 0,625

Incremento

(mm)

10 10 12 13,37 55

PITCH 1:1,5 1:1 1,2:1 1,375:0,5 1,375:1

Varredura(cm) 22 21 24 20 20

Tabela 6: Parâmetrostécnicospara a obtençãode examesde TC pediátricasdo abdômenem cada

hospital.

Parâmetros

Técnicos

Hospital

A B C D E

Tensão(kV) 120 120 120 120 120

Corrente(mA) 110 100 130 100 150

Tempo(s) 1,5 1 1 0,5 1

Espessuradocorte

(mm)

10 10 10 16 x 1,25 64 x 0,625
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Incremento(mm) 10 10 12 13,37 55

PITCH 1:1 1:1 1,2:1 1,375:0,5 1,375:1

Varredura(cm) 22 15 30 22 22

Nos protocolosde tórax e do abdômentodosos hospitaisadotaramumatensãode 120

kV e a corrente mA na faixa entre 100 e 150 mA, ocorreramvariaçõesno tempo de

exposição,noPITCH e navarredura.

Paracamposmaioresque250 mm, a obtençãodo Cw é, normalmente,subestimadopor

um fator de aproximadamente0,6 no eixo centrale 0,8 nasperiferias. (AAPM, 1996). Esta

situaçãonão foi encontradano presentetrabalho,nãohavendonecessidadede correçõesou

emseguirasrecomendaçõesdaAAPM (AAPM, 2010).

As leiturasobtidascoma câmarade ionizaçãodentrodo objetosimulador,adotando-se

parâmetrostécnicosparaa obtençãodeexamesdeTC pediátricasdo tórax, tabela8, estãona

Tab.7.
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Tabela 7: Medidas com a câmarade ionizaçãoinserida em cada posiçãodo objeto simulador, nos

protocolosdeTC pediátricasdo tóraxemcadahospital.

Hospital Indicação da câmara de ionização(mGy)

Centro Norte Sul Leste Oeste

A 2,40 2,77 2,70 2,64 2,68

B 1,12 1,23 1,06 1,14 1,21

C 1,86 2,04 1,60 1,86 1,93

D 1,73 1,96 1,95 1,96 1,97

E 2,83 3,10 2,70 2,98 3,04

Tabela 8: Medidas com a câmarade ionizaçãoinserida em cada posiçãodo objeto simulador, nos

protocolosdeTC pediátricasdoabdômenemcadahospital.

Hospital Indicação da câmara de ionização(mGy)

Centro Norte Leste Sul Oeste

A 3,12 4,45 2,89 2,70 2,68

B 1,72 1,75 1,65 1,65 1,68

C 1,86 2,04 1,86 1,60 1,93

D 1,73 1,96 1,96 1,95 1,97

E 3,56 4,23 3,79 3,85 4,50

As leiturasobtidasnasposiçõesleste e oestedeveriamter o mesmovalor, ou estar

dentroda faixa de incertezada câmarade ionizaçãode ± 3 % (IPEN, 2010),porémmaioria



91

das mediçõespara tórax e abdômennenhumadasduassituaçõesaconteceu, as leiturasna

posiçãonorte, em algunscasos, mostrouum valor muito próximo dos valoresobtidos na

região sul, enquantoo esperado seria uma leitura com valores inferiores na região sul

decorrenteda atenuaçãoda radiaçãopela mesado tomógrafo, estesfatos evidenciamum

desalinhamentono aparelhotomográficodecorrentedealgumproblematécnico.·.

Os valoresdos índicesde kermanasposiçõescentrale periféricado objetosimulador,

obtidoscom os parâmetrostécnicosde exposiçãodosexamesdasTC pediátricasdo tórax e

abdômen,encontra-senaTab.9.

Tabela9: Índicesdekerma(mGy)no centroe naperiferia no objetosimuladoremcadaum doshospitais

paraosprotocolosdeobtençãodeexamesdeTC dotóraxe doabdômen.

Os valoresda Tab.9 foramusadosparacalcularasgrandezasdosimétricasCw e Cvol,

paraosexamesdeTC pediátricasdo tóraxe do abdômen, (Tab.10 e 11).

Hospital C PMMA, 100, c C PMMA, 100,p

Tórax abdômen Tórax Abdômen

A 23,92 31,11 26,93 33,49

B 11,19 17,06 11,56 16,89

C 18,60 18,60 18,56 18,56

D 8,63 8,63 9,79 9,79

E 7,04 8,80 7,45 10,21
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Tabela10: Valoresparao Cw e Cvol nosexamesdeTC pediátricasdo tórax

Tipo deexame
Grandeza

dosimétrica

Hospital

A B C D E

Tórax

Cw (mGy) 25,93 11,44 18,57 9,40 7,35

Cvol(mGy) 25,93 11,44 18,57 9,40 7,35

Tabela11: Valoresparao Cw e Cvol nosexamesdeTC pediátricasdoabdômen.

Tipo deexame
Grandeza

dosimétrica

Hospital

A B C D E

Abdômen

Cw (mGy) 32,70 16,94 18,57 9,40 9,74

Cvol(mGy) 32,70 16,94 15,47 6,80 7,08

OsvaloresdaTab.10 e 11 indicamque, paraos examesdeTC pediátricasdo tórax,os

valores no hospital A estão, aproximadamente68% maior em relação ao hospital C e

aproximadamente127%emrelaçãoà instituiçãoB, estadiferençaé explicadapelo tempode

rotaçãodo tubo no hospitalA ser aproximadamente o dobro e relaçãoaosoutros hospitais

comomostramasTab.5 e 6. Nos hospitaisD e E, os aparelhossãomultislicecom 16 e 64

canaisrespectivamente,o PITCH sãoiguaise ascorrentesdiferementresi em10 mA, porém

os resultadosmostramum aumentode 27% parao Cw e 25% parao Cvol no hospitalD em

relaçãoaoE; estadiferençaé decorrentedo incrementodamesaseraproximadamentequatro

vezesmaiorno hospitalE, comoindicaasTab.5 e6.

Na TC do tórax, o maiorvalor parao Cw e Cvol, foi encontradono hospitalA, 25,93

mGy e o menorvalor de 5,34 mGy parao Cw e 7,53 parao Cvol paraas TC do tórax foi
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encontradono hospitalE; uma diferençade 386% parao Cw e 255% parao Cvol, que é

decorrentedalimitaçãotécnicado aparelhotomográficoemusono hospitalA, comoilustraa

Fig 31.

Figura31: Gráficocomparativoentreos valoresdeCw e Cvol nosexamesdeTC pediátricasdotórax.

ParaasTC pediátricasdo abdômen,os maioresvaloresobtidosparao Cvol e o Cw nas

mediçõesemaparelhossingle-slice, estãono hospitalA e os menoresno B, um acréscimode

93%emrelaçãoà instituiçãoB e 76%emrelaçãoà instituiçãoC, comoilustraa Fig 32. Esta

diferençaé decorrentedo tempode exposiçãoser maior no hospitalA. Entre os aparelhos

multislice as diferençasnos valoresparao Cw e Cvol regrediramparaem relaçãoàs TC do

tóraxcercade4% e 3,6 respectivamenteentreoshospitaisD e C, comoilustraa Tab.11; em

parteocasionadopelo usode umacorrenteigual a 150 mA no hospitalE contra100 mA no

hospitalD.

Comparandoascinco instituições,o maior valor paraasgrandezasdosimétricas,Cw e

Cvol, paraasTC pediátricasdo abdômenfoi obtidano hospitalA e o menorvalorno hospital

D, comoilustraa Fig. 32, umadiferençade366%parao Cvol e 236%parao Cw. A grande
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diferençaentreasgrandezasdosimétricasobtidasnoshospitaisA e D, tambémsecaracteriza

peladiferençanosrecursostécnicosentreosaparelhostomográficos.

Figura 32: Gráfico comparativoentre os valoresde Cw e Cvol nos examesde TC pediátricasdo

abdômen.

A Tab.12 traz os valores para o PKL,CT associadoaos parâmetrostécnicospara a

obtençãodosexamesdeTC pediátricasdo tóraxe do abdômenemcadaumadasinstituições.
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Tabela12: Valoresparao PKL,CT nosexamesdeTC pediátricasdo tóraxe doabdômen

Nos aparelhossingle-slice, o maior valor parao PKL,CT foi obtido no hospitalA e o

menorvalor no hospitalB. O Cvol no hospitalC paraas TC do abdômenapresentavalor

menorquena instituiçãoB, comomostraa Fig. 33; porémo PKL,CT em C é maiorqueem B,

estefato é explicadopela vareduraadotadano hospital C serde 30 cm e no hospitalde 15

cm. Entre os tomógrafosmultislice, hospitaisD e E, os PKL,CT do abdômenapresentaram

valorespróximos,já no PKL,CT do tórax,a diferençaentreos hospitaisfoi de27 %, os valores

superioresparao PKL,CT no hospitalE estáemparteassociadoa varreduraadotadasermaior

queno hospitalD, 20 cmparao tóraxe 22 parao abdômennohospitalE contra15 cm parao

tóraxe 19 cm parao abdômenho hospitalD. Entretodasasinstituições,o maior valorparao

PKL,CT do tóraxe do abdômenestáno hospitalA, e o menorvalor parao PKL,CT do tóraxe do

abdômenestáno hospitalE e D respectivamente,a diferençaencontradafoi de 379 % no

PKL,CT do abdômene 434% no PKL,CT do tórax,comoilustra Fig. 33. Os valoresdiscrepantes

entreo menore o maior valor no PKL,CT nãoestáassociadoao comprimentoda varredura,e

simaovalordo Cvol obtidono hospitalA sersuperioraosvaloresnasintituiçõesD e E.

Hospital PKL,CT (mGy.cm)

Tórax Abdômen

A 570 719

B 240 263

C 371 464

D 136 149

E 106 155
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Figura33: Gráfico comparativoentreosvaloresdo PK, L, CT nasTC pediátricasdo tóraxe doabdômen.

