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RESUMO 

Dentre os exames diagnósticos, o exame de PET/CT é um dos que apresentam 

as maiores entregas de dose para o paciente, por este ser submetido à exposição 

externa dos raios X oriundos da tomografia computadorizada e às emissões gama de alta 

energia relacionada ao radiofármaco biodistribuído em seu corpo. Assim, a dosimetria 

dos componentes da técnica torna-se importante de forma a justificar e otimizar seu uso. 

Encontram-se na literatura diversas técnicas dosimétricas, sem o consenso da melhor a 

ser utilizada. Com os avanços tecnológicos e consequentes mudanças nas configurações 

dos equipamentos, o aumento de atualizações e modificações nas metodologias, 

principalmente em relação ao CT, demandam definição e padronização das mesmas. 

Estudos anteriores mostram que o CT é responsável por 70% da dose entregue ao 

paciente em exames PET/CT. Dessa forma, diversos pesquisadores têm se concentrado 

em estudos de otimização de dose para os protocolos de CT. 

O presente trabalho analisa as doses envolvidas em um protocolo oncológico de 

PET/CT, utilizando um simulador antropomórfico feminino em um hospital público da 

cidade do Rio de Janeiro. Para tanto, estima as doses envolvidas pelo uso do 

radiofármaco 18F-FDG, através de fatores de dose publicados pela ICRP 106. Para o CT, 

compara as doses efetivas e absorvidas médias para pacientes segundo quatro 

metodologias: técnicas por dosimetria termoluminescente (TLD100) em um simulador, 

medidas de CTDI segundo a AAPM n° 96, fator de correção por diâmetro efetivo SSDE 

(AAPM n0204) e simulação pelo programa ImPACT. As metodologias de CT que 

apresentam os resultados em termos de dose efetiva (TLD, CTDI e ImPACT) tiveram 

variações de no máximo ±5%. As que apresentam resultados em dose absorvida média 

(TLD, SSDE e ImPACT) apresentaram variações de ±7% entre si. Esses resultados 

demonstram que os parâmetros de dose apresentados no console podem ser utilizados 

como referência, tanto das doses absorvidas quanto efetivas de pacientes de forma 

rápida na rotina clínica, desde que se adote uma cultura de garantia da qualidade para o 

acompanhamento periódico desses parâmetros. Os órgãos que receberam as maiores 

doses equivalentes no exame de PET/CT foram a bexiga (64 mSv) e o coração (41 mSv). 

O cristalino recebeu dose equivalente da ordem de 17 mSv e outros órgãos 

radiossensíveis, como útero e mama receberam 17 e 13 mSv, respectivamente. As 

doses efetivas também apresentaram pouca variação entre as metodologias, com valores 

em torno de 20 mSv, o que mostra que somente essa medida não dimensiona o pior 

caso, sendo necessária a verificação das doses em órgãos críticos para o exame de 

PET/CT. 
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ABSTRACT 

Among diagnostic technics PET/CT is one of those with the highest dose delivery 

to the patient as a cause of externai exposure to X-rays, and the use of a 

radiopharmaceutical that results in a hight energy gama emission. The dosimetry of these 

two components becomes important in order to optimize and justify the technique. Various 

dosimetric techniques are found in literature without a consensus of the best to use. With 

the advances in technological and consequent equipment configuration changes, 

upgrades and variation in methodologies, particularly in computed tomography, a 

standardization of these techniques is required. Previous studies show that CT is 

responsible for 70 % of the dose delivered to the patient in PET/CT examinations. Thus, 

many researchers have been focused on CT dose optimization protocols studies. This 

work analyzes the doses involved in a PET/CT oncology protocol by using an Alderson 

female anthropomorphic phantom in a public hospital of Rio de Janeiro city. The dose 

estimate for PET examination resulting from the use of 18F - FOG radiopharmaceutical 

was conducted throught dose factors published in ICRP 106; the dose for CT was 

estimated and compared by calculation of the absorbed doses to patients according to 

four methods: termoluminescent dosimetry (TL0100) distributed in criticai organs of the 

Alderson phantom; measurements of CTOI according to AAPM N° 96; correction factor for 

effective diameter SSOE (AAPM N° 204); and simulation by ImPACT programo For CT, 

the results in terms of effective dose presented (TLO, CTOI and ImPACT) ± 5 % maximum 

variations between methodologies. Considering medium absorbed dose (TLO, SSOE and 

ImPACT) the results differed in ± 7 % from each other. These findings demonstrate that 

parameters provided by the manufacturer on the console can be used to have a primary 

approach of both, absorbed and effective doses to the patient since that a quality 

assurance program of these parameters are adopted in clinicai routine. The organs 

receiving the highest equivalent doses in PET/CT examinations were bladder (64 mSv) 

and heart (41 mSv). The eye lens received equivalent dose of 17 mSv, and other 

radiosensitive organs such as uterus and breast received 17 and 13 mSv, respectively. 

The effective doses also showed a little variation among methodologies with doses 

around 20 mSv, demonstrating that this parameter not adress the worst case and that the 

dose analysis for criticai organs in a PET/CT examination is necessary. 
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1. INTRODUÇÃO

A tomografia computadorizada (Computed Tomography - CT) é uma das 

principais técnicas de diagnóstico por transmissão de raios X usada rotineiramente em 

todo o mundo, proporcionando uma imagem anatômica de alta resolução e qualidade 

diagnostica. A partir da década 80, a tomografia por emissão de positron (Positron 

Emission a Tomography - PET) se tornou de grande importância no diagnóstico de 

patologias nas áreas da oncologia, neurologia, cardiologia e, ainda, no estadiamento 

de doenças e acompanhamento de sua evolução, através das informações obtidas 

pelas imagens do processo metabólico do órgão ou função específica em estudo. A 

junção dessas duas técnicas em um único equipamento originou o PET/CT [1], 

possibilitando a fusão das imagens dessas duas técnicas distintas, fornecendo um 

diagnóstico da anatomia e do metabolismo do paciente, diminuindo possíveis perdas 

de informação.

Os avanços tecnológicos na área de processamento de dados também 

repercutiram no desenvolvimento dos equipamentos, através de sistemas de 

reconstrução de imagens mais rápidos e iterativos, permitindo maior precisão dos 

diagnósticos e tratamentos na área médica. Outras ferramentas contribuíram para o 

desenvolvimento, entre estas o modo de organização de dados por sistemas de 

arquivo e de comunicação centralizado e eletrônico (Picture Archive and 

Communication Systems - PACS) [2,3].

Como as técnicas utilizam radiação ionizante, a dosimetria para os 

equipamentos PET/CT torna-se importante de forma a justificar e otimizar seu uso. 

Com o desenvolvimento dos equipamentos médicos, as técnicas dosimétricas devem 

ser continuamente revistas, tanto quanto aos conceitos de medição quanto aos 

parâmetros utilizados para transformar as medidas em estimativa de dose para o 

paciente. Assim, a literatura apresenta diversas metodologias [4, 5, 6,7], não havendo 

ainda consenso na melhor a ser aplicada.

Cada metodologia dosimétrica proposta apresenta suas vantagens e 

desvantagens, possibilitando a escolha do melhor método a ser utilizado em função da 

aplicação como, por exemplo, a rapidez em estimar o valor da dose efetiva entregue 

ao paciente e os materiais disponíveis na rotina clínica. Por outro lado, essa variedade 

tem consequências negativas quando se busca o estabelecimento ou padronização de 

níveis de referência em diagnóstico através da estimativa de dose efetiva, pois é 

necessário que as medidas sejam feitas sob as mesmas condições de forma a

1



promover intercomparações, tornando essencial a utilização de uma metodologia 

padrão.

A maioria dos equipamentos modernos de CT apresenta no console, ou em 

forma de relatório, fatores ou descritores de dose que permitem calcular e avaliar as 

exposições externa e interna dos pacientes envolvidas na realização do exame. Esses 

parâmetros, que permitem estimar as doses efetivas e absorvidas em órgãos de 

interesse, têm sido adotados por vários pesquisadores para essa finalidade [8, 9]. 

Porém, antes de fazer uso destes descritores é preciso comparar as medidas 

fornecidas pelos fabricantes no console com medidas experimentais dessas 

grandezas, possibilitando a verificação de incompatibilidades ou alterações no 

rendimento do equipamento em análise.

A ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), órgão regulador para 

equipamentos médicos no país, estabelece como teste de controle de qualidade a 

Dose Média em Cortes Múltiplos (Multiple Slices Average Dose - MSAD) para alguns 

protocolos de tomografia computadorizada; já para o PET nenhum controle quanto às 

doses para os pacientes é exigido [10, 11], A Comissão Nacional de Energia Nuclear- 

CNEN não estabelece requisitos para as doses em pacientes, recomendando apenas 

que os princípios da justificação e otimização devem ser seguidos [12],

A preocupação de se verificar as doses de radiação envolvidas em todos os 

procedimentos diagnósticos estimulou diversos pesquisadores a medí-las e podemos 

observar na literatura grandes diferenças de estimativas de dose para um mesmo tipo 

de procedimento [13], Tonkopi e colaboradores [14] reduziram em 32% a dose efetiva 

de um exame PET/CT de corpo inteiro, otimizando apenas o protocolo de CT desse 

exame. Masuda e colaboradores [15] observaram que para pacientes com excesso de 

peso o aumento da atividade do radiofármaco não melhorou a qualidade da imagem. 

Huang e colaboradores [16] mostram diferenças de doses segundo dois métodos 

dosimétricos e o risco de câncer. Além de diferentes metodologias, as diferenças de 

dose para o mesmo protocolo ocorrem também devido à falta de padronização entre 

os protocolos clínicos utilizados, variando de acordo com a formação dos médicos, 

recomendações dos fabricantes e características específicas dos equipamentos.

Conforme trabalho desenvolvido em uma clínica particular da cidade do Rio de 

Janeiro, verificou-se que a dose efetiva entregue a pacientes oriunda do exame de CT 

representa 70% da dose total em exames PET/CT para protocolo oncológico [17], 

Nesse mesmo trabalho, foi demonstrado que a média das doses efetivas dos grupos 

de pacientes separados por faixas de índice de massa corpórea aumentava, tendendo 

a um comportamento linear, enquanto esperava-se obter uma constante, já que a
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grandeza dose efetiva relaciona energia por massa. Além disso, variações de até 40% 

na dose efetiva para um mesmo grupo de pacientes também foram determinadas. 