As dosesefetivasnormalizadasobtidasnascincosinstituiçõesparaasTC pediátricasdo

tóraxe doabdômen,estãonaTab.13.
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Tabela 13: Valores da doseefetiva normalizada,En, nos examesde TC pediátricasdo tórax e do

abdômen.

Entre os tomógrafossingle-slice, a En com menor valor paraa TC do tórax estáno

hospitalA com 10,27mSv e a menorno hospitalB com 4,3 mSv, que correspondea uma

diferençade 138%; nasTC do abdômen,o maior valor foi no hospitalA com 14,39%%, o

menor valor obtido foi no hospital B com 5,26 mSv, uma diferençade 173%. Entre as

instituiçõescom aparelhomultislice,os valoresparaa En apresentamvalorespróximos;nas

TC tórax praticamentesemdiferençaconsiderável,e nasTC do abdômena diferençafoi de

20%.Semfazerdistinçãoentreo tipo detecnologia,a maiordoseefetivanormalizadaestáno

hospitalA paraTC do tóraxe do abdômen,e o menorvalorhospitalD, a diferençanasTC do

tóraxparaaEn foi de470%e paraasTC do abdômende452%,ilustradanaFig. 34.

Hospital En (mSv)

Tórax Abdômen

A 10,27 14,39

B 4,3 5,26

C 6,68 9,28

D 2,45 2,99

E 1,92 3,11
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Figura34: Gráficocomparativoentreosvaloresparaa DoseEfetivaNormalizada(En) nosexamesdeTC

pediátricasdotóraxe doabdômen.

As recomendaçõesda ICRP 87 (ICRP, 2000) para os níveis de referência em

radiodiagnóstico(NRD) emexamesdetomográficacomputadorizadapediátricado tóraxe do

abdômenassumemvaloresde25 mGy e 30 mGy, respectivamenteparao Cw. Dentreascinco

instituições,o valor de 32,7 mGy parao Cw no hospitalA dasTC pediátricasdo abdômen

representaa únicasituaçãoacimado DLR daICRP,asoutrasinstituiçõesosvaloresobtidos

parao Cw estãoabaixocomomostraa Fig.35.
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Figura 35: Gráfico comparativoentre o NRD da ICRP 87 (2000) e os valoresdo Cw obtido para os

examesdeTC pediátricasdo tóraxedoabdômen.

Outrospaísesrealizaramestudossemelhantes,por exemplo,à Alemanhaentreos anos

de2005e 2000(GALANSKI, NAGE e STAMM, 2007),Bélgica entre2007e 2009(BULS et

al. 2010), Suíça no ano de 2008 (VERDUM et al. 2010) e o Reino Unido no ano de

2003(SCHRIMPTON, LEWIS e DUNN, 2005). O estudo comparativoentre os estudos

citadoseosresultadosobtidosparao Cvol nasTC pediátricasdo abdômene do tóraxnascinco

instituições,estáexpressonaFig. 36.

Os valoresde Cvol paratórax e abdômenforam, respectivamente,8,5 e 13 mGy, na

Alemanha,9,3 e 11 mGy na Bélgica,de 10 e 13 mGy na Suíçae 20 e 30 mGy no Reino

Unido. No hospitalA, osvaloresparao Cvol nasTC do tóraxe do abdômenestãoacima dos

valoresda Alemanha,Suíça e Bélgica, porém próximo dos valoresdo Reino Unido; os

hospitaisB e C estãocom valoresacimada Alemanha,Suíçae Bélgica,porémabaixodo

Reino Unido; já os hospitaisD e C os resultadosobtidosestãoabaixode todosos estudos

internacionaiscitados,comoilustraa Fig. 36.
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Figura 36: Gráfico comparativoentre o Cvol obtido paraas TC pediátricasdo abdômencom estudos

realizadosemoutraspartesdomundo.

A AmericanAssociationof Physcistsin Medicine (AAPM,1996) recomendaumadose

efetiva paraexamesde tomografiacomputadorizadapediátricado tórax e do abdômencom

valoresentre5 e 7 mSvparaambosos casos.AutorescomoREIMAN (2006) e CHAPLE,

WILLIS e FRANE (2001)citam valoresparaa doseefetivaem examesde TC pediátricado

tórax com valoresde 3 e 5,94 mSv, e nasTC do abdômencom valoresde 5,32 e 5 mSv

respectivamente.Comparandoos resultadosobtidos com os valorescitadosno parágrafo

anterior,a doseEn no hospitalA, B e C apresentamvaloresacima;noshospitaisD e E os

valoresforam inferiores,como ilustra a Fig 37. Os valoresparaa En em um examede TC

pediátricado tórax e do abdômennos hospitaisD ou E equivalema aproximadamentea

proporçõesentretrês e duas vezesmaioresque os valorespublicadosREIMAN, (2006) E

CHAPLE, WILLIS e FRANE, (2001); AAPM, (1996),entretantono hospitalA, ondea doses

En apresentaramo maior valor, a situaçãoencontradaé inversaum exametomográficodo

tórax ou abdômenequivalea uma dose efetiva normalizadaaproximadamente três vezes

maiorqueosvaloresnohospitalE.
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Figura37: Gráficocomparativo paraosvaloresdaDoseEfetiva Normalizada(En) nasTC pediátricasdo

tóraxe doabdômencomestudosdeoutrosautorese o recomendadopelaAAPM 96 (2008).

5.1.2. Filmes radiocrômicos

Os parâmetrosde operaçãodo equipamentode raios–X obtidosparaa irradiaçãodos

filmes, no Laboratóriode Calibraçãode Dosímetros,em termosde PKL e gerara curva de

calibração, o encontram-senaTab.14.

Tabela14: Parâmetrosobtidosparaacalibraçãodosfilmesradiocrômicose faixa dekermanoar.

Tensão(kV) Corrente (mA) Tempode exposição(s) Indicação no eletrômetro (mGy)

120 15,5 1,7 1,374

120 15,5 3,5 2,607

120 15,5 7,5 5,370

120 15,5 15 10,670
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120 15,5 30 21,220

As Fig. 38 à 42 ilustramo comportamentoóticodo filme ao longodo eixo longitudinal,

apósa irradiaçãonaradiaçãodereferênciaRQT9.

Figura38: Respostado filme radiocrômicoemtonsdecinza, naradiaçãodereferênciaRQT9,com1,374

mGy.cm.

Figura39: Respostado filme radiocrômicoemtonsdecinza,naradiaçãodereferênciaRQT9,com2,607

mGy.cm.
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Figura40: Respostado filme radiocrômico emtonsdecinza,naradiaçãodereferênciaRQT9,com5,370

mGy.cm.

Figura41: Respostado filme radiocrômicoemtonsdecinza,naradiaçãodereferênciaRQT9,com

10,670mGy.cm.
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Figura42: Respostado filme radiocrômicoemtonsdecinza,naradiaçãodereferênciaRQT9,com21,22

mGy.cm.

A curva de calibração,Fig. 43, foi geradapara o lote de filmes radiocrômicos,

permitindorelacionaros valoresde cinzacomasleiturasobtidascom a câmarade ionização

em mGy; feito o ajustepolinomial de 4º ordemobteve-sea Eq. 46, ondeo X é o valor da

integralao longodo eixolongitudinaldo filme irradiadodentrodoobjetosimulador.
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Figura43: Curvadecalibraçãoparao lote defilmesradiocrômicoscalibradosno LCD doCDTN.

(46)

O gráfico da curva de calibração, Fig. 43, apresentouum comportamentonão

homogênio,antesdo ponto paravalor valor de cinza igual ou aproximadamentea 2,5 o

comportamento observado é quase linear, após este valor ocorre uma inclinação

descaracterizandoa curva.

Os filmes radiocrômicos,inseridos no simulador pediátrico, foram usadospara a

dosimetriadostomógrafosde trêsdascinco instituições,no hospitalB, C e D, comomostraa

Tab.15.
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Tabela15: Relaçãodasinstituiçõesondeforamtestadoosfilmesradiocrômicos.

INSTITUIÇÃO MODELO

B GECT/eSingleSlice

C ToshibaAsteionSingleSlice

D GEBrightsspedMultislicecom16 canais

As Fig. 44,45e 47mostramo gráficoda áreairradiadado filme radiocrômicocolocado

na posição norte do objeto simulador nos hospitaisB, C e D respectivamente,com os

parâmetrostécnicosparaaobtençãodeexamesdeTC pediátricasdo tórax.

Figura44: Comportamentoótico do filme radiocrômicoirradiadodentrodo objetosimulador no hospital

B, comosparâmetrostécnicosparaexamesde TC pediátricasdo tórax.

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

0,50

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

Hospital B
Posição norte do objeto simulador

Eixo longitudinal do filme

V
al
or
de
ci
nz
a



107

Figura45: Comportamentoótico do filme radiocrômicoirradiadodentrodo objetosimulador no hospital

C, comosparâmetrostécnicosparaexamesTC pediátricasdotórax.
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Figura46: Comportamentoótico do filme radiocrômicoirradiadodentrodo objetosimulador no hospital

D, comosparâmetrostécnicospara examesdeexamesdeTC pediátricasdo tórax.
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Os valoresdasintegrais,referentesaos hospitaisB, C e D, cadaumadadapela área

abaixoda curvaobtidacom os filmes radiocrômicosirradiadosem cadaposiçãodo objeto

simulador,comos parâmetrosdeexposiçãoparaa obtençãodeexamesdeTC pediátricasdo

tóraxe doabdômennoshospitais,encontran-senasTab.16.

Tabela16: Valoresda integral da áreada respostado filme radiocrômico,em cadaposiçãono objeto

simulador,comosparâmetrosparaexamesdeTC pediátricasdo tórax.

Hospital

Integral da áreada respostado filme radiocrômico

Centro Norte Leste Sul Oeste

B 0,153 0,191 0,136 0,150 0,121

C 0,220 0,279 0,200 0,210 0,250

D 0,178 0,300 0,252 0,222 0,280

OsvaloresapresentadosnaTab.16 ficaramcomvaloresentre0 e 1, antesdo pontode

inclinaçãoda curva de calibração,Fig. 43, logo a associaçãodo valor da integral com as

prováveisleiturasno eletrômetro foi obtida pelaEq.46, edispostosnaTab17.
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Tabela17: Valoresobtidoscom a curva de calibraçãodos filmes radiocrômicosnas três instituiçõescom os

parâmetroparaexamesdeTC pediátricasdo tóraxe doabdômen.