Verificou-se, assim, um alto potencial de redução de doses em pacientes, através da 

otimização de protocolos e procedimentos, sem a perda de informação diagnostica.

A técnica PET foi introduzida em 2000 no Brasil com um único equipamento em 

funcionamento na cidade de São Paulo. Atualmente, existem cerca de 95 

equipamentos PET/CT já instalados no país [18], representando um aumento contínuo 

no número de exames, com pequena preocupação quanto às doses envolvidas no uso 

das duas técnicas em conjunto. Portanto, torna-se necessária a introdução da prática 

de dosimetria nas clínicas que utilizam a técnica híbrida PET/CT, verificando tanto as 

doses efetivas quanto as doses absorvidas para os pacientes, possibilitando o 

estabelecimento de níveis de referência de diagnóstico em âmbito nacional.

1.1 Objetivo

O objetivo do presente trabalho é determinar as doses absorvidas em órgãos 

críticos e a dose efetiva para exames oncológicos PET/CT avaliando diferentes 

metodologias propostas na literatura e comparando os resultados com uma nova 

metodologia proposta.

Pretende-se também propor uma metodologia para condução de estudos de 

avaliação dos protocolos e doses absorvidas e efetivas envolvidas em exame de 

rotina, visando à proteção do paciente em exames de PET/CT.
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2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS

2.1. Equipamento de PET/CT

A obtenção de imagens em medicina nuclear fazendo uso da detecção da 

radiação gama proveniente da aniquilação pósitron-elétron foi estudada pelo 

Massachusetts General Hospital em 1950 [19]. As pesquisas laboratoriais incluíram 

um equipamento de varredura com detecção de fótons gama de emissões simples, 

porém, utilizando dois detectores de iodeto de sódio ativados com Tálio (Nal (TI)) em 

direções diametralmente opostas. As imagens apresentaram qualidade superior às 

imagens obtidas com radionuclídeos utilizados até então, como o tecnécio, tálio, gálio, 

entre outros. Assim, em 1952, foi possível a construção de um equipamento de 

tomografia por emissão de positron para prática clínica [20].

Um diagnóstico por imagem que apresenta tanto as funções morfológicas como 

as funcionais traz vantagens importantes e tem sido realizado por algum tempo 

utilizando métodos de registro da imagem [21], O registo é uma etapa de 

processamento de imagem que tem por objetivo superar os problemas causados pelo 

diferente posicionamento do paciente em dois equipamentos diferentes, e também das 

mudanças resultantes do tempo que passa entre as duas aquisições.

Apenas nos anos de 1970 ocorreu a introdução da tomografia por emissão de 

positrons associada à tomografia computadorizada, PET/CT, desenvolvida por Beyer e 

colaboradores [22], Denominada, frequentemente, como uma técnica híbrida, pela 

primeira vez pôde-se investigar um paciente com as características tanto da imagem 

funcional proveniente do PET, quanto da anatômica proveniente do CT, em um 

mesmo exame. Nesse caso, o paciente é digitalizado, sucessivamente, utilizando as 

diferentes modalidades de imagem. Assim, as imagens são adquiridas quase 

simultaneamente, com o paciente mantido na mesma posição de forma eficaz, de 

modo que a localização de um tumor em relação à anatomia circundante pode ser 

exibida imediatamente.

A Figura 1 e a Figura 2 mostram a fotografia de um equipamento CT e de um 

equipamento PET, respectivamente. A parte estrutural desses equipamentos é 

composta pelo gantry e uma maca. O gantry é o local onde ficam seus componentes 

eletrônicos. A Figura 3 mostra os dois equipamentos PET e CT em um mesmo gantry, 

ou seja, a técnica híbrida.
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Figura 1: Imagem CT modelo Discovery do fabricante GE Healthcare

Figura 2: Imagem PET fabricante Siemens.

Figura 3: Imagem adaptada do PET/CT modelo Biograph do fabricante Siemens

Medicai Solutions.
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2.2. Princípio de funcionamento da Tomografia por Emissão de Positrons

2.2.1. Princípios Básicos

A técnica PET se caracteriza pelo uso de radiofármacos pósitron-emissores, 

sendo considerada de alta sensibilidade devido à detecção simultânea, ou em 

coincidência, de dois fótons de aniquilação de um positron. O fenômeno de 

aniquilação ocorre quando um positron (/T) interage com um elétron (e ) do meio e são 

produzidos dois fótons de 0,511 MeV em direções diametralmente opostas (180° ± 

0,3°) [23], conforme representado na Figura 4, sendo a energia da aniquilação 

equivalente à massa de repouso do elétron e positron.

O sistema de detecção do equipamento PET faz uso dessa propriedade de 

colinearidade dos fótons emitidos após a aniquilação. Utiliza colimação eletrônica para 

registrar os eventos coincidentes, ou seja, os pares de fótons detectados em um 

intervalo de tempo de nanosegundos (janela de coincidência) são registrados como 

coincidentes em detectores diametralmente opostos, formando uma linha de resposta 

(Line of Response -  LOR) para formação da imagem. A aquisição sem a necessidade 

de colimadores físicos aumenta a sensibilidade do equipamento, permitindo a redução 

do tempo de aquisição e a diminuição da atividade administrada ao paciente. Porém, 

um fator que causa incerteza na localização de onde o núcleo decaiu é a distância 

finita que o positron percorre antes da aniquilação, já que o núcleo é o que se deve 

localizar e não onde eventualmente ocorreu a aniquilação.

Figura 4: Aniquilação de um positron [23]
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Os eventos coincidentes podem ser de quatro tipos, conforme descrito a seguir.

a) Coincidências verdadeiras: ambos os fótons da mesma aniquilação atingem 

os detectores em lados opostos sem interação significante com os átomos 

circundantes, ou seja, não mudam de direção e são detectados na janela 

de tempo de coincidência (Figura 5.a);

b) Coincidências espalhadas: quando os fótons interagem por espalhamento 

Compton com o meio ao atravessá-lo mudando de direção e, devido à sua 

alta energia, movem-se em direções frontais sem grandes perdas de 

energia, sendo assim registrados dentro da janela de discriminação de 

energia (Figura 5.b);

c) Coincidências randômicas: ocorrem quando dois fótons de 511 keV 

provenientes de duas aniquilações distintas de positrons são registrados 

por um par de detectores, dentro da mesma janela de tempo (Figura 5.c);

d) Coincidências múltiplas: são semelhantes aos eventos aleatórios com 

exceção de que são fótons detectados originários de vários eventos de 

aniquilação. Devido à ambiguidade para decidir qual par de eventos são da 

mesma aniquilação, a contagem do evento é desconsiderada (Figura 5.d);

e) Coincidência simples: o detector registra somente um fóton na janela de 

tempo. Um tomógrafo PET converte entre 1% a 10% dos eventos simples 

em pares de eventos coincidentes.
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Figura 5: Tipos de eventos de coincidência para a técnica PET [23]

O sistema de detecção do equipamento PET é constituído de elementos 

detectores de cintilação de estado sólido, totalizando mais de 20.000 elementos. O 

arranjo mais utilizado é composto de um conjunto de 8 x 8 detectores conectados a 4 

fotomultiplicadoras (Figura 6), formando um bloco; vários blocos lado a lado, formam 

um círculo e resultam em um anel de detectores; 5 a 6 anéis de detectores no mesmo 

cabeçote (gantry) dão origem ao sistema completo de detecção do PET (Figura 7).

Figura 6: Bloco detector associado a quatro fotomultiplicadoras [www.mit.edu]
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Figura 7: Conjunto de blocos de detectores formando os anéis de detectores

[adaptado de www.mit.edu]

O detector ao registrar a interação do fóton, emite luz que é amplificada por 

uma fotomultiplicadora.

2.2.2. Detectores

O conhecimento dos princípios de interação da radiação ionizante com a 

matéria possibilitou o desenvolvimento dos detectores de radiação, sendo a idéia 

fundamental medir a energia depositada pela radiação ao interagir com o material 

detector. Para isso, os detectores de radiação produzem um pulso de corrente elétrica 

que, integrada no tempo, representa a carga que é proporcional à energia total 

depositada. Esta energia, no entanto, não é idêntica à energia da radiação incidente.

No caso de radiações eletromagnéticas, a energia pode ser depositada no 

detector por um único efeito fotoelétrico ou por um processo Compton. Quando 

interage pelo processo Compton, o fóton resultante pode novamente interagir com o 

detector por efeito fotoelétrico ou espalhamento Compton. O primeito caso fornece o 

fotopico e o segundo o patamar Compton.

A posição do fotopico demonstrado na Figura 8 marca a energia média da 

radiação depositada; a largura deste pico mostra o efeito da flutuação estatística na 

medida da carga dada pelo detector em uma deposição completa dos fótons 

monoenergéticos incidentes. A precisão do detector é um parâmetro importante, sendo 

esta caracterizada pela largura do fotopico no espectro de energia, o que é
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denominado de resolução energética, definida como a largura a meia altura (Full width 

at half maximum - FWHM) do fotopico na sua posição centroide.

contagem

Figura 8: Medida da contagem por número de canal de um detector cintilador

para fótons monoenergéticos [24]

Os detectores de radiação podem, em geral, ser divididos em três categorias: a 

gás, semicondutores e cintiladores. Os detectores de cintilação são os de maior 

interesse para a técnica PET devido, principalmente, às suas propriedades físicas e 

facilidade de fabricação. Consistem em um cristal inorgânico cintilador que emite 

fótons de luz visível (cintilação) quando ocorre interação da radiação gama com o 

material. Um fotodetector é usado para detectar e medir a intensidade desses fótons 

emitidos, sendo proporcional à energia depositada no cristal. O alto número atômico e 

alta densidade desses cristais permitem “frear” os fótons de 511 keV com alta 

eficiência. A resolução em energia é melhor do que a da câmara proporcional para a 

maioria dos detectores, porém pior do que a do semicondutor devido ao processo de 

conversão da energia depositada em fótons de luz não ser tão eficiente, consequência 

da limitação na contagem pelo fotodetector (tempo morto). No entanto, para o PET, é 

preciso que essas duas características, alta resolução em energia e eficiência de 

detecção para fótons de 511 keV existam, sendo, portanto, o detector de cintilação o 

que proporciona melhor desempenho [23, 24],
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2.2.3. Processo de cintilação

O processo de cintilação resulta na emissão de luz visível ou ultravioleta que 

pode ser detectada por um fotodetector apropriado, funcionando em temperatura 

ambiente. Cada processo de cintilação é denominado luminescência e são emitidos 

fótons isotropicamente desde o ponto de interação. Em algumas situações, o elétron 

excitado pode realizar uma transição com menor quantidade de energia para o estado 

fundamental e nenhum fóton de cintilação é emitido neste processo, denominado 

quenching.