No hospital B, os valores das grandezasdosimétricasCw, Cvol, PKL,CT e En,

determinadasa partir dasmedidascom o filme radiocrômico,foram, respectivamente, 12,4

mGy,12,4mGy,261mGy.cme 4,7 mSv,paraosprotocolosdeexamedetórax.Paraexames

deabdômen,os respectivosvaloresforam16,8mGy,16,8mGy, 252 mgy.cme 5,0 mSv. As

Tab.18 e 19 trazemo comparativoentreosvaloresobtidosexperimentalmentecoma câmara

de ionização no hopsital B, com os resultadosobtidos no hospital B com os filmes

radiocômicos.

Posiçãodo filme

Valor obtido coma equaçãonos Hospitais (mGy)

B C D

Tórax

1,25

Abdômen Tórax Abdômen Tórax

1,63

Abdômen

1,63
Centro 1,68 1,58 1,58

Norte 1,46 1,98 1,94 1,94 2,06 2,06

Sul 1,29 1,59 1,57 1,57 1,90 1,90

Leste 1,07 1,51 1,51 1,51 1,80 1,80

Oeste 1,16 1,68 1,79 1,79 1,95 1,95
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Tabela18: Comparativoentreosvaloresdasgrandezasdosimétricasobtidascoma câmaradeionizaçãoe

comosfilmes radiocrômicos,nohospitalB paraexamesdeTC pediátricasdotórax.

Tabela19: Comparativoentreosvaloresdasgrandezasdosimétricasobtidascoma câmaradeionizaçãoe

comosfilmes radiocrômicos,nohospitalB paraexamesdeTC pediátricasdoabdômen.

GrandezaDosimétrica

Examesde TC pediátrica do tórax

Câmara de Ionização FilmesRadiocrômicos Diferença nosvalores

obtidosentre astécnicas

Cw (mGy) 11,44 12,43 9 %

Cvol (mGy) 1,44 12,43 9 %

Pk,L,CT (mGy.cm) 240,25 261,03 9 %

En (mSv) 4,32 4,70 9 %

GrandezaDosimétrica

Examesde TC pediátrica do abdômen

Câmara de Ionização FilmesRadiocrômicos Diferença nosvalores

obtidosentre astécnicas

Cw (mGy) 16,94 16,81 0,8%

Cvol (mGy) 16,94 16,81 0,8%

PKL,CT (mGy.cm) 263,13 252,15 4 %

En (mSv) 5,26 5,04 4%
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As grandezasdosimétricase a dose efetiva normalizadaobtidas com os filmes

radiocrômicosvariaramem aproximadamente9 % em relaçãoaosvaloresobtidoscom a

câmarade ionzaçãoparaa obtençãodeexamesde TC pediátricosdo tórax,sendode ± 8 %

a incertzana calibraçãodos filmes radicodrômicoscomo mostraa Tab. 43 o valor esta

dentro do limite aceitável;para a obtençãode examesde TC pediátricasdo abdômena

variaçãono Cw e no Cvol foi de0,8%, e no PKL,CT e nadoseefetivanormalizadade4% em

relaçãoaos valores obtidos experimentalmente,estandoabaixo do valor da incertezana

calibraçãodosfilmes radiocrômicosTab.43 de± 6 %. Logo osresultadosobtidosno hospital

com os filmes radicrômicoscoincidemcom os obtidosexperimentalmentecom a câmarade

ionização.

As Tab 20 21 e 22 mostram o comparativoentreos valoresobtidoscom a câmarade

ionizaçãono hospitalC e osvaloresobtidoscomosfilmesradiocrômicos.

Tabela20: Comparativoentreosvaloresdasgrandezasdosimétricasobtidascoma câmaradeionizaçãoe

comosfil mesradiocrômicos,nohospitalC paraexamesdeTC pediátricasdo tórax.

Grandeza

Dosimétrica

Examesde TC pediátrica do tórax

Câmara de Ionização FilmesRadiocrômicos Diferençanosvaloresobtidos

entre astécnicas

Cw (mGy) 18,57 16,57 11 %

Cvol (mGy) 15,47 13,80 11 %

PKL,CT (mGy.cm) 371,51 331,2 11 %

En (mSv) 6,68 5,96 11 %
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Tabela21: Comparativoentreosvaloresdasgrandezasdosimétricasobtidascoma câmaradeionizaçãoe

comosfilmes radiocrômicos,nohospitalB paraexamesdeTC pediátricasdo abdômen.

A diferença entre os valores obtidos experimentalmentee com os filmes

radiocrômicosparaasgrandezasdosimétricase a doseefetivanormalizada,apresentouuma

variaçãode11%emtodasassituçõesnaobtençãodeexamesdeTC pediátricasdo tóraxe do

abdômenno hospital C, todavia o valor é aceitável,mesmoestandoacima do valor da

incertezadecalibraçãodosfilmesradiocrômicosde± 6 %.

A Tab.22e 23 trazemo comparativoentreosvaloresobtidosexperimentalmentecom

a câmaradeionizaçãocomosvaloresobtidoscomosfilmesradiocrômicosno hospitalD.

Grandeza

Dosimétrica

Examesde TC pediátrica do abdômen

Câmara de Ionização FilmesRadiocrômicos Diferença nosvalores

obtidosentre astécnicas

Cw (mGy) 18,57 16,57 11 %

Cvol (mGy) 15,47 13,80 11 %

PKL,CT (mGy.cm) 371,51 331,2 11 %

En (mSv) 6,68 5,96 11 %
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Tabela22: Comparativoentreos valoresdasgrandezasdosimétricasobtidascom a câmarade

ionizaçãoe comosfilmesradiocrômicos,nohospitalB paraexamesdeTC pediátricasdotórax.

Tabela23: Comparativoentreosvaloresdasgrandezasdosimétricasobtidascoma câmaradeionizaçãoe

comosfilmes radiocrômicos,nohospitalB paraexamesdeTC pediátricasdoabdômen.

Grandeza

Dosimétrica

Examesde TC pediátrica do tórax

Câmara de Ionização FilmesRadiocrômicos Diferença nosvalores

obtidosentre astécnicas

Cw (mGy) 9,40 9,12 3 %

Cvol (mGy) l 6,80 6,63 2,5%

PKL,CT (mGy.cm) 149,90 150,26 0,2%

En (mSv) 2,99 3,00 0,3%

Grandeza

Dosimétrica

Examesde TC pediátrica do abdômen

Câmara de Ionização Filmes Radiocrômicos Diferençanosvalores

obtidosentre astécnicas

Cw (mGy) 9,40 9,12 3 %

Cvol (mGy) l 6,80 6,63 2,5%

PKL,CT (mGy.cm) 149,90 150,26 0,2%

En (mSv) 2,99 3,00 0,3%
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A diferençaencontradano Cw foi de 3 % e no Cvol de 2,5 % entreos resultados

obtidosexperimentalmentee comos filmes radiocrômicos,paraa obtençãodeexamesdeTC

pediátricasdo tóraxe abdômenrespectivamente,no Pk,L,CT do tóraxe do abdômena diferença

foi de 0,4 % e 0,2 % respectivamente,e na doseefetiva normalizadaa diferençano valor

obtido na obtençãodas TC pediátricasdo tórax e do abdômenforam de 0,4 % e 0,3 %

respectivamente.A diferençanos valoresobtido entre as técnicasfoi menor que ± 8 %,

mostrandoa boarespostadosfilmes paraa obtençãodasgrandezasdosimétricasno hospital

D.

Usandoos filmes radiocrômicoscomoinstrumentocomparativocomo DLR daICRP

(ICRP,87),os hospitaiscontinuariamabaixo do valores recomendado,de 25 mGy paraa

obtençãodasTC pediátricasdo tóraxe de30 mGy paraosexamesdeabdômen,evidenciando

que a diferençaencontradanos valorespara as grandezasdosimétricasentre as técnicas

mostrounãosersignificativa,comoilustraa Fig.47.

Figura 47: Valoresparao Cw obtidoscom a câmarade ionizaçãoe com os filmes radiocrômicosem

comparaçãocomo DLR recomendadopelaICRP87(2000).
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5.1.3.CT-EXPO 1.7.1

Consultandoos fabricantese modelosde tomógrafosno CT-EXPO,constatou-sequeo

modelodo aparelhotomográficousadono hospitalE, nãoconstano bancodedados,portanto

seuusoocorreusomentenasoutrasinstituições,comoilustraa Tab.24.

Tabela24: Relaçãodoshospitaisnasquaisfoi usadoo CT-EXPO.

Hospitais MODELO

A ToshibaAuket SingleSlice

B GECT/eSingleSlice

C ToshibaAsteionSingleSlice

D GEBrightsspedMultislicecom16canais

No hospitalA paraa obtençãode examesde TC pediátricosdo tórax o Cw e o Cvol

obtidosforam de 27,5 mGy, o PKL,CT de 659 mGy.cme a doseefetivade 14,4 mSv,paraa

obtençãodasTC pediátricasdo abdômeno Cw e o Cvol obtidosforamde30,2mGy,o PKL,CT

de 725 mGy.cme a doseefetivade 15,8 mSv. Os resultadosobtidosno hospitalA foram

comparadoscomosresultadosobtidosexperimentalmentecom a câmarade ionização,como

ilustraa Tab.25.
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Tabela25: Comparativoentreos valoresobtidoscom o CT-EXPO 1.7.1com os valoresexperimentais

obtidoscoma câmaradeionizaçãonohospitalA.

Tipo deexame Grandezadosimétrica Câmara de

ionização

CT-Expo 1.7.1 Diferença nos valores

obtidosentre astécnicas

TC pediátricado

tórax

Cw (mGy) 27,5 25,93 6 %

Cvol (mGy) 27,5 25,93 6 %

PKL,CT (mGy.cm) 659 570,57 15 %

* Doseefetiva(mSv) 14,4 10,27 40 %

TC pediátricado

abdômen

Cw (mGy) 30,2 32,70 8 %

Cvol (mGy) 30,2 32,79 8 %

PKL,CT (mGy.cm) 725 719,50 0,7%

*Doseefetiva(mSv) 15,8 14,39 10 %

* Nãoestadescriminadoo tipo dedose poiso CT-Expofornecea doseefetivae o obtidocoma câmara
deionizaçãoéa doseefetivanormalizada.

A variação no Cw e no Cvol em relaçãoaosvaloresapresentadoscom a câmarade

ionizaçãofoi de6 % e 8 % respectivamente;no PKL,CT a variaçãoencontradafoi de15 % e

10 % paraa obtençãodasTC pediátricasdo tóraxe do abdômenrespectivamente;a variação

observadana doseefetivafornecidapeloprogramaemrelaçãoaosvaloresparaa doseefetiva

normalizadacom a câmarade ionizaçãofoi de 40 % paraa obtençãodasTC pediátricasdo

tóraxe 10% naobtençãodasTC doabdômen.

No hospitalB o Cw e o Cvol paraa obtençãodeexamesdasTC pediátricasdo tóraxe do

abdômenapresentamo valorede 12,43mGy, o PKL,CT de 460 mGy.cme 252 mGy.cme a

doseefetivade9,1 mSve 5,4 mSvparaa obtençãodeexamesdeTC pediátricasdo tóraxe do

abdômen.O comparativocom os valores obtidos experimentalmentecom a câmarade

ionizaçãoe comosfilmesradiocrômicos,encontram-senaTab.26.
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Tabela26: Comparativoentreos valoresobtidoscom o CT-EXPO 1.7.1com os valoresexperimentais

obtidoscoma câmaradeionizaçãoe comosfilmesradiocrômicosnohospitalB.

Tipo deexame Grandezadosimétrica
Câmara de

ionização

Filmes

radiocrômicos
CT-EXPO

Diferença nos valores

obtidos com as outras

técnicas em relação ao

CT-EXPO:

Câmara Filmes

TC pediátrica do

tórax

Cw (mGy) 11,44 12,43 20 43 % 38 %

Cvol (mGy) 11,44 12,43 20 43 % 38 %

PKL,CT (mGy.cm) 240,25 261,03 460 48 % 43 %

*Doseefetiva(mSv) 4,32 4,70 9,1 52 % 48 %

TC pediátrica do

abdômen

Cw (mGy) 16,94 16,81 15,4 10 % 9 %

Cvol (mGy) 16,94 16,81 15,4 10% 9 %

PKL,CT (mGy.cm) 263,13 252,15 262 0,4% 4 %

*Doseefetiva(mSv) 5,26 5,04 5,4 2,6% 7 %

* Nãoestadescriminado o tipo dedose poiso CT-EXPOfornecea doseefetivae o obtidocoma câmara
deionizaçãoe comosfilmesradiocrômicosé a doseefetivanormalizada.

Os resultadosobtidos com o CT-EXPO no hospital B, para o Cw e Cvol variam

aproximadamenteem 40%, emrelaçãoaosresultadosobtidoscom a câmarade ionização,e

10%, em relaçãoaosresultadosobtidoscom os filmes radiocrômicos, paraa obtençãodos

examesde TC pediátricasdo tórax e do abdômenrespectivamente;o PKL,CT apresentou

variaçãode 48 % emrelaçãoaosresultadoscoma câmarade ionização e 43 % emrelação

aosfilmes radiocrômicosnaobtençãodasTC pediátricasdo tórax e 0,4 % e 4 % emrelação

aos resultadosobtidos com a câmara de ionização e com os filmes radiocrômicos

respectivamente,para a obtençãode examesde TC pediátricasdo abdômen;a variação
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apresentadana doseefetivaem relaçãoaosresultadosobtidoscom a câmarade ionizaçãoe

comos filmes radiocrômicosparaa doseefetivanormalizadana obtençãode examesde TC

pediátricasdo tórax respectivamentede 48 % e 43 % paraa obtençãodasTC pediátricasdo

tórax,e de2,6 % e 7 % emrelaçãoaosvaloresobtidoscoma câmarade ionizaçãoe comos

filmes radiocrômicos,respectivamente,paraa obtençãode examestomográficospediátricos

do abdômen.

No hospitalC, o valor parao Cw e o Cvol obtido foi 17, 6 mGy,paraa obtençãodasTC

pediátricasdo tóraxe do abdômen,o PKL,CT de386 mGy.cme 474 mGy.cme a doseefetiva

de 9,3 mSv e 11 mSv paraa obtençãode examesde TC pediátricasdo tóraxe do abdômen

respectivamente.A Tab. 27 traz os valoresobtidos com a câmarade ionização,os filmes

radiocrômicos e como CT-EXPOnohospitalC.
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Tabela27: Comparativoentreos valoresobtidoscom o CT-EXPO 1.7.1com os valoresexperimentais

obtidoscoma câmaradeionizaçãoe comosfilmesradiocrômicosnohospitalC.

Tipo deexame Grandezadosimétrica
Câmara de

ionização

Filmes

radiocrômicos
CT-Expo

Diferença nos valores

obtidos com as outras

técnicas em relação ao

CT-EXPO:

Câmara Filmes

TC pediátrica do

tórax

Cw (mGy) 18,57 16,57 17,6 5,5% 6 %

Cvol (mGy) 15,47 13,80 17,6 12 % 21 %

PKL,CT (mGy.cm) 371,51 331,2 386 3 % 14 %

*Doseefetiva(mSv) 6,68 5,96 9,3 28 % 35 %

TC pediátrica do

abdômen

Cw (mGy) 18,57 16,57 17,6 5,5% 6 %

Cvol (mGy) 15,47 13,80 17,6 12 % 21 %

PKL,CT (mGy.cm) 464,39 414 474 2 % 12 %

*Doseefetiva(mSv) 9,28 8,28 11 15 % 25 %

* Nãoestadescriminadoo tipo dedose poiso CT-Expofornecea doseefetivae o obtidocoma câmara
deionizaçãoe comosfilmesradiocrômicosé a doseefetivanormalizada.

A variaçãonosresultadosobtidoscomo CT-EXPOno hospitalC parao Cw e Cvol em

relaçãoaosresultadosobtidoscoma câmarade ionizaçãoe comos filmes radiocrômicosfoi

deaproximadamente6 % paraa obtençãodasTC pediátricasdo tóraxe entrede12 % em

relaçãoos resultadoscom a câmarade ionizaçãoe de 21 % em relaçãoaosvaloresobtidos

comos filmesradiocrômicos;nosvalores PKL,CT paraa obtençãodaTC pediátricasdo tórax

e do abdômena variaçãofoi de aproximadamentede 2 % e 3 % emrelaçãoaosresultados

com a câmarade ionizaçãoe de aproximadamente14 % e 12 % em relaçãoaosresultados

obtidoscom a câmarade ionizaçãoe com os filmes radiocrômicosrespectivamente;a dose
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efetivaobtidacomo CT –EXPO praa realizaçãodasTC pediátricasdo tóraxvariou28 % e

35 % em relaçãoaosresultadosobtidosparaa doseefetiva normalizadacom a câmarade

ionizaçãoe comos filmesradiocrômicosrespectivamente,e em15 % e 25 % paraa obtenção

dasTC pediátricasdo abdômenemrelaçãoaosresultadoscoma câmarade ionizaçãoe com

osfilmesradiocrômicosrespectivamente.

No hospitalD com o CT-EXPO os valoresobtido parao Cw foi de 10 mGy e parao

Cvol de 6,8 mGy paraa obtençãodasTC pediátricasdo tórax e do abdômen;o PKL,CT foi de

165mGy.cmparaexamestomográficospediátricosdo tóraxe de179mGy.cmparaobtenção

dasTC pediátricasdo abdômen;a doseefetivanormalizadaobtidacomo CT-EXPOparaa

obtençãode examespediátricos do tórax e do abdômenfoi de 3,3 mSv e 3,6 mSv

respectivamente.O comparativocomosvaloresobtidoscoma câmarade ionizaçãoe comos

filmesradiocrômicosno hospitalD estanaTab.28.
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Tabela28: Comparativoentreos valoresobtidoscom o CT-EXPO 1.7.1com os valoresexperimentaisobtidos

coma câmaradeionizaçãoe comosfilmesradiocrômicosnohospitalD.

Tipo deexame Grandezadosimétrica
Câmara de

ionização

Filmes

radiocrômicos
CT-Expo

Diferença nos valores

obtidos com as outras

técnicas em relação ao

CT-EXPO

Câmara Filmes

TC pediátrica do

tórax

Cw (mGy) 9,40 9,12 10 6 % 9 %

Cvol (mGy) 6,80 6,63 6,8 0 % 2,5%

PKL,CT (mGy.cm) 136,00 136,60 165 17 % 17 %

*Doseefetiva(mSv) 2,45 2,46 3,3 25 % 25 %

TC pediátrica do

abdômen

Cw (mGy) 9,40 9,12 10 6 % 9 %

Cvol (mGy) 6,80 6,63 6,8 0 % 2,5 %

PKL,CT (mGy.cm) 149,90 150,26 179 17 % 17 %

*Doseefetiva(mSv) 2,99 3,00 3,6 17 % 17 %

* Nãoestadescriminadoo tipo dedose poiso CT-Expofornecea doseefetivae o obtidocoma câmara
deionizaçãoe comosfilmesradiocrômicosé a doseefetivanormalizada.