Um tomógrafo PET necessita de alta sensibilidade de detecção, ou seja, é 

preciso que maximize o número de fótons provenientes do processo de aniquilação 

elétron-pósitron que sofrem interação e depositam energia no detector. Assim, um 

cintilador que atenue em um curto percurso esses fótons irá promover alta eficiência 

de detecção dos fótons de 511 keV. O coeficiente de atenuação do material cintilador 

depende da sua densidade (p) e do número atômico efetivo (Zeff).

A constante de decaimento do cintilador afeta as características de duração 

(tempo) do pulso. Um tempo de decaimento curto é o ideal para processar cada pulso 

individualmente em altas taxas de contagem, reduzindo, assim, o número de eventos 

de coincidências randômicas que ocorrem devido à geometria do equipamento e a 

perda de contagem por tempo morto do detector.

A resolução em energia (AE/E) alcançada pelo detector é dependente do 

rendimento em cintilação de luz e da resolução intrínseca em energia do cintilador. Um 

cintilador de luz de alto rendimento afeta o detector PET em dois aspectos: ajuda a 

melhorar a resolução espacial do equipamento devido ao aumento da taxa de eventos 

e também melhora a resolução em energia. A boa resolução em energia é necessária 

para rejeitar de forma eficiente os eventos de espalhamento Compton ocorridos no 

paciente antes de interagir com o detector. A resolução em energia intrínseca do 

cintilador é dependente do processo de não homogeneidade, bem como da saída de 

luz não uniforme das interações dentro da mesma [23, 24],

2.2.4. Fotodetectores

Os fotodetectores detectam e medem níveis baixos de luz de cintilação, e 

podem ser divididos em duas categorias: os tubos fotomultiplicadores (Photomultiplier 

Tubes - PMT) e os fotodiodos semicondutores.
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O equipamento PET utilizado no presente trabalho utiliza o PMT, que consiste 

de um invólucro a vácuo com uma camada fina de fotocatodo na janela de entrada 

(Figura 9). Ao interagir, o fóton de cintilação deposita sua energia no fotocatodo e 

desencadeia a liberação de um elétron. Dependendo da energia recebida, o elétron 

pode escapar do potencial de superfície do fotocatodo e, aplicando-se um campo 

elétrico, este é acelerado para o dinodo vizinho, com um potencial positivo em relação 

ao fotocatodo. O campo elétrico entre os dinodos faz com que o elétron aumente sua 

energia, resultando na emissão de elétrons secundários. Este processo de aceleração 

e emissão dos elétrons se repete por toda a estrutura de dinodos, aumentando o 

potencial e obtendo um número elevado de elétrons. O aumento do ganho obtido pelo 

tubo fotomultiplicador leva a uma ótima relação sinal-ruído (Sinal Noise Relation -  

SNR) até para baixos níveis de luz. Uma desvantagem desta técnica de detecção é a 

baixa eficiência quântica (Quantum Efficiency -  QE) devida, em parte, à fuga do 

elétron após a deposição de energia do fóton [23, 24],

Figura 9: Diagrama esquemático de um tubo fotom ultiplicador e uma fotografia 

de um PMT hexagonal com 6 cm de diâmetro [24]

Os equipamentos PET modernos utilizam detectores de cristais de LSO 

(oxiortosilicato de lutécio) ou LYSO (oxiortosilicato de ítrio-lutécio) que oferecem 

melhor combinação de propriedades para PET, tais como: alta densidade e alto 

número atômico, baixa constante de decaimento para a detecção das coincidências e 

alta taxa de saída de luz [25,26], Além disso, são mecanicamente maleáveis e não 

higroscópicos, o que permite facilidade de fabricação. Esses detectores possuem um 

baixo nível de radiação natural pela presença de lutécio radioativo (176Lu), mas a
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contagem resultante desse material representa muito pouco na contagem dos eventos 

totais. Além disso, utiliza-se uma menor janela de discriminação de energia ao redor 

do fotopico de forma a diminuir a influência da radiação natural do material. Foi 

produzido em escala comercial em .1999 e tem sido usado desde então por alguns 

fabricantes por proporcionar exames mais rápidos, principalmente em varreduras de 

corpo inteiro [24], A Tabela 1 a seguir apresenta algumas propriedades importantes 

dos detectores utilizados em tecnologia PET/CT [26].

Tabela 1: Propriedades de detectores cintiladores para PET [26]

Propriedades GSO
O xiortosilicato  
de G adolínio

BGO
G erm anato  
de B ism uto

LSO
O xiortosilicato  

de Lutécio

LYSO
O xiorto s ilica to  

de ítrio - 
Lutécio

N° Atômico Efetivo (Z) 59 74 66 60

Densidade (g/m3) 6,7 7,13 7,4 7,1

índice de refração 1,85 2,15 1,82 1,81

Coef. de atenuação linear (cm'1) 0,62 0,92 0,87 0,86

Constante de decaimento (ns) 65 300 40 41

Luz de saída (%) Nal (TI) 30 15 75 75

Comprimento de onda do pico 

(nm)
430 480 420 420

Os equipamentos PET atuais possuem mais de 20.000 detectores, cada 

detector é um módulo individual em um arranjo ou bloco cortado de cristais de 

cintilação acoplados a quatro PMT que pode ser substituído quando necessário 

(Figuras 10 e 11) [24,27], Apresentam um campo axial de visão de aproximadamente 

16 cm, operando com resolução energética melhor que 20%. Com estas 

especificações, possuem uma resolução espacial de até 2 mm em exames cerebrais e 

de 6 mm para exames de corpo inteiro, apresentando uma fração espalhada de 25 a 

30% [24]. A fração espalhada é a razão entre a contagem sem os efeitos dos eventos 

de coincidências espalhadas e randômicas pela contagem total da atividade inicial da 

fonte usada para esse teste.
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Figura 10: Esquema de um projeto de um detector BGO em bloco (a), vista de 

baixo (b) e de cima (c) deste bloco [24]

Figura 11: Fotografia de um bloco de detectores (Siemens CTI ECAT 951®) [27]

2.2.5. Resolução temporal

A resolução temporal para um detector utilizado na técnica PET descreve a 

incerteza no tempo de detecção devido a flutuações estatísticas. Para se obter uma 

boa resolução temporal é preciso que esta seja pequena, proporcionada por sinais 

rápidos ou tempo de decaimento curto. Representa a variabilidade no tempo de 

chegada do sinal de diferentes eventos e deve ser devidamente contabilizada quando 

estes vierem de eventos realmente coincidentes. A Figura 12 mostra uma 

representação esquemática da configuração de dois detectores ao medir fótons 

coincidentes em pontos equidistantes do anel de detectores. O sinal A desencadeia o 

pulso 1 que marca o início da janela de coincidência de tamanho At, de forma similar,
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o sinal B resulta no pulso 2. O circuito verifica se há coincidência entre os pulsos 1 e 2, 

dentro da janela de tempo.

Figura 12: Representação esquemática da configuração de dois detectores ao 

medir fótons coincidentes em pontos equidistantes dos detectores [24]

As amplitudes de sinal nos dois detectores podem ser diferentes devido à 

deposição incompleta de energia ou variações no ganho dos fotodetectores. O circuito 

de coincidência gera um pulso estreito quando o sinal do detector atravessa uma 

fração fixa de sua amplitude individual. Num tempo th o sinal A do pulso 1 produz uma 

janela de tempo de coincidência de uma largura pré-determinada, 2r. O sinal B, 

dependendo da resolução temporal do detector, chegará a um tempo posterior, t2 

Dependendo da diferença t2 . th o pulso 2 irá ou não estar dentro da janela de 

coincidência [24].

Os fótons de coincidência podem ser detectados de qualquer lugar do campo 

de visão do tomógrafo (Field of View-FOV) e, assim, a distância percorrida por cada 

fóton até o detector é diferente para a maior parte dos fótons detectados [24],

2.2.6. Radiofármacos utilizados em PET

Fármaco é uma substância química que interage com uma parte do corpo e 

pode alterar ou participar de um processo fisiológico ou bioquímico existente; quando 

associado a isótopos radioativos (radionuclídeos), são denominados radiofármacos.
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Dessa forma, o fármaco é responsável pela localização do material radioativo no corpo 

do paciente, pois apresenta afinidade com o órgão ou tecido em estudo. O 

radionuclídeo é responsável pela visualização desse local através da interação da 

radiação emitida por este com o sistema detector.

A Tabela 2 apresenta radionuclídeos e alguns dos principais fármacos a estes 

associados utilizados em medicina nuclear [28], Nota-se que o Flúor-18 apresenta 

características adequadas por ter uma maior meia-vida, tornando-se viável em 

questões logísticas de distribuição e armazenamento.