A variaçãodos resultadosobtidoscom o CT-EXPO em relação aosvaloresobtidos

coma câmarade ionizaçãoe comos filmesradiocrômicosfoi de6 % e 9 % parao Cw e Cvol

respectivamente,paraa obtençãodeexamestomográficospediátricosdo tóraxe do abdômen;

a variaçãodo PKL,CT em relaçãoas outrasduastécnicasfoi de 17 % para a obtençãode

examesde TC pediátricosdo tórax e do abdômen;a variaçãoda doseefetivaem relaçãoa

doseefetivanormalizadaobtidacoma câmarade ionizaçãoe o comos filmes radiocrômicos

foi de0 % e 2,5 % respectivamenteparaa obtençãodeexamesdeTC pediátricasdo tórax,e

de17 % paraambasastécnicasparaaobtençãodeexamestomográficosdo abdômen.
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Os resultadosobtidos com o CT-EXPO 1.7.1 apresentaram grande variação em

relaçãoaosvaloresobtidoscom a câmarade ionizaçãoe com os filmes radiocrômicosnos

valores da dose efetiva em relação a dose efetiva normalizada.Esta diferençapode ser

atribuídaaomodoadotadopeloprogramaparaa obtençãoda doseefetiva(E)

Paraobter a doseefetivao programaconsideraparao cálculoo PKL,CT dividido por

um fator o P H/B , multiplicadopor um pelo fator o KCT(B) amboscaracterísticosdo aparelho

tomográficoemuso,comomostraa Eq.47, enquantoa doseefetivanormalizadaé o produto

do PKL,CT por umfatorK.

Nasoutrasgrandezashouvecoerêncianosresultados,excetono hospital B ondepara

os examestomográficospediátricosdo tórax, há variaçãonos resultadosobtidos para as

grandezasdosimétricascom o CT-EXPO diferem em média aproximadamente47 % em

relaçãoaosresultadosobtidoscoma câmarade ionizaçãoe comosfilmesradiocrômicos.Até

o presentemomentonãoháexplicaçãoparaestefato isolado.

5.2. Otimização

O processodeotimizaçãodosparâmetrostécnicosdeexposiçãofoi aplicadoapenasno

hospitalE, paraexamestomográficospediátricosdo abdômen.Foi sugeridonovosvalores

paraa correntedo tubo (mA) e paraa tensãoaplicadaao tubo (kV), mantendoos outros

parâmetrosconstantes,comoilustraa Tab.29, e asgrandezasdosimétricasestãodescritasna

Tab.30 e suacomparaçãocomosvaloresobtidoscomo protocolooriginal.

(47)
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Tabela29: Protocolossugeridoscom variaçõespara o mA e kV para examesde TC pediátricasdo

abdômennohospitalE.

Parâmetros

técnicos

Protocolo

original

Protocolossugerido

(A)

110mA

(B)

130mA

(C)

170mA

(D)

190mA

(E)

100kV

(F)

80 kV

Tensão(kV) 120 120 120 120 120 100 80

Corrente(mA) 150 110 130 170 190 150 150

Tempo(s) 1 1 1 1 1 1 1

Espessurado

corte(mm)
64 x 0,625 64 x 0,625 64 x 0,625 64x 0,625 64 x 0,625 64 x 0,625 64 x 0,625

Incremento

(mm)
55 55 55 55 55 55 55

PITCH 1,375:1 1,375:1 1,375:1 1,375:1 1,375:1 1,375:1 1,375:1

Varredura

(cm)
22 22 22 22 22 22 22
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Tabela30: Valorescomparativosentreasgrandezasdosimétricasobtidascomo protocolooriginal e com

osprotocolossugeridos.

Grandezas

Dosimétricas

Protocolo

Original
(A)

110mA

(B)

130mA

(C)

170mA

(D)

190mA

(E)

100kV

(F)

80 kV

Cw (mGy) 9,74 7,89 9,44 12,65 13,47 6,28 3,37

Cvol (mGy) 7,08 5,74 6,87 9,20 9,80 4,57 2,45

PKL,CT

(mGy.cm)
155,94 126,31 151,08 202,48 215.53 100,62 54,01

DoseEn (mSv) 3,11 2,5 3 4 4,3 2 1,1

Reduzindoo mA para110e mantendoosoutrosparâmetrosconstantes,o Cw e o Cvol

obitidos foram de 7,89 mGy e 5,74 mGy respectivamente,o Pk,L,CT de 126,31mGy.cme a

doseEn de 2,5 mSv; adotandoumamA igual a 130 o Cw e o Cvol apresetaramvaloresde

9,44 mGy e 6,87 mGy respectivamente,o PKL,CT de151,08mGy.cme a doseEn de 3 mSv;

comum mA de170o Cw e o Cvol obtidosforamde12,65mGye 9,2 mGyrespectivamente,

o Pk,L,CT de 202,48mGy.cme a doseEn de4 mSv; adotandoum mA de 190 o Cw e o Cvol

obtidosforamde13,47mGye 9,80mGyrespectivamente,o PKL,CT de215,53mGy.cme dose

En de4,3mSv.Coma tensãoaplicadaaotubode100kV e mantendoosoutrosparâmetrosdo

protocolooriginal inalterados,o Cw e o Cvol apresentamvaloresde 6,28 mGy e 4,57 mGy

respectivamente,o PKL,CT de 100,62 mGy.cme a doseEn de 2 mSv; comumatensãode 80

kV osvaloresdeCw e Cvol passama serde3,37mGy e 2,45mGyrespectivamente,o PKL,CT

de54,01mGy.cme a doseEnde1,1mSv.

Analisando somenteos protocolos onde houve variação na corrente (protocolos

sugeridos:A, B, C e E) quandoadotadoo protocolo A, o qual sugereuma correntede

ionização de 110 mA a reduçãonos mensurandosfoi de aproximadamente23 %, em

contrapartidacomo protocoloD quesugereadotarumacorrentede ionizaçãode190 mA os
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mensuradosapresentaramum aumentode aproximadamente28 %. A Fig. 48 mostra o

comportamentodo Cw em função da corrente,o comportamentodos pontossugereque

quantomaioro valordacorrenteaplicadaaotubo,maioro valordoCw.

100 120 140 160 180 200
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13

14
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G
y)

Corrente do tubo (mA)

Figura48: ComportamentonosvaloresdoCw emfunçãodacorrenteaplicadaaotubonosprocedimentos

paraaobtençãodasTC pediátricasdoabdômen.

Extrapolandoos dadosdaFig. 48, paraobterum Cw de4,87mGy,querepresentauma

reduçãoem aproximadamente 50 % no valor do Cw obtido com os parâmetrostécnicosdo

protocolooriginal paraasTC pediátricasdo abdômen,é necessárioadotarumacorrentede

ionizaçãode aproximadamente 71 mA, como mostraa Fig. 49. Oportunamentenovaênfase

serádadaaospontosextrapolados,relatandoa utilidadenoconhecimentodosvalores.
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Figura49: Extrapolaçãodosvaloresreferentesa variaçãodoCw emfunçãodacorrente.

Analisando os resultadosobtidos onde adotou-se variação na tensão (protocolos

sugeridosD e E), como protocolosugeridoE, queindicaumatensãoaplicadaaotubode100

kV paraa obtençãode examesde TC pediátricasdo abdômen,a reduçãoem relaçãoaos

valoresmensuradoscomosparâmetrosoriginaisfoi deaproximadamente55%; coma tensão

sugeridano protocoloF de80 kV a reduçãonosvaloresdasgrandezasdosimétricase nadose

efetivanormalizada,emrelaçãoaosvaloresobtidoscomosparâmetrostécnicosdeexposição

do protocolooriginal foi deaproximadamente190%.

Como mostraa Fig.49 paraconseguiruma diminuição em aproximadamente50 %

nos valoresdasgrandezasdosimétricase na doseefetiva normalizada,é precisoreduzir a

correntede ionizaçãoem111% ou seja71 mA, porémreduzindoem20 % a tensãoaplicada

ao tubo ou sejaadotar100 kV o Cw seráde 4,57 mGy valor muito próximo aos4,87 mGy

obtidocom71 mA
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5.2.1.Análise e julgamento da qualidade diagnósticadasimagensobtidas no processode

otimização

5.2.2Distribuição Normal

AnalisandoasHU dasROI da imagem obtidacom o objetosimulador,adotandoos

parâmetrostécnicosdeexposiçãodo protocolooriginal (150mA e 120kV) paraa obtenção

deexamesdeTC pediátricasdo abdômen,comomostraa Fig. 50.Na ROI dadireitaospixels

apresentamvalor no intervalo de ± 5,7 HU, naROI daesquerdano intervalode ± 5,9 HU,

na ROI do norteno intervalode ± 5,42HU, na ROI do sul no intervalode ± 7,17 HU e no

centrono intervalode± 1,0HU.

Figura50: Imagemobtidacomo protocolooriginal e o intervalodeconfiançaparacadaROI.

A figuFig.51 mostraas imagensobtidascom os parâmetrostécnicosde exposiçãodos

protocolossugeridos.

Figura51: Imagensobtidascomosparâmetrosotimizados.
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Tomandocomo comparativoos intervalosde confiançado melhor e do pior resultadona

imagemobtida com o protocolooriginal as ROI do sul (± 7,2 HU) e do centro (± 1 HU)

respectivamente.Com110mA e 120kV no sulo intervalodeconfiançafoi de± 6,1HU e no

centrode± 1,19HU umamelhorade25 % naROI do sul 15 % naROI do centro;com130

mA e 120kV naROI do sul o intervalodeconfiançaé de± 6,15HU e no centrode± 1 HU

umamelhorade15 % naregiãosul e naROI centralsemmodificaçõesno intervalo;com150

mA e 100kV naROI do sulo intervaloé de± 5,2 HU e no centrode± 0,7HU umamelhora

de36 % naROI do sule 42 % naROI do centro; com170mA e 120kV no sulo intervalode

confiançaé de± 5,38HU e no centrode± 0,4HU naROI do sulosresultadosmelhoraram31

% e no centroem150%; adotando150mA e 80 kV naROI do sulo intervalodeconfiançaé

de± 4,5 HU e no centrode± 0,1 HU melhorandoem58 % osresultadosnaROI do sul e em

900 % os resultadosna ROI do centro; com 190 mA e 120 kV o intervalo de confiançada

ROI do sul é de ± 6,2 HU e no centro de ± 0,3 HU umamelhorade 14 % nos resultadosda

ROI do sul e 233 % na ROI do centro. Na Fig. 52 estãoos intervalosde confiançadas

imagenscorrespondentesasoutrasROI.

Figura52: IntervalosdeconfiançadasROI paraasimagensotimizadas.
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A Tab.31 traza probabilidadeassociadaaodesviopadrãoemédiaaritmética,

apresentadosnaFig. 52, emencontrarpixelscom0 HU nasROI da imagemobtidacomos

parâmetrostécnicos deexposiçãodo protocolooriginale comosprotocolossugeridos.

Tabela31: ProbabilidadesdecadaROI apresentarpixelscomvalor de0 HU, paraimagensobtidascom

osparâmetrostécnicosde exposiçãodo protocolooriginal e otimizados paraa obtençãodasTC pediátricasdo

abdômen.

Protocolo

ROI

Original

150mA

A

110mA

B

130mA

C

170mA

D

190mA

E

100kV

F

80 kV

Direita -13 % - 14,01% - 13,57% - 6,43% - 10,93% - 17,88% - 35,57%

Esquerda -12 % - 18,14% - 7,64% - 9,34% - 7,35% - 16,60% - 33,72%

Norte - 10% - 10,93% - 11,51% - 13,35% - 7,93% - 10,56% - 23,89%

Sul - 7 % - 13,57% - 11,70% - 14,01% - 8,38% - 20,90% - 29,12%

Centro - 42% - 42,07% - 42,07% - 43,25% - 45,62% - 44,83% - 48,40%

Média -17% -20% -17% -17% -16% -16% -34%

Dos 1296 pixels analisadosna imagemobtida com o protocolo original na ROI do

centro a existe a probabilidadede 43 % dos valoresestaremabaixode 0 HU, ou seja a

confiabilidadeno resultadoparaesteregiãoé deaproximadamente50 %, emcontrapartidana

ROI daregiãosul apenas7 % podemestarabaixode0 HU representandoumaconfiabilidade

no resultadode 93 %; no protocolo sugerido A na ROI central não houve mudança

significativanosvalorese naROI do sul a probabilidadeaumentouparaaproximadamente13

% e na ROI; com o protocolo sugerido B na ROI do sul a probabilidade é de

aproximadamente11%e naROI do centronãohouvevariaçãosignificativa;como protocolo

sugeridoC na ROI do sul a probabilidadeé de aproximadamente14% e na ROI central de

aproximadamente43 %; com o protocolosugeridoE na ROI central a probabilidadeé de

aproximadamente44 % e 20,90% naROI do sul; como protocolosugeridoF naROI central
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a probabilidadeé de aproximadamente48 % e na ROI do sul de aproximadamente 29 %.

.

A Fig.53traz relaçãodaconfiabilidadedosresultadosobtidosno ROI do centrocomo

Cw.

Figura53: Gráficoda relaçãoentreconfiabilidadee Cw paraa obtençãodeexamesde TC pediátricas

doabdômen nohospitalE.

A variaçãonacorrente(mA) e datensãoaplicadaaotubo (kV) emrelaçãoaoprotocolo

original nãomostrouinfluênciasignificativaquantitativamente,protocolosqueagreguemum

Cw baixonãoocasionouperdadeconfiabilidadenadeterminaçãodasHU da imagem, todavia

o aumentono Cw nãotraráganhodeconfiabilidade.
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5.2.2.AnáliseROC

A curvaROC obtidacom os parâmetrostécnicos,paraa obtençãode examesde TC

pediátricasdo abdômenestailustradanaFig. 54

Figura 54: CurvaROC da imagemobtidacom os parâmetrostécnicosde exposiçãoparaa obtençãode

examesdeTC pediátricadoabdômennohospitalE.

Não é encontradonenhumpontono céuROCe nemno infernoROC,os pontosestão

alocadosem torno da linha diagonalquecortao gráfico, na extremidadeinferior esquerdae

na superiordireita, nestecasonão é possíveldistinguir com clarezaos valoresde HU da

imagem,ou seseja,a probabilidadedo pixel ter um valor corretoparao seuvalor de HU é

aleatório.A áreasobrea curvaROC de AUC = 0,571reforçaa ideia de aleatoriedadenos

valoresdeHU, a qualidadedosclassificadoresematribuir corretamenteaospixelsos valores

deHU daáguaé de0%,suaqualidadeemclassificarerroneamenteosvaloresparaasHU é de

36 % comumataxadeacertode32 % etaxadeerrode68%,
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Tabela32: Classificadosdequalidadeparaa imagemobtidacomosparâmetrostécnicosdoprotocolo

original paraa obtençãodeexamesdeTC pediátricasdoabdômen

.

Classificadores Valor

Áreasobrea curvaROC(AUC) 0,571

Taxadeverdadeirospositivos(TVP) 0%

Taxadefalsospositivos(TFP) 36%

Acurácia 0%

Taxadeacerto 32%

Taxadeerro 68%

Adotandoo protocolosugeridoA a curva ROC, ilustradana Fig. 55, não apresenta

pontosnaáreado céuou do infernoROC,a maioriadospontosestáacimada linha diagonal

indicando uma melhora na qualidadeda imagem em relação a imagem obtida com o

protocolooriginal.
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Figura55: CurvaROCdoprotocolosugeridoA.

A áreasobrea curva ROC encontradapossuium valor maispróximo de 1, AUC =

0,758, portantonestaimagema probabilidadeem encontrarmospixels com valoresde HU

corretosé maior, a qualidadedos classificadoresem atribuir paraos verdadeirospositivos

continuasendoigual a 0 %, a qualidadenaclassificaçãofalsospositivosé de18 % comuma

taxadeacertode43% e deerrode57 %, comomostraaTab.33.

Tabela33: Classificadosdequalidadeparaaimagemobtidacomosparâmetrostécnicosdoprotocolo

original sugeridoA.

Classificadores Valor

Áreasobrea curvaROC( AUC) 0,758

Taxadeverdadeirospositivos(TVP) 0%

Taxadefalsospositivos(TFP) 18%

Acurácia 0%

Taxadeacerto 43%

Taxadeerro 57%

Como protocolosugeridoB, ospontosdacurvaROCnãosãoencontradasno céue no

inferno ROC, estandoconcentradosmais próximo a diagonale nas extremidadesinferior

direita, mostrandoumaperdana qualidadediagnósticaem relaçãoa imagemobtida com o

protocolosugeridoA e semelhançaem relaçãoa imagemobtidacom o protocolooriginal, a

Fig. 56 mostraacurvaROCobtida.
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Figura56:CurvaROCobtidacomo protocolosugeridoB.

A AUC é de 0,548 evidenciandouma piora na qualidadediagnósticada imagemem

relaçãoasimagensobtidascomo protocolooriginale o protocolosugeridoA, a qualidadenos

classificadorespositivos descritos na Tab. 34, contínua sendo de 0%, a qualidadena

classificaçãodos falsospositivos é de 23 % com umataxade acertoe de erro 45 % e 55 %

respectivamente.
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Tabela34: Classificadosdequalidadeparaa imagemobtidacomosparâmetrostécnicosdoprotocolo

original sugeridoB.

Classificadores Valor

Áreasobrea curvaROC( AUC) 0,548

Taxadeverdadeirospositivos(TVP) 0%

Taxadefalsospositivos(TFP) 23%

Acurácia 0%

Taxadeacerto 45%

Taxadeerro 55%

Com o protocolosugeridoC, não é encontradonenhumponto no céu ou no inferno

ROC, como mostra a Fig. 57 os pontosestãopróximosa diagonalque corta o gráfico, na

diagonal inferior esquerdae na extremidadesuperior direita, mostrandouma perda na

qualidadediagnósticaem relaçãoa imagemobtidacom o protocolosugeridoA e qualidade

próximaa daimagemobtidacomo protocolooriginal.

Figura57: CurvaROCobtidacomo protocolosugeridoC.
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A AUC é igual a 0,583umalevemelhoraemrelaçãoaoprotocolooriginal masinferior

a AUC obtida com o protocolo sugerido A. A qualidade nos classificadorespositivos

descritosnaTab.35, contínuasendode0%,a qualidadenaclassificaçãodosfalsospositivosé

de38 % comumataxadeacertoedeerro36% e64 % respectivament

Tabela35: Classificadosdequalidadeparaa imagemobtidacomosparâmetrostécnicosdoprotocolosugerido

C.

Com o protocolosugeridoD, não há pontosno céu ou no inferno ROC, porémos

pontosestãomais próximo da áreado céu ROC e distantesda linha diagonalque corta o

gráfico,evidenciandoumamelhoranaqualidadeda imagem, comoilustraaFig. 58.

Classificadores Valor

Áreasobrea curvaROC(AUC) 0,583

Taxa de verdadeiros positivos

(TVP) 0%

Taxadefalsospositivos(TFP) 38%

Acurácia 0%

Taxadeacerto 36%

Taxadeerro 64%
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Figura58:CurvaROCobtidacomo protocolosugeridoD.

A AUC de0,709indicaumamelhoranaqualidadediagnósticada imagememrelação

ao protocolo original porém inferior a imagem obtida com o protocolo sugeridoA. A

qualidadenos classificadorespositivos apresentadosna Tab. 36 contínuasendode 0 %, a

qualidadenaclassificaçãodosfalsospositivosé de31 % comumataxadeacertoe deerro41

% e 59% respectivamente.

Tabela36: Classificadosdequalidadeparaa imagemobtidacomosparâmetrostécnicosdoprotocolo

sugeridoD.

Classificadores Valor

Áreasobrea curvaROC(AUC) 0,709

Taxadeverdadeirospositivos(TVP) 0%

Taxadefalsospositivos(TFP) 31%

Acurácia 0%

Taxadeacerto 41%
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Taxadeerro 59%

Com a variaçãono valor do kV sugeridono protocolo E, nãohá pontosno céuou no

inferno ROC, como ilustra a Fig. 59 a maioriados pontosestãoafastadosda linha diagonal

quecortao gráficoe um poucomaispróximo da áreado céuROC mostrandoum ganhona

qualidadediagnósticadaimagememrelaçãoaoprotocolooriginal.