Tabela 2: Alguns radionuclídeos emissores de positron utilizados em PET [28]

Radionuclídeo Meia-vida
(min)

Algumas formas Alcance do 
positron (mm)

Flúor-18 110 FDG, methiamida, thimida 2,3

Carbono-11 20 Monóxido de carbono, 3,9

acetato, palmitato

Oxigênio-15 2 Oxigênio, dióxido de 8,0

carbono e água

Nitrogênio-13 10 Levodopa, amônia 5,1

Rubídio-82 1,27 Cloreto de Rubídio 18,0

Cobre-62 9,7 Pyruvaldehydobis 15,0

Gálio-68 68 EDTA 9,0

O 18F marcado na molécula de 2-fluordeoxi-D-glicose (FDG) é o radiofármaco 

pósitron-emissor mais utilizado. O 18F-FDG comporta-se como uma glicose normal e 

participa do metabolismo desta substância no organismo. É retido, preferencialmente, 

em tecidos onde a glicose é a principal fonte de energia. Devido a essa propriedade, é 

o radiofármaco utilizado na oncologia, já que tumores apresentam grande atividade 

celular e, portanto, grande consumo de glicose [28],

2.3. Princípio de funcionamento da tomografia computadorizada

Na tomografia computadorizada (CT) o princípio de produção dos raios X e a 

forma com que este interage com o corpo é equivalente à radiografia convencional. A 

geometria do feixe em CT pode ser do tipo feixe paralelo, leque ou cone, dependendo 

do modelo do tomógrafo. Existem hoje quatro gerações de tomógrafos, conforme 

representado na Figura 13 [29]. A distribuição dos detectores no anel do tomógrafo
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também se altera com o modelo e sua geometria proporciona mudanças fundamentais 

na colimação do feixe para o processo de reconstrução, como será visto a seguir.

Figura 13: Movimentos de varreduras em tomografia - (a) primeira geração, 

feixes paralelos; (b) segunda geração, feixes em leque; (c) terceira geração, feixe 

em cone com detectores em placa; e (d) quarta geração, feixe em cone com

detectores em círculo [29]

2.3.1 Aquisição tomográfica

Uma fatia planar do corpo é examinada através da medida de atenuação de um 

feixe estreito de raios X em várias posições e direções da região anatômica de 

interesse. Um sistema de varredura simples para tomografia transaxial é o tipo mais 

antigo de CT, em que o feixe é do tipo lápis e os fótons são detectados no sentido 

oposto à produção de raios X. Nesse modelo, o conjunto fonte-detector faz
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deslocamentos laterais e gera uma projeção, ou seja, um conjunto de dados é gerado 

para um determinado ângulo. Repetindo este deslocamento para diversos ângulos é 

obtido o conjunto de dados requeridos para formação da imagem, conforme 

representado na Figura 14.

Figura 14: Princípios do primeiro tomógrafo por raios X [29]

Para compreender como os dados são processados, precisa-se entender o 

sistema de reconstrução em um equipamento CT. Dois sistemas de coordenadas 

diferentes são definidos, um deles é fixado no objeto irradiado (.x,y) e o outro rotaciona 

com a fonte e o detector (x ’,y ’), representado na Figura 15.
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Figura 15: Sistemas de coordenadas de um equipamento CT [29]

Para uma imagem tomográfica, a medida é distribuída em duas dimensões, 

conforme o coeficiente de atenuação linear fj(x,y) e cada ângulo 0 , o conjunto fonte- 

detector é transladado ao longo do eixo x ’ e a projeção paralela F $ (x ’) é construída. 

Cada ponto de dados em uma projeção paralela é uma medida de atenuação dos 

feixes de raios X com uma energia específica ao longo da reta AB. O coeficiente de 

absorção linear y  é função da coordenada y ’ ao longo de AB e cada elemento 

infinitesimal dy’ contribui na atenuação total do feixe de raios X. A medida da 

intensidade transmitida é a soma de todas as contribuições infinitesimais, ou seja, uma 

integral de linha com limites de integração em A e B. As seguintes hipóteses são 

consideradas: o feixe de raios X é do tipo lápis estreito, a radiação é monoenergética e 

nenhuma radiação espalhada atinge o detector. Assim, a intensidade do feixe de raios 

X que interage com o detector é definida como representado na equação 1:

/ 0O ')  =  d )

Onde,

AB: linha reta paralela ao eixo y \  localizada numa distância x 'da  origem; 

0: ângulo entre os planos (x,y) e (x’,y ’)\

I: intensidade do feixe de raios X;

A/: coeficiente de atenuação.
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A projeção do objeto (Ftp) medido a um ângulo (p e distância x ’ segue a 

expressão 2:

F<t> ( x’)  = -  In f j = JJ li(x ,y)ô(xcos0  + ysen0 -  x')dxdy (2)

Como a equação da reta AB è x' = x cos<p + y sirup, a função delta de Dirac 

indica que a integração é feita apenas ao longo da linha AB. Essa relação é a 

transformada de Radon [20, 29]. Para a obtenção da imagem, esta relação deve ser 

invertida como o inverso da transformada de Radon, de modo que ij(x, y) seja 

recuperado a partir do conjunto de projeção F<p (x’). Esta operação é denominada 

reconstrução de imagem.

Os dados brutos de uma fatia do objeto examinado são registrados 

sequencialmente para diferentes posições y, movendo a fonte e o detector 

verticalmente. Desta forma, valores diferentes de absorção são recolhidos para um 

dado ângulo (p.

Os diferentes passos da obtenção dos dados de absorção em um simulador 

são mostrados na Figura 16. Para cada energia selecionada, o conjunto de dados 

adquiridos consiste de uma matriz de valores de intensidade de fótons transmitidos 

armazenados juntamente com os valores de posição do passo. Essa matriz pode ser 

desenhada bidimensionalmente como uma cor, um sinograma, onde os eixos verticais 

e horizontais indicam as coordenadas radiais e angulares (r e q>), respectivamente, e a 

intensidade em cada posição é representada pela escala de cor [29].
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Figura 16: Passos de aquisição de dados de absorção e sinograma

correspondente [29]

2.3.2 Reconstrução tomográfica

Existem vários métodos de reconstrução tomográfica, sendo que os principais

são:

> Retroprojeção simples;

> Retroprojeção filtrada;

> Método iterativo.

O método da retroprojeção simples é o mais básico. Nele os dados registrados 

para um determinado ângulo é uma matriz de valores de atenuação, sendo a 

retroprojeção uniforme para cada ângulo quando a imagem é reconstruída (Figura 17).
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Figura 18: Método de retroprojeção em três direções [29]

Pode-se esperar que aumentando o número de projeções a qualidade da 

imagem reconstruída seja melhor, como podemos observar na Figura 18. No entanto, 

um padrão em forma de estrela em torno de cada objeto irá ocorrer usando-se esse 

método. A Figura 19 mostra como o objeto se comporta para cada projeção e também 

na imagem final, onde todos os perfis são somados.
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projeção 1

*

utilizando n projeções

Figura 19: Várias projeções de um objeto, formação da imagem [29]

O método mais utilizado de reconstrução é o algoritmo de retroprojeção filtrada. 

Baseia-se no teorema de Fourier onde é possível reconstruir um objeto a partir de um 

conjunto de projeções, desde que este conjunto de dados possua informação 

suficiente, ou seja, que as projeções sejam tomadas para um grande número de 

ângulos, mais de 180°. Este método envolve a transformada de Fourier do conjunto de 

dados em relação às coordenadas espaciais (x'e (p). Praticamente qualquer conjunto 

de dados apresenta flutuações estatísticas. Assim, após a transformada de Fourier do 

conjunto de dados, essas flutuações aparecerão como ruído de alta frequência no 

domínio da frequência espacial. Uma desvantagem deste método é que tais 

componentes de alta frequência são amplificados desproporcionalmente. Para reduzir 

o efeito desta amplificação aplicam-se diferentes filtros. Um filtro é uma função 

matemática em que os dados são multiplicados por um processo de convolução [20].

2.3.3 Detectores

Três tipos de detectores são utilizados em CT: detector a gás, detector 

cintilador e detector Flat-Panel cintilador e de estado sólido. Os equipamentos CT mais 

modernos possuem o detector Flat-Panel, portanto somente este será descrito.
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2.3.3.1. Detector Flat-Panel

Esse tipo de detector é específico da Tomografia Computadorizada de 

Múltiplas Linhas de Detectores (Computed Tomography Multi Slice Detectors -  

MDCT), um sistema de tomógrafo em que é possível adquirir múltiplos cortes em uma 

única rotação, como será descrito adiante.

A composição típica de um detector de raios X digital Flat-Panel é mostrada na 

Figura 20. O aspecto fundamental da construção é ilustrado, onde cada elemento 

sensor é constituído por um fotodiodo e um transistor de película fina (Thin Film 

Transistor - TFT), ambos feitos de uma matriz de silício amorfo, com aproximadamente 

2.048 x 2.048 sensores, sendo esses sensores em formato quadrado, cada um com 

200 pm de aresta, sobre um substrato de vidro único [20]. A matriz de pixel é revestida 

com uma camada sensível a raios X, constituída de material cintilador. Na extremidade 

do campo do detector, módulos com múltiplos chips são utilizados para leitura 

eletrônica [20],

raios X

pinça de contato
silicone amorfo

cintilador Csl substrato de vidro

iodeto de césio (Csl)
.................. - .

matriz de silicone amorfo 
[fotodiodo / matriz de transistor)

létrons

chips de leitura de saída de 
"baixo ruído (ROC)

Figura 20: Composição do detector flat panel (esquerda) e ilustração 

esquemática do sinal de conversão dentro do detector (direita) [29]
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2.3.4 Tomografia Computadorizada de Múltiplas Linhas de Detectores

Os equipamentos de PET/CT utilizam tomógrafos multicortes. Essa tecnologia 

consiste de múltiplos elementos detectores no plano x-y, mas somente uma linha de 

detectores no eixo z. Existem, tipicamente, 700 a 900 detectores no plano axial (plano 

x-y) formando um arco [30].

A principal diferença entre o sistema de detectores simples (Single-row detector 

CT -  SDCT) e o multicortes (Multiple Detector Computed Tomography - MDCT) é o 

número de linhas. O número de detectores no plano dos raios X é o mesmo nos dois 

sistemas, mas o número de linhas de detectores é aumentado na direção z, 

proporcionando múltiplas linhas de detectores com capacidade para produzir 

varreduras múltiplas em uma única rotação do tubo de raios X.

O número total de elementos depende do número de detectores de raios X no 

plano (700 a 900) vezes o número de linhas de detectores (2 para 4, 8, 16, ou 64 

linhas), obtendo-se um total de 1.400 a 60.000 elementos detectores. Um componente 

importante no MDCT é o sistema de aquisição de dados (Data Acquisition System- 

DAS) que é um canal que determina o número de linhas que será usada para a 

aquisição de dados.