Figura59: CurvaROCobtidacomo protocolosugeridoE.

A AUC igual a 0,671trazumganhonaqualidadediagnóstica daimagememrelaçãoao

protocolooriginal, poréminferior as imagensobtidascom os protocolossugeridosA e D. A

qualidadenos classificadorespositivos, apresentadosna Tab. 37, contínuasendode 0 %, a

qualidadenaclassificaçãodosfalsospositivoséde29 % comumataxadeacertoedeerro23

% e 77% respectivamente.
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Tabela37: Classificadosdequalidadeparaa imagemobtidacomosparâmetrostécnicosdoprotocolo

original sugeridoE.

Classificadores Valor

Áreasobrea curvaROC(AUC) 0,671

Taxadeverdadeirospositivos(TVP) 0%

Taxadefalsospositivos(TFP) 29%

Acurácia 0%

Taxadeacerto 23%

Taxadeerro 77%

Como protocolosugeridoF, a curvaROCnãoapresentapontosno céuou no inferno

ROC,a maioriadospontosestãopróximosa diagonalquecortao gráficoevidenciandouma

má qualidadediagnóstica da imagem, alguns pontos estão em cima da linha diagonal

caracterizandoo fato de termos 50% de probabilidadedos pixels serem classificados

corretamentee 50 % de probabilidade de seremerroneamenteclassificados,como ilustra a

Fig. 60.
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Figura60: CurvaROCcomo protocolosugeridoF.

A AUC foi de 0,579,um resultadoum poucomelhorqueo obtido com o protocolo

original. A qualidadenos classificadorespositivos,apresentadosna Tab.38, contínuasendo

de0 %, a qualidadenaclassificaçãodosfalsospositivosé de57 % comumataxadeacertoe

deerro14% e 86% respectivamente.

Tabela38: Classificadosdequalidadeparaa imagemobtidacomosparâmetrostécnicosdoprotocolo

original sugeridoF.

Classificadores Valor

Áreasobrea curvaROC(AUC) 0,579

Taxadeverdadeirospositivos(TVP) 0 %

Taxadefalsospositivos(TFP) 14 %

Acurácia 0 %

Taxadeacerto 14 %

Taxadeerro 86 %

Expondoo pacientea umaquantidademaior ou menorde radiação,nãoháganhoou

perdasignificativanaqualidadediagnósticada imagemobtidacomosparâmetrostécnicosde

exposiçãoparaa obtençãodaTC pediátricasdo abdômencomo protocolooriginal ou comos

protocolossugeridos,como mostraa relaçãoilustradana Fig. 61 entreos valoresdasAUC

comosCw obtidoscomo protocolooriginale comosotimizados.
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Figura61: RelaçãoentreosvaloresdasAUC e dosCW.

Adotandoum protocolocom80 kV, 150 mA ou 170 mA os pontosestãopraticamente

no mesmoplano horizontal,nãohá diferençaconsiderável entreos trêspontose a linha de

referência, o pontospara100 kV, 110 mA e 190 mA representamos melhoresresultados,

porémestandoo 110 mA maisperto do topo do gráfico ondea AUC é igual a 1 esteé o

melhorresultadoobtido e o pior o pontocom130 mA pois esteestámais próximo da linha

paraAUC comvalor iguala 0,5.

5.2.3.Resoluçãoespacial- MTF

Aplicando o algoritmo desenvolvidoparaavaliar a resoluçãoespacialdas imagens

obtidascom os parâmetrostécnicosde exposiçãodo protocolooriginal paraa obtençãode
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examesde TC pediátricas do abdômen,é possível visualizar a LSF e MTF e obter

comportamentográficodeambasasfunções, comomostramas Fig. 62 e 63 respectivamente

Figura62: Daesquerdaparaa direitatemos:Imagemoriginal (a), a LSF(b) e MTF (c).

.

Figura63: ComportamentográficodaLSFem2D e daMTF em2D e1D.

Na MTF a 90 % a frequênciaespacialé aproximadamentede0,16pl/mm, naMTF a

50 % de aproximadamente0,3 pl/mm e na MTF e a 0 % é de aproximadamente6,6

pl/mm,asrespectivasresoluçõesespaciaissão 31,25mm,16,6mme 0,75mm. O limite de

resoluçãoespacialpara a imagem obtida com os parâmetrostécnicosde exposiçãodo

a b c
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protocolooriginal paraa obtençãode examesde TC pediátricado abdômené de 0,75 mm,

estruturascomdimensõesmenoresnãoserãodetectadas.

Aplicandoo algoritmonasimagensobtidascomosprotocolossugeridosA, B, C, D e F

as LSFe as MTF geradasestãoilustradasnaFig.64.

Figura 64: LSF e MTF geradasa partir dos protocolos sugeridos para a obtençãode examesde TC

pediátricasdoabdômennohospitalF.

Como protocolosugeridoA o qual recomendaumacorrentede110mA e umatensão

aplicadaao tubo de 120 kV, obteve-se na MTF a 90 % a frequênciaespacial de

aproximadamente0,16pl/mm, naMTF a 50 % deaproximadamente0,3 pl/mm e naMTF

e a 0 % é deaproximadamente6,6 pl/mm, comas resoluçõesespaciaisdeaproximadamente

31,25mm,16,6mme 0,75mmrespectivamente,naTab.39estãoasfrequênciasespaciaise as

resoluçõesobtidascomosoutrosprotocolossugeridos.
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Tabela 39: Frequênciasespaciaise resoluçãoespacialobtidascom os protocolossugeridospara a

obtençãodeexamesdeTC pediátricasdoabdômennohospitalF.

Mensurando

Pontosde

interesseda

MTF

Protocolo

(A)

110mA

(B)

130mA

(C)

170mA

(D)

190mA

(E)

100kV

(F)

80kV

Frequência

espacial

(pl/mm)

90 %

50 %

0 %

0,16

0,3

6,6

0,16

0,3

6,6

0,16

0,3

6,6

0,16

0,3

6,6

0,16

0,3

6,6

0,16

0,3

6,6

Resoluçãoespacial

(mm)

90 %

50 %

0 %

31,25

16,6

0,75

31,25

16,6

0,75

31,25

16,6

0,75

31,25

16,6

0,75

31,25

16,6

0,75

31,25

16,6

0,75

Em todos os protocolos sugeridose com o protocolo original os valores para a

frequênciaespaciale resoluçãoespacialobtidos foram os mesmos, ou seja, a curva MTF

apresentadana Fig. 63 é válida paratodasas imagensobtidasno processode otimização, a

variaçãodo mA ou do kV nãotem influênciano domínio da frequênciaespacialdasimagens

tomográficas,resultadosestesobtidos queconcordamcom os apresentadospor STRAUSSe

RAE , 2012.

A explicaçãofísica e matemáticaparaos resultadosobtidosseremidênticos, vem da

própria equaçãoda transformadade Fourier e do legadodeixado por Albert Einstein. A

transformadadeFourieremumadimensãoé apresentadanaEq. 48( BRACEWELL,1986).
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(48)

onde é a frequênciaangulardo fóton.

Em 1905Einsteinusouasideiasdequantizaçãoinicialmentepropostaspor Max Planck

(EISBERG e RESNICK, 1979) para desenvolvero modelo quântico para a radiação

eletromagnética. Einsteinpostulouquea radiaçãoeletromagnéticaé quantizadana forma de

pacoteschamadosfótons, e a energiadestesfótons de radiaçãoapresentadana Eq. 49

(REZENDE,2004).

(49)

onde e a frequência angulardo fóton, portantoparamodificaro resultado

obtido na transformadade Fourier, independenteda sua dimensão,é precisomodificar a

energiados fótons, quandoaplicamoso processode otimizaçãonão estamosmudandoa

energiados fótons,apenasmodificamoso númerode fótons ( corrente(mA)) e o impulso

inicial ( tensãoaplicadaaotubo(mA)) usadosparaformara imagem.

5.2.4.Análisedo ruído

Como protocolooriginala imagemobtida, Fig. 65 osvaloresparao ruídoobtidocom

o programaJivex ® foi de� = 5,81e coma equaçãode � = 5,93.Na Tab.40 estáos valores

parao ruídonasimagensobtidascomosprotocolossugeridos.
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Figura65: Imagemobtidacomo protocolooriginal.A linhaazulmostrao comportamentodo ruídoao

longodoeixohorizontal,e a linha vermelhao comportamentodo ruídono eixovertical.

Tabela40: Valoresparao ruídonasimagensobtidascomo protocolooriginal e comsugeridos.

A diferençaentreosvaloresobtidosparao ruídocomo Jivex®e coma Eq.46, como

protocolooriginal e protocolossugeridosA, B, C, e D a diferençanão foi maior que6 %.

Comos protocolos sugeridos E e F diferençafoi de15 % e 42 % respectivamente.Quandoa

tensãofor de100kV o usodaequaçãodependeda rigorosidadeesperadano resultado,já com

uma tensãode 80 kV o uso da equaçãonão forneceresultadoconfiável. Esta diferençaé

explicadapelo fato da relaçãomatemáticaexpressanaEq. 46 adotadanaobtençãodo ruído,

Método

Protocolo

Original A B C D E F

Jivex® 5,81 6,6 6,14 5,4 5,19 7,94 11,8

Equação 6,26 6,98 6,37 5,52 5,32 6,89 14,6
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serdependentedo coeficientede atenuaçãoµ o qual tem o seuvalor estipuladoconformea

tensãoadotada,e nãoé possívelsaberseo aparelhoestaoperandocomum tensãorealde80

kV ou estevalor é somenteum indicativo, podendoentãoestaroperandoacimaou abaixo

desteeconsequentementeo valordeµ nãocorrespondea realidade.