Existem três modelos de matrizes de detectores de linhas múltiplas: detector 

uniforme (matrix array detectors), não uniforme (adaptive array detectors) e detector 

de matriz híbrida (hybrid array detectors).

A Figura 21 mostra a progressão das configurações típicas de largura nominal 

dos detectores dos equipamentos de CT devido à introdução de novas tecnologias 

[30],
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Figura 21: Largura nominal dos detectores típicos de equipamentos de CT [7]

2.3.5. Modos de varredura

Os principais tipos de varreduras utilizadas em tomografia por raios X são [30]:

• Scout ou Topograma: são radiografias no comprimento de varredura 

selecionado para visualização da região de interesse obtida com uma técnica de baixa 

energia.

• Sequencial: após cada etapa, a mesa é movida para a posição seguinte 

antes da aquisição da imagem da próxima região, havendo um atraso (delay) mínimo 

entre a varredura de cada porção. É também chamado de modo de varredura passo-e- 

disparo (step-and-shoot).

• Helicoidal: a aquisição de dados é sincronizada com o movimento da mesa, 

o que elimina o atraso entre as etapas e a digitalização.

2.3.5.1. Fatores primários da varredura

• Tensão do tubo: é a diferença de potencial mantida entre o anodo e o 

catodo em um tubo de raios X, sendo responsável pela energia em que os elétrons
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serão ejetados do filamento de raios X para o anodo. Dessa forma, influencia a 

natureza da produção dos raios X.

• Corrente do tubo e mAs: corrente (mA) é a intensidade de fótons de raios 

X produzidos no tubo. O produto da corrente pelo tempo de varredura resulta em 

corrente por segundo (mAs), Assim, tanto o mA quanto o mAs têm um impacto linear 

na dose de radiação do CT. Alguns fabricantes usam o conceito de mAs Efetivo 

{Effective mAs) em varreduras helicoidais, que é a taxa de mAs pelo pitch ou passo.

• Tempo de varredura (scan time): é o tempo em que há emissão de fótons 

durante uma rotação simples do tubo de raios X contido no gantry.

• Passo {Pitch): durante uma varredura helicoidal, a mesa do paciente é 

transportada através do gantry, enquanto que o tubo de raios X é continuamente 

rotacionado em torno do paciente, proporcionando um caminho em espiral. O passo é 

definido como a razão entre o avanço da mesa pela rotação do gantry para a largura 

do feixe de raios X. Com a largura do feixe de raios X dada por W  (mm) e do 

incremento da mesa por rotação do gantry definido como / (mm), o passo é definido 

pela expressão 3:

Pitch =  - (3)

Para o sistema MDCT, o passo é definido como a razão entre o avanço da 

mesa pela rotação do gantry para a colimação do feixe de raios X. Assim, temos:

Pitch —
I

N x T (4)

Onde,

/ :  incremento da mesa;

N : número de canais;

T : largura de cada canal.

• Comprimento de varredura (scan iength): constitui o comprimento da 

imagem que será digitalizada e é escolhido pelo técnico através da imagem obtida no 

scout ou planejamento do exame.
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2.4. Grandezas Radiológicas

Para a realização de qualquer estudo dosimétrico, as grandezas radiológicas 

envolvidas devem ser definidas. As principais grandezas necessárias ao 

desenvolvimento do presente trabalho são descritas a seguir.

2.4.1. Atividade

A atividade (A) de um material radioativo é a taxa média de decaimento, ou 

seja, é o número de transformações nucleares por unidade de tempo (f). A unidade de 

atividade no Sistema Internacional (SI) é o becquerel (Bq) [31].

A =
dN
dt

= At (5)

Onde:

N = número de núcleos radioativos contidos na amostra no instante t, 

A = constante de decaimento radioativo para o radionuclídeo ( f f).

2.4.2. Dose Absorvida

É definida como o quociente entre a energia média absorvida de em um ponto 

de interesse P por um elemento de volume de massa dm. A unidade no Sistema 

Internacional SI é J/kg, também denominado gray (Gy) [31].

D
de
dm (6)

A unidade dosimétrica mais utilizada até hoje é a dose absorvida média no 

órgão ou tecido, principalmente devido à dificuldade de se determinar a dose 

absorvida a nível celular [32],

2.4.3. Kerma

O kerma (kinetic energy released per unit of mass) K é definido como o 

quociente de dETr por dm, onde dETrè a soma das energias cinéticas iniciais de todas
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as partículas carregadas liberadas por partículas não carregadas (partículas neutras 

ou fótons), incidentes em um material de massa dm. A unidade da grandeza kerma no 

SI é o gray (Gy) [31].

dm ( 7)

Como o kerma inclui a energia recebida pelas partículas carregadas, 

normalmente elétrons de ionização, estes podem dissipá-la em colisões sucessivas 

com outros elétrons ou, ainda, na produção da radiação de freamento; como 

apresentado na equação [31]:

Kc =kerma de colisão, quando a energia é dissipada localmente por ionizações 

e/ou excitações;

K r -  kerma de radiação, quando a energia é dissipada longe do local, por meio 

dos raios X.

Quando há equilíbrio de partículas carregadas ou equilíbrio eletrônico de 

partículas carregadas (EPC), o kerma de colisão é igual à dose absorvida [31].

2.4.4. Dose Equivalente no tecido ou órgão

A dose absorvida média em um órgão ou tecido (HT) é um dos indicadores da 

ocorrência de efeitos biológicos. Entretanto, a probabilidade de efeitos depende da 

qualidade da radiação, já que diferentes tipos de radiação podem produzir diferentes 

danos para uma mesma dose absorvida. A grandeza dose equivalente HT leva em 

consideração a qualidade da radiação, sendo definida como o valor médio da dose 

absorvida em um tecido ou órgão (7), obtido sobre todo o órgão ou tecido, para um 

tipo de radiação (R). A unidade da grandeza dose equivalente no Sl é o sievert (Sv) 

[32].

K  = K c +  K r ( 8)

Onde,

(9)
R
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Onde,

Dt,r. dose absorvida média no tecido ou órgão T devido à radiação R\ 

wR: fator de peso da radiação R correspondente.

A ICRP 103 de 2007 [32] fornece os valores de fatores de peso da radiação 

atualizados como mostra a Tabela 3.

Tabela 3: Fatores de peso da radiação, wR [32]

Tipo e faixa de energia Fator de peso da radiação (wR)

Fótons (todas as energias) 1

Elétrons e múons (todas as energias) 1

Nêutrons (energia <10 keV) 5

Nêutrons (energia 10 keV a 100 keV) 10

Nêutrons (energia 100 keV a 2 MeV) 20

Nêutrons (energia 2 MeV a 20 MeV) 10

Nêutrons (energia > 20 MeV) 5

Prótons, outros prótons de recolhimento 

(energia > 2 MeV)

5

Partículas alfa, fragmentos de fissão e núcleos 

pesados.

20

2.4.5. Dose Efetiva

Para estimar o risco devido a uma determinada exposição à radiação, somente 

o cálculo da dose absorvida não é adequado já que os efeitos da radiação ionizante 

não dependem somente dessa grandeza. Existem outras variáveis que também 

influenciam nos efeitos, tais como: tipo de radiação, distribuição da absorção de 

energia no tempo e espaço dentro do corpo humano, assim como a 

radiossensibilidade dos tecidos ou órgãos expostos. A grandeza dose efetiva foi então 

criada para especificar a quantidade de exposição que está quantitativamente 

relacionada à probabilidade de efeitos estocásticos no corpo humano (todas as partes 

do corpo) para todos os tipos de radiação [32],
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A dose efetiva (E) é definida como a soma ponderada das doses equivalentes 

em todos os tecidos ou órgãos do corpo e pode ser calculada a partir da Equação 10. 

A unidade da grandeza dose efetiva no SI é o sieved (Sv).

E — ^  WT H t — ^  W T ^  W R rR (10)
T  T  R

Onde,

E : soma ponderada das doses equivalentes em todos os tecidos e órgãos do

corpo (J/Kg ou sieved (Sv));

wf. fator de peso do tecido T, Tabela 4;

wR\ fator de peso da radiação R;

Ht : dose equivalente;

Dt r : dose absorvida média no tecido T pela radiação R.

Tabela 4: Fatores de peso do tecido, wT [32]

Orgão/ Tecido wT

Pulmão, estômago, cólon, medula óssea, mama, remanescentes 0,12

Gônadas 0,08

Tireóide, esôfago, bexiga, fígado 0,04

Superfície óssea, pele, cérebro, glândula salivares 0,01

A dose efetiva não pode ser medida diretamente no corpo. Para estimá-la são 

usadas as doses absorvidas e os fatores acima descritos. Na área médica essa 

grandeza é utilizada no cálculo de doses em pacientes como forma de comparação 

entre diferentes pacientes e procedimentos distintos.

2.5. Dosimetria

2.5.1 Dosimetria em PET

As metodologias disponíveis na literatura para o cálculo de dose interna devida 

à incorporação de radionuclídeos são várias, utilizando-se equações diferentes sendo,
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porém, essencialmente compatíveis. A diferença real nas várias metodologias que têm 

sido utilizadas durante os últimos 40 anos está no modelo físico utilizado para 

determinar as frações do radionuclídeo absorvidas em cada parte do corpo ou órgão e, 

também, suas respectivas massas, sejam das regiões consideradas como fonte ou 

regiões alvo, ou seja, de outros órgãos do corpo irradiados pelo órgão fonte.

A equação de dose utilizada pelo Comitê de Dose Interna de Radiação Médica 

(Medical Internal Radiation Dose -  MIRD) da Sociedade Americana de Medicina 

Nuclear (Society of Nuclear Medicine -  SNM) é aceita como base da dosimetria 

interna e pode ser representada pela equação 11 [33]:

D — Ã .S  (11)

Onde,

Ã = atividade acumulada no órgão fonte (pCi.h ou MBq.s); 

S = fator-S.

O fator-S é dado pela equação:

5 =  k  Y  — E í0 í 
m

( 12)

Onde,

k  = constante de proporcionalidade (rad.g/pCi.h.MeV ou Gy.kg/MBq.s.MeV); 

ní ~ número de radiações com energia i emitida por transição nuclear; 

m = massa da região alvo (g ou kg);

Ei = energia por radiação i (MeV);

<f>i =  fração da energia absorvida no alvo para a energia /.

O MIRD phantom, nome mais conhecido do simulador Fisher-Snyder, tem os 

limites dos órgãos descritos por expressões matemáticas, é composto por uma série 

de formas geométricas desenhadas segundo as especificações do “Homem 

Referência” da publicação ICRP 23 [34], e é composto por osso, tecido pulmonar e 

tecido mole com composições elementares também definidas pela ICRP 23 [34]. Esse 

simulador tem sido utilizado com códigos Monte Cario para calcular empiricamente as 

frações absorvidas de energia do fóton para os órgãos e tecidos. Com isso, foi 

possível calcular o fator-S para uma gama de radionuclídeos em uma dada
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combinação fonte-alvo [35] e estimar a dose absorvida para alguns órgãos definidos. 

Esses parâmetros para o cálculo de dose são baseados em uma fonte com 

distribuição uniforme e um homem de tamanho padrão (70 kg).

A ICRP fornece os fatores de dose por unidade de atividade administrada para 

diversos radiofármacos com uso regulamentado para prática clínica em medicina 

nuclear. Os fatores de dose das tabelas da ICRP 106 [36] são os mais recentes, e 

atualizam ou substituem os fatores de dose anteriores devido a estudos mais recentes 

de biodistribuição ou o desenvolvimento de novos radionuclídeos e radiofármacos. 

Esses fatores são provenientes de cálculos por métodos de Monte Cario que levam 

em conta os modelos biocinéticos [36]. A Tabela A no Anexo apresenta os fatores de 

dose da ICRP 106 [36] para o radiofármaco 1SF-FDG, radiofármaco utilizado em 

exames PET/CT oncológicos.

Considerando um indivíduo com a biodistribuição normal, ou seja, de um 

indivíduo sadio, o fator que mais influencia a dose é a atividade administrada ao 

paciente. Os fatores que afetariam indiretamente estariam relacionados com as 

características e qualidade do equipamento, necessitando alterar a dose para 

melhorar o diagnóstico.

2.5.2. Dosimetria em CT

2.5.2.1. índice de dose em tomografia computadorizada (CTDI)

O índice de dose de CT (Computed Tomography Dose Index -  CTDI) é 

calculado pela integral de todas as contribuições de dose ao longo do eixo z (D{z)), 

dividido pela colimação, conforme equação 13 [4, 37],

C T D I = / J ^ d z  (13)

Onde,

D(z) = perfil da dose de radiação ao longo do eixo z;

N = número de seções da imagem tomográfica em uma simples varredura 

axial;

T = largura da seção tomográfica ao longo da imagem no eixo z por um dado 

de canal.
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Para se realizar as medidas de CTDI precisa-se de um simulador específico e 

um conjunto eletrômetro associado a uma câmara de ionização do tipo lápis de 

100 mm de comprimento. Este simulador dosimétrico de CTDI é constituído de 

polimetilmetacrilato (PMMA) com comprimento de 150 mm e diâmetro de 32 cm. 

Contém 5 cavidades, quatro posicionadas nas bordas (posições x,y. 3,0; 0,-3; -3,0 e 

0,3) e uma na região central (0,0). Uma representação do aparato de medição pode 

ser visto na Figura 22 [7],

detector

Tubo d* raios X
Tubo da raie

simulador CTDI faixa

aixox eletrômetro aixoz

câmara
ionização

faixa
isocantro 
(pojicçio 
da câmara 
da ionz.)

datactor

Figura 22: Aparato experimental da aquisição de dados com o simulador CTDI de

PMMA, vista frontal e lateral [7]

Dessa forma, determina-se o CTDhoo que é definido como a dose acumulada 

em uma varredura única, no centro da câmara de ionização, com uma varredura 

máxima de 100 mm, que corresponde ao comprimento da câmara de ionização tipo 

“lápis” utilizada na dosimetria do feixe. Este índice estima a dose acumulada ao longo 

da largura de varredura, conforme equação 14 [4, 37]:

j r 50mm
CTDI100 = —  D{z)dz (14)

/ V 1 ■'-50mm

Sendo a integral dessa equação igual a dose multiplicada pelo comprimento da 

câmara, temos:

L x  100
CTDl 100 -  — —  x f  x C (15)
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Onde,

L = média de três leituras da câmara na mesma posição (mGy);

N x  T= largura nominal do feixe (mm);

f  = fator de correção para o acrílico = 0,9;

C = fator de correção de temperatura e pressão que é corrigido

automaticamente pela câmara.

Assim, obtem-se os valores de CTDhoo em cada uma das 5 posições do 

simulador de PMMA. Com essa informação pode-se calcular o CTDIw (Weighted CTDI 

-  CTDIw), segundo a equação 16 [4, 7]:

1 2
CTDIw = -  CT DI10Q central + -  CTDI1QQborda  (16)

O índice de dose de CT volumétrico (Computed Tomography Dose Index 

Volumetric - CTDIvoi) é utilizado para estimar a dose no paciente já que representa a 

dose para um protocolo específico que envolve uma série de varreduras em um 

determinado volume. A unidade do CTDIvoi no SI é o mGy, mesma unidade de dose 

absorvida, e pode ser calculado conforme equação 17 a seguir [4, 7],

CTDIvoi
CTDIw

Pitch
(17)

Onde,

Pitch ; taxa que a mesa avança por rotação (/) para a largura nominal do feixe

(,NxT).

Para uma representação mais realista da energia entregue em um protocolo de 

aquisição, a dose absorvida deve ser integrada ao longo do comprimento de varredura 

de forma a levar em conta o produto comprimento-dose (Dose-Lenght Product -  DLP), 

sendo representado pela equação 18 [4, 7j.

DLP (mGy x cm) — CTDIvol (mGy) x comprimento da v a rre d u ra  (cm) (18)
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2.5.2.2. Método AAPM n° 96

Um método de estimativa de dosimetria em CT foi proposto pelo European 

Working Group for Guidelines of Quality Criteria in Computed Tomography. Valores de 

dose efetiva calculados por métodos de Monte Cario pelo National Radiological 

Protection Board (NRPB) foram comparados aos valores de DLP utilizados em 

exames clínicos de forma a determinar um conjunto de coeficientes denominados k  

dependentes apenas da região anatômica onde ocorre a varredura [4]. A Tabela 5 

apresenta os fatores k  para pacientes adultos, com desvio médio de 10% a 15%.

Tabela 5: Dose efetiva normalizada pelo produto DLP para pacientes adultos em

várias regiões do corpo [4]

Região do corpo k  (mSv mGy'1 cm'1)

Cabeça e pescoço 0,0031

Cabeça 0,0021

Pescoço 0,0059

Tórax 0,0140

Abdômen e pélvis 0,0150

Tronco 0,0150

Assim, a dose efetiva é calculada segundo a equação 19, a seguir [4].

E (m S v)~  k  .DLP (19)

2.5.2.3. Método SSDE AAPM n° 204

O Relatório n° 204 da AAPM [6] descreve uma metodologia a ser incorporada 

de forma simples na rotina clínica, onde se estima a dose absorvida utilizando 

dimensões específicas do paciente. Esta metodologia, iniciada com a finalidade de 

aplicar fatores de correção para dosimetria de pacientes pediátricos, pode ser também 

aplicada a pacientes adultos, sem discriminação de gênero.
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Sendo assim, é necessário obter as medidas de CTDI do equipamento e 

protocolo em uso, executadas com o simulador de PMMA conforme descrito 

anteriormente. Para estas medidas, utilizam-se os simuladores de cabeça (16 cm) 

para pacientes pediátricos e para a região da cabeça de adultos, além do simulador de 

corpo (32 cm), mantendo os valores dessas medidas sobre supervisão periódica. Além 

disso, precisa-se anotar o valor das medidas métricas da lateral (LAT), antero

posterior (AP), e soma LAT+ AP (diâmetro efetivo) do paciente, segundo orientações 

desse relatório [6],

Com as informações relativas ao paciente e o valor de CTDIvoi, utiliza-se a 

Tabela 1 ou 2 da AAPM n° 204 [6] para obter os fatores de ajuste para estimativa da 

dose absorvida paciente-específica. A escolha da tabela depende do simulador 

utilizado para as medidas do CTDIvoi. Se o simulador tiver sido o de corpo, faz-se uso 

da Tabela 1 e se for o de cabeça, utiliza-se a Tabela 2 [6],

A dose absorvida média no exame é estimada segundo a equação 20 para o 

simulador de PMMA de 32 cm de diâmetro [6]:

SSDE {m G y) =  f â *  x  C T D lfol {m G y) (20)

Onde,

SSDE -  estimativa de dose para o tamanho específico do paciente (Size 

Specific Dose Estimate);

/sfze= fator de conversão para o simulador de PMMA de 32 cm de diâmetro, 

função da medida X (AP, LAT, AP+LAT ou diâmetro efetivo) do paciente;

CTDflh  = CTDIvo/ medido no simulador de PMMA de 32 cm de diâmetro.

Da mesma maneira, a dose absorvida média no exame é estimada segundo a 

equação 21 para o simulador de PMMA de 16 cm de diâmetro [6]:

SSDE {m G y) =  f ™  x  C TD Ilv6ol {m G y) (21)

Onde,
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SSDE = estimativa de dose para o tamanho específico do paciente (Size 

Specific Dose Estimate)',

fstze = fator de conversão para o simulador de PMMA de 16 cm de diâmetro, 

com a medida X do diâmetro paciente;

CTDlloi -  CTDIvol medido no simulador de PMMA de 16 cm de diâmetro.

2.5.2.4. Metodologia de simulação com ImPACT

O ImPACT é uma planilha Excel livre (ImPACT CTDosimetry spreadsheet - 

version 1.0.3) [38] desenvolvida para estimar a dose absorvida e a dose efetiva em 

exames de CT. Para tanto se deve alimentar o programa com os dados do protocolo 

utilizado e informar a marca e modelo do equipamento de CT em que se deseja 

realizar a dosimetria. Este software utiliza os coeficientes de dose do National 

Radiological Protection Board (NRPB) para estimar as doses absorvidas em regiões 

do corpo do paciente utilizando métodos de Monte Carlo.