Paraa análisedarelaçãoentreo valordo ruídoe a doseefetivanormalizada, foi usado

o valor de µ obtido com o Jivex®, devidoao resultadonãoconfiávelobtido com 80 kV. A

variaçãodo mA sugeridanosprotocolosA, B, C, D e E nãosurtiuefeitosignificativono valor

do ruído, com o protocolo original a doseEn é de 3,11 mSv quandoadotadoo protocolo

sugeridoA a dosecaipara2,5mSvcomumaumentono ruídode13%; emcontrapartidacaso

queiraaumentaro mA com o intuito de reduzir o ruído a doseEn aumentaem 38 % e o

decréscimono ruído é de 12%. Quando adotadoo protocolo sugerido F onde a tensão

aplicadaao tubo foi de 100kV o ruído aumentou37 % coma doseo decréscimoda doseEn

em 55 %, e quandoadotadoo protocolosugeridoF com umatensãoaplicadaao tubo de 80

kV o ruídodiminui em104% e adoseEn em192%, comomostraa Tab.41.

Tabela41: Relaçãoentreo ruídoe a doseefetivanormalizada.

.

Quandoseadotouo protocoloA ou B o ruídoaumentou,entãofoi feita a subtraçãoda

imagem obtida com o protocolo A com a imagemobtida com o protocolo original e a

subtraçãoda imagemobtidacom o protocolosugeridoB da imagemobtidacom o protocolo

original;comosprotocolossugeridosD e E houvereduçãodoruídonestecasoparavisualizar

Parâmetro

Protocolo

Original (A) (B) (C) (D) (E) (F)

Ruído 5,81 6,6 6,14 5,4 5,19 7,94 11,8

DoseEn (mSv) 3,11 2,5 3 4 4,3 2 1,1
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o ruído acrescentadoà imagemfoi feita a subtraçãoda imagemobtida com o protocolo

original com a imagemobtidacom o protocolosugeridoD e a subtraçãoda imagemcom o

protocolooriginalcoma do protocolosugeridoE, comomostraa Fig. 66.

Figura 66: Ruído resultanteda subtraçãodas imagensobtidascom: A) ProtocolosugeridoA com

protocolooriginal, B) ProtocolosugeridoB com protocolooriginal, C) ProtocolosugeridoD com o protocolo

original,D) ProtocolosugeridoD como protocolooriginal.

Na subtraçãodo ruído existentena imagemcom o protocolo original das imagens

obtidascomos protocolossugeridosD e E, ondevariou-seapenaso kV, percebe-sequea há

maisruído, comoilustraa Fig. 67.
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Figura 67: Ruído resultanteda subtraçãodas imagensobtidas com: A) Protocolo sugerido F com

protocolooriginal,B) ProtocolosugeridoE como protocolooriginal.

Não houve mudançassignificativas quanto à adição ou subtraçãonas imagens

tomográficaspediátricasobtidascom os parâmetrostécnicosde exposiçãodos protocolos

sugeridoscom a variaçãodo mA. Pode-sereduzir a exposiçãodo pacientea radiaçãosem

perda na qualidadeda imagem, o aspectogranuladoque interfere no diagnósticoserá

evidenciadoquandoacontecermudançasno kV, principalmentequandoadotadaumatensão

de 80 kV no protocolosugeridoF, ondeo ruído resultanteda subtraçãodasimagensficou

maisevidente,comomostraa imagemA daFig. 67.
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6. CONCLUÖES

Os valores obtidos para as grandezasdosimétricasem exames de tomografia

computadorizadado tórax e do abdômenem pacientespediátricosmostraramdiferenças

significativasentreos aparelhossingleslicee mult-slice. Paraexamesde TC do tórax ou do

abdômen,dentreos trêshospitaiscomostomógrafossingleslice,somenteemumainstituição

o valor dasgrandezasdosimétricasficou próximo do NRD; nasoutrasduasos valoresforam

inferiores. Nos tomógrafos multi-slice, as grandezasdosimétricasobtidas apresentaram

valoresmuito abaixodo NRD. Em algunscasos,os protocolosparaa obtençãodeexamesde

TC do tórax e do abdômenforam os mesmos;nos demaiscasos,a maior exposiçãodo

pacientepediátricofoi detectadanasTC do abdômen.Osresultadospermitemconcluirqueos

pacientespediátricossubmetidosaexamesdeTC pediátricado tóraxe do abdômen,nacidade

deBeloHorizonte,nãoestãosendoexpostosa níveisderadiaçãoacimado NRD adotado.

As metodologiaspropostasparaa obtençãodasgrandezasdosimétricasmostraram-se

eficientesemrelaçãoao métodoconvencional(câmarade ionizaçãoe um objetosimulador).

Adotandoos filmes radiocrômicos,asgrandezasdosimétricasficarampróximasdos valores

obtidos com a câmarade ionização.Com o CT-EXPO, apenasem um caso não houve

resultadosatisfatório,mostrandoqueo softwarepodeseradotadocomométododosimétrico

confiávele, também,usadocomoinstrumentoverificadordaconfiabilidadedevaloresobtidos

para as grandezasdosimétricasobtidasatravésde outros métodos(câmarade ionização,

filmes radiocrômicos,dosímetrostermoluminecentese simulaçãocomputacionalpeloMétodo

deMonteCarlo,).

No estudorealizadono hospitalE, nãoficou evidenciadaa necessidadenarealização

do processode otimização,apesardas grandezasdosimétricasnão apresentaremvalores

acimado NRD. A otimizaçãodos parâmetrostécnicosmostrouque é possívelreduzir os

valoresdasgrandezasdosimétricas,mesmoquandoestasjá estejamcomvaloresconsiderados

baixos. Os resultadosobtidos com a metodologiaapresentadapara analisara qualidade

diagnósticada imagem reforçou esta afirmação.O aumentoda exposiçãodo pacienteà

radiaçãona tentativade melhoranaqualidadediagnósticada imagem,nãoobteveresultados

positivos.A distribuiçãonormal adotadacomo métodode análisemostrouque não houve
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ganho na confiabilidade das HU, quando os valores das grandezasdosimétricasforam

aumentados;emcontrapartida,suadiminuiçãonãofeza imagemperderemconfiabilidade.A

análiseROCe análisedaresoluçãoespacialatravésdaMTF fornecerama mesmaperspectiva:

não houveganhoou perdana qualidadediagnósticada imagem.O único fator afetadono

processo de otimização foi o nível de ruído na imagem, pois uma redução de

aproximadamente15 % no mA ou de 10 % no kV diminuiu a probabilidadede efeitos

estocásticossemincrementoquantitativoe qualitativono ruído.

O trabalhocontribuiuparaum conhecimentodasgrandezasdosimétricasenvolvidas

em procedimentostomográficospediátricosdo tórax e do abdômenem algunshospitaisde

Belo Horizonte,e mesmoo fato dosvaloresdasgrandezasdosimétricasnãoevidenciarema

necessidadedeotimização,o princípioALARA devefazerpartedarotinaclínicadequalquer

hospitale suaaplicaçãoconstantementetestada.
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8. APÊNDICE

Anexo

A

Fontesde incerteza.

Tabela42: Cálculodaincertezanaobtençãodo PkL paraa calibraçãodosfilmesradiocrômicos.

FontedeIncerteza Valor dafonte(%) Tipo de

Incerteza

Divisor IncertezaRelativa

(%)

Calibraçãodacâmara 3,00 B
1,732051

Tempoexposição 1,8 B
1,03923

Resoluçãotermômetro 0,10 B
0,057735

ResoluçãoBarômetro 0,05 B
0,028868

CalibraçãoTermômetro 2 B 2 1

CalibraçãoBarômetro 4,5 B 2 2,52

Repetibilidade 0,06 A 5,47 0,010969

Valor daIncerteza

Combinadauc (%) 3,38

Valor daincerteza

expandidaU (%) 6,7



165

Tabela43: Cálculodaincertezadacalibraçãodo filme radiocrômico.

FontedeIncerteza Valor dafonte

(%)

Tipo deIncerteza Divisor IncertezaRelativa

(%)

Pkl 3,8 B 2 3,8

Posicionamento 0,20 B
0,11

Tempodeexposição 1,8 B
1,03923

Valor daIncerteza

Combinadauc (%) 3,9

Valor daincerteza

expandidaU (%) 7,8
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Anexo

B

Sequênciade comandosno Matlab®, para a obtençãoda PSFe da MTF:

>> info1=dicominfo('NOMEDA IMAGEM');

>> A=dicominfo(info1);

>> A=dicomread(info1);

>> A(A<0)=0;

>> A = A -1000;

>> A2=double('A');

>> A3=uint8(A2);

>> FA=fft2(A3);FA=fftshift(FA);

>> PSF=fspecial('gaussian',size(A),6);

>> OTF=fft2(PSF);OTF=fftshift(OTF);

>> Afilt=fft2(OTF.*FA);

>> Afilt =fftshift(Afilt);

>> Subplot(1,4,1);imshow(A,[]);

>> colormap(gray);

>> subplot(1,4,2);imagesc(log(1+(PSF)));axisimage;axisoff;

>> subplot(1,4,3);imagesc(log(1+abs(OTF)));axisimage;axisoff;

>> subplot(1,4,4);imagesc(abs(Afilt));axisimage;axisoff;

>> PSF=fspecial('gaussian',size(A),6);

>> OTF=fft2(PSF);OTF=fftshift(OTF);



19

>> Pphase=angle(OTF);

>> OTF=abs(OTF).*exp(i.*Pphase);

>> Afilt=ifft2(OTF.*FA);

>> Afilt=fftshift(Afilt);

>> psfnew=abs(fftshift((otf2psf(OTF))));

>> subplot(1,4,2);imagesc(log(1+psfnew));axisimage;axisoff;

>> colormap(gray);

>> subplot(1,4,3);imagesc(log(1+abs(OTF)));axis image;axisoff;

>> subplot(1,4,4);imagesc(abs(Afilt));axisimage;axisoff;

>> PSF=fspecial('motion',30,30);

>> OTF=psf2otf(PSF,size(A));

>> OTF=fftshift(OTF);

>> Afilt=ifft2(OTF.*FA);

>> subplot(1,4,1);imshow(A,[]);

>> subplot(1,4,2);imshow(log(1+PSF),[]);

>> subplot(1,4,3);imshow(log(1+abs(OTF)),[]);

>> subplot(1,4,4);imshow(abs(Afilt),[])

>> End.