2.5.3 Dosimetria termoluminescente (TLD)

O fenômeno da termoluminescência é essencialmente um processo composto 

por dois estágios fundamentais. No primeiro estágio, o material é exposto a uma fonte 

de energia externa (no caso, radiação ionizante), passando de seu estado de equilíbrio 

para um estado metaestável. No segundo estágio, o material sofre uma relaxação 

termoestimulada e retorna ao equilíbrio, emitindo luz. O objetivo principal da dosimetria 

TL é determinar a quantidade de energia por unidade de massa (dose) que foi 

absorvida pelo material durante o processo. Isto é conseguido, medindo-se a 

intensidade de luz emitida pelo material devida à liberação termoestimulada da energia 

absorvida. A intensidade de luz emitida pode ser correlacionada à dose, após um 

processo de calibração. A curva de intensidade da luz emitida, em função da 

temperatura, é denominada curva de emissão luminescente termoestimulada ou 

termoluminescente (TL) [39, 40].

A dosimetria termoluminescente é muito utilizada para diversas finalidades, 

incluindo dosimetria pessoal e ambiental, dosimetria retrospectiva de acidentes e 

avaliação de doses de pacientes submetidos a exames e tratamentos médicos
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envolvendo radiação. Os dosimetros termoluminescentes (TLD) têm sido muito usados 

nas áreas médicas de radioterapia e radiodiagnóstico [39]. Um dos materiais mais 

utilizados é o LiF:Mg,Ti, composto por Lítio (Li) em sua forma isotópica natural, dopado 

por Magnésio (Mg) e Titânio (Ti) [39].. A empresa Harshaw comercializa este TLD com 

o nome de TLD100, sendo sua dopagem de 120 ppm de Mg e 13 ppm de Ti. Os 

principais motivos de este material ser muito utilizado e adequado às medições 

clínicas são: estar disponível comercialmente, possuir número atômico próximo ao do 

tecido (quase tecido equivalente); apresentar resposta linear em função da dose em 

uma ampla faixa de variação da mesma, com boa reprodutibilidade e sensibilidade 

adequada; ser fabricado em tamanho pequeno e em vários formatos, ser pouco 

sensível à luz; possuir grande estabilidade a temperatura ambiente; não ser tóxico 

nem higroscópio; e ser fácil de limpar e reutilizar [39,40],

2.5.3.1. Características dosimétricas do TLD100

• Sensibilidade

A sensibilidade à dose de um dosímetro corresponde à quantidade de luz que o 

material termoluminescente emite ao ser exposto à radiação. A sensibilidade é 

proporcional à quantidade de material dosimétrico ativo presente, mas também sofre 

influência dos tratamentos térmicos, faixa de energia da radiação e geometria dos TLD 

[40,41], Em técnicas de radiodiagnóstico como a tomografia computadorizada, as 

doses absorvidas podem variar em uma faixa de poucos micrograys a centenas de 

miligrays, sendo útil o emprego de dosimetros com resposta reprodutiva em uma 

grande faixa de dose. O TLD100, dependendo da geometria do dosímetro e do 

sistema de avaliação, pode ser empregado para doses entre 0,05 mGy e 1 Gy, 

independentemente da taxa de dose. Sua resposta é supralinear a partir de cerca de 

2 Gy [40],

• Dependência Energética

Para uma dada dose, as curvas dosimétricas do TLD variam se forem 

provenientes de exposições de diferentes energias (Figura 23). Isso ocorre devido à 

dependência energética do coeficiente de absorção do material do TLD. Para fótons,
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na faixa de energia utilizada em exames diagnósticos a principal interação da radiação 

com materiais de número atômico baixo, como por exemplo, o TLD100, é o efeito 

Compton [40].

Devido ao número atômico efetivo (Zeff) do UF e do tecido humano serem 

próximos, 8,14 e 7,4 respectivamente, suas respostas para fótons de energias 

diferentes variam pouco. Segundo Oberhofer [39], para um espectro de energia de 

fótons de 3 keV a 1,2 MeV ocorre 30% de variação entre as respostas desses dois 

materiais.

ENERGIA (MeV)

Figura 23: Resposta TL para diferentes energias do fóton [40]

• Estabilidade

O TLD1Q0 apresenta uma perda de resposta menor do que 5% para 

armazenagem à temperatura ambiente de 20°C por até 1 ano [42], mesmo com 

umidade de 90% e exposição a luz normal de ambientes fechados.
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2.5.3.2. Aplicação de TLD em PET/CT

Huang e colaboradores avaliam as doses de três protocolos de corpo inteiro 

(oncológico) de PET/CT usando metodologia com TLD em simulador antropomórfico e 

simulação no software ImPACT (versão 0.99X) [16]. Descamps [43] fez as medidas de 

dose em CT seguindo a AAPM TG111 [5] para largura nominal de feixe maior que 

40 mm onde os resultados e discussões das metodologias ainda são críticos. Ele 

utilizou também, TLD para estimar a dose absorvida entregue, utilizando para isso o 

valor de 1,06 para a razão entre os coeficientes de absorção de energia em massa da 

água e do ar, para energia de aproximadamente 70 keV.

2.6. Simulador antropomórfico

O Alderson RAN DO phantom (Alderson Research Laboratories, Inc., Long 

Island City, NY) é um simulador antropomórfico de corpo inteiro, com as 

padronizações da ICRU 23 [34], e pode ser encontrado representando o sexo 

masculino e feminino. A Figura 24 é uma fotografia do simulador Alderson, que simula 

um paciente do sexo feminino de 1,65 cm de altura e peso de 64 Kg.

É constituído de esqueleto humano incorporado em material plástico 

radioequivalente ao tecido mole e na região do pulmão possui densidade do ar. Possui 

o comprimento do tronco de 68 cm e o comprimento do pescoço e cabeça de 23 cm.

O simulador é seccionado em 34 seções transversais, sendo 33 fatias de 

espessura de 2,5 cm. Essas fatias possuem orifícios em uma grade de 3 cm x 3 cm ou 

1,5 cm x 1,5 cm, dependendo da região do corpo que a fatia representa, e os orifícios 

tem 7 mm de diâmetro por 24,5 mm de comprimento.
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Figura 24: Simulador antropomórfico Alderson feminino
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3. MATERIAIS E MÉTODOS

3.1. Equipamento PET/CT

O presente trabalho foi realizado em um equipamento PET/CT da marca 

Philips, modelo GEMINI TF (Figura 25), pertencente ao Instituto Nacional de Câncer 

(INCa) localizado na cidade do Rio de Janeiro.

Figura 25: PET/CT da marca Philips, modelo GEMINI TF® [44]

As especificações básicas do equipamento são descritas a seguir.

• Peso máximo do paciente: 195 kg

• Diâmetro do “gantry”: 70 cm para o PET e para o CT

• Comprimento total de varredura permitido: 190 cm

• Material do cristal do PET: LYSO

• Dimensões do cristal do PET: 4 x 4 x 22 mm3

• PET Time-of-Flight imaging (TOF)

• PET sensibilidade no centro do FOV: 7000 cps/MBq (NEMA), > 14000 com 

TOF

• PET pico NECR: 110 kcps (NEMA), > 220 com TOF

• PET resolução especial transversa (1 cm): 4.7 mm (NEMA)

• Configurações do CT: Brilliance 64 canais

• Tubo CT: MRC -  Maximus Rotalix Ceramic com capacidade de 

armazenamento do anodo de oito milhões de unidades de calor (Million Heat 

Units -  MHU).
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Neste estudo, o protocolo avaliado foi o de pesquisa de corpo inteiro, 

oncológico, onde a varredura inicializa na parte superior da cabeça e vai até a metade 

da coxa. As técnicas utilizadas pelo INCa são padronizadas de acordo com o peso do 

paciente. Para o exame PET é administrada uma atividade de 4,44 MBq por Kg do 

paciente, inclusive pediátrico, sendo 444 MBq a máxima atividade injetada em adultos. 

Para o CT, são utilizados parâmetros fixos apresentados na Tabela 6, com exceção da 

corrente que é escolhida de acordo com o peso do paciente, conforme Tabela 7.

Tabela 6: Protocolo fixo de rotina do CT para exame oncológico*

Parâmetros de aquisição CT

Tipo de varredura scout Helicoidal

Tempo de rotação (s) - 0,5

Colimação (mm) - 64 x 0,625

Pitch 0,829

kV 120 120

Filtro Standard B

*Dados fornecidos pelo INCa em outubro 2013.

Tabela 7: Variação do valor de corrente com o peso do paciente*

Protocolo Peso (Kg)
CT

Corrente (mAs/corte)

1 20 50

2 21 -6 5 75

3 66-89 90

4 90 120

* Dados fornecidos pelo INCa em outubro de 2013.

3.2. Dosimetria para o PET

A dosimetria para o PET foi realizada utilizando-se os fatores de dose para o 

1SF-FDG tabelados na ICRP 106 [36], como descrito em 2.4.1. As doses absorvidas
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médias e a dose efetiva foram calculadas multiplicando-se a atividade administrada ao 

paciente pelo fator de dose, como mostram, respectivamente, as equações 22 e 23.

Dose Absorvida = fa to r  de dose x atividade adm inistrada (MBq) ( 22 )

Onde,

fator de dose = fator tabelado em função da biocinética do 18F-FDG; 

atividade administrada -  atividade dada efetivamente ao paciente, ou seja, a 

medida antes da administração menos a residual na seringa, após 

administração.

Dose E fetiva  = f a to r  de dose x atividade adm inistrada  (MBq) (23)

As doses absorvidas e efetivas foram estimadas para os três protocolos 

utilizados na clínica que variam de acordo com o peso do paciente.

3.3. Dosimetria para o CT

A dosimetria para o exame de CT foi realizada através de quatro metodologias 

distintas, sendo duas com medidas utilizando o simulador CTDI; são estas:

1) Metodologia com Simulador Antropomórfico: dosimetria por técnica de 

termoluminescência (TLD) utilizando um simulador Antropomórfico Alderson 

RANDO phantom;

2) Metodologia com simulador de CTDI

a. Dosimetria com simulador de CTDI pela técnica que utiliza os 

fatores k  recomendados pela AAPM n° 96 [4];

b. Dosimetria com simulador de CTDI e obtenção dos fatores de 

correção que leva em conta o tamanho específico do paciente (Size- 

Specific Dose Estimates -  SSDE) recomendado pela AAPM n° 204 

[6J;

3) Metodologia de simulação com ImPACT: utilizando o software de cálculo de

dose em CT ImPACT [38],
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3.3.1. Metodologia com Simulador Antropomórfico

Para as medidas de dose pela técnica de dosimetria termoiuminescente foi 

utilizado um simulador antropomórfico feminino de corpo inteiro Alderson RANDO 

phantom (Alderson Research Laboratories, Inc., Longlsland City, NY), feminino, com 

mamas de tamanho médio. As doses equivalentes nos órgãos/tecidos críticos e as 

doses efetivas foram estimadas para três dos protocolos em uso na clínica. Como o 

peso do simulador é bastante superior ao indicado para a utilização do Protocolo 1, 

utilizado para pacientes pediátricos, este não foi avaliado. Da mesma forma, o peso do 

simulador é bastante inferior ao indicado para realizar o Protocolo 4, mas nesse caso 

as doses foram avaliadas para se poder quantificar o caso extremo, uso de técnica 

indevida ou mesmo algum incidente. Então, só os protocolos 2, 3 e 4 da Tabela 9 

foram avaliados no presente estudo devido à análise ser restrita a pacientes adultos.

O dosímetro termoiuminescente utilizado é constituído de LiF:Mg,Ti (TLD100) 

tipo rod com 1 mm de diâmetro e 6 mm de comprimento. Suas dimensões são 

compatíveis com as dimensões dos furos das fatias do simulador. Para inserir o 

TLD100 nestes furos em cada fatia de interesse, foram utilizados capilares de vidro 

cilíndricos de diâmetro 1,2 mm e 2,5 cm de comprimento. Em cada capilar foi 

introduzido 3 (três) dosímetros TL e cada ponta do capilar foi fechada com algodão 

(Figura 26).

Figura 26: Fotografia do capilar fechado contendo 3 dosímetros TLD100.

Os capilares de vidro foram distribuídos no simulador antropomórfico conforme 

apresentado na Tabela 8. Para a inserção dos capilares nos orifícios correspondentes 

aos órgãos de interesse, imagens tomográficas do simulador Alderson foram
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analisadas por um médico radiologista (Figura 27). Em alguns casos, onde havia 

dúvidas quanto à melhor localização dos pontos, a imagem tomográfica do simulador 

foi analisada com o auxílio de uma imagem tomográfica de um paciente real com 

dimensões similares.

Tabela 8: Distribuição dos TLD no simulador

Órgão Número de capilares Número de TLD

Cérebro 6 18

Cristalino 2 6

Tireóide 2 6

Esôfago 3 9

Pulmão 24 72

Coração 4 12

Fígado 8 24

Rins 4 12

Osso 4 12

Útero 4 12

Bexiga 2 6

Mama 4 12

Pele 2 6

Figura 27: Imagem de uma fatia da tomografia do cérebro do simulador

Para posicionar o simulador de forma plana na maca do equipamento PET/CT 

e garantir que as fatias ficassem prensadas umas nas outras, evitando ar entre as 

mesmas e, ainda, reproduzir sempre a mesma geometria de irradiação, foi necessária
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a confecção de um aparato. Uma peça de poliestireno expandido (isopor) retangular 

com o molde das costas do simulador foi confeccionada para garantir sua estabilidade 

e uma placa de acrílico em cada extremidade (cabeça e perna) foi fabricada de forma 

a prensar todas as fatias de forma contínua. A Figura 28 mostra o aparato 

experimental.

Figura 28: Suportes usados para melhor adequação do simulador na maca: (A) 

molde de isopor; (B) placa de acrílico.

3.3.1.1. Avaliação dos dosímetros TL

Os TLD foram manuseados, preparados e avaliados seguindo os 

procedimentos do Laboratório de Dosimetria Termoluminescente (LDT) da Divisão de 

Dosimetria (DIDOS) do IRD específicos para o tipo TLD100. Antes de cada irradiação, 

foi realizado um tratamento térmico (pré-irradiação) de 1h a 400°C seguido de 2h a 

100°Cem um forno automático PTW-TLDO.

Após a irradiação e antes das leituras, foi feito outro tratamento térmico de 

10 min a 100°C no mesmo forno. As leituras dos TLD foram realizadas em um leitor 

semi-automático Harshaw 5500 com taxa de aquecimento de 10°C/s entre 50 e 300°C 

com aquisição em 33 s, conforme recomendações do fabricante [45].
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Os TLD foram selecionados de forma a constituir um lote homogêneo, com 

desvio padrão de suas respostas menor do que 4%. Foram realizadas 3 medições de 

cada TLD para esta finalidade. Com este procedimento, de 204 dosímetros iniciais, 

foram selecionados 174 TLD para compor o lote usado neste trabalho.

Em cada leitura foram separados 20 TLD para controle de qualidade (CQ) e 10 

para avaliação da radiação de fundo do Hospital (Background - BG), sendo todos esses 

TLD de escolha aleatória no lote usado para as medidas do trabalho. Os TLD de 

controle de qualidade ficaram no LDT e metade dos mesmos foram irradiados 

simultaneamente em um feixe padronizado e rastreado de 137Cs da DIDOS com 5 mGy 

de kerma no ar livre no ar, em equilíbrio eletrônico. A cada leitura foi calculado um 

fator de normalização (FN) para calibração diária do sistema TL, dado pela 

equação 24:

F N  =
5  m G y  

M cQ -M cQ n
(24)

Onde,

MCq = média das leituras dos TLD de CQ irradiados no 137Cs (nC); 

MCQn = média das leituras dos TLD de CQ não irradiados (nC).

Os dosímetros TL para medidas de radiação de fundo (BG) acompanharam os 

utilizados no simulador durante todo o tempo.

Para a correção de dependência energética da resposta do TLD, quatro 

capilares, cada um com 3 TLD, foram irradiados em conjunto com uma câmara de 

ionização tipo lápis, modelo 10X9-3CT, marca Radcal™, de 100 mm de 

comprimento [46], posicionada na região toráxica do simulador antropomórfico 

feminino, porém sem as mamas, conforme apresentado na Figura 29.
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Figura 29: Foto do aparato da calibração (A) câmara de ionização; (B) TLD.

O fator de correção de energia (FE) foi calculado conforme a equação 25:

FE =
Lc

W r
(25)

Onde,

Lc = leitura da câmara de ionização em kerma no ar (mGy):

Mc = média aritmética dos valores de kerma no ar avaliados pelos TLD usados 

nesta calibração, em mGy .

Sendo Mc calculado como apresentando na equação 26:

Mc — (Mtld — Mbg ) x FN (26)

Onde,

M tld = média das leituras dos TLD (nC);

M bg = média das leituras dos TLD de BG (nC).

A dose equivalente (Ht) em cada órgão/tecido T foi calculada pela equação 27 

a seguir:
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Ht =  (Aft -  M b g ) x FN x FE x 1,06 (27)

Onde,

Ml = média das leituras dos TLD em cada órgão no simulador (nC) para cada 

Protocolo avaliado;

M bg = média das leituras dos TLD de BG (nC);

1,06 = representa o coeficiente de absorção de energia em massa da água em 

relação ao ar para uma energia de aproximadamente 70 keV [41].

A dose efetiva foi, então, calculada como a soma ponderada das doses 

equivalentes nos órgãos/tecidos avaliados, utilizando os fatores de peso wt da 

ICRP103 (Tabela 4).

3.3.2. Metodologia com simulador de CTDI

Para as medidas de CTDI foram utilizados um simulador de corpo (32 cm de 

diâmetro) e um conjunto eletrômetro modelo 9095 associado a uma câmara de 

ionização tipo lápis, modelo 10X9-3CT, marca Radcal™, com volume sensível de 

3 cm3, sendo 100 mm de comprimento sensível [46] (Figura 30).

B
Figura 30: Eletrômetro (A) e câmara de ionização tipo lápis (B) da marca

Radcal™.

O simulador foi colocado no centro do campo de visão (FOV) do equipamento 

CT e as medidas foram realizadas conforme as orientações da AAPM [4] descritas no 

item 2.4.2.1. Foram realizadas três exposições para cada protocolo oncológico e as
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medidas realizadas com a câmara de ionização inserida em cada uma das cinco 

cavidades, conforme fotografia apresentada na Figura 31.

Figura 31: Fotografia do simulador de PMMA de corpo com a câmara de 

ionização tipo lápis (A), aparato alinhado com o laser do gantry  do CT (B)

Dessa forma, foi obtida a média ponderada para a medida de CTDIw e 

calculado o CTDIvol para cada protocolo.

3.3.2.1 Método da AAPM n° 96

Com as medidas de CTDIvol, a dose efetiva foi estimada segundo a 

metodologia da AAPM Relatório n° 96 [4], conforme descrito em 2.4.2.2.

O comprimento de varredura selecionado foi de 100 cm para todos os 

protocolos, já que se tem como objetivo estimar a dose no simulador antropomórfico 

Alderson.

Os fatores k foram desenvolvidos para serem dependentes da região do corpo 

examinada. Sendo os protocolos de CT de cabeça, pescoço, tórax, abdomên e pélvis 

os mais requeridos em radiologia, os fatores k existentes são para esses protocolos. 

Na clínica em estudo, para o exame de PET/CT de corpo inteiro é utilizado um 

protocolo de CT de abdômen, mesmo a varredura sendo de corpo inteiro. Dessa 

forma, como a AAPM n° 96 [4] nã fornece um valor de fator k para o corpo inteiro,
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foram utilizados dois procedimentos para o cálculo da dose efetiva utilizando a 

Equação 19:

1) Calcular a dose efetiva utilizando o fator k de abdômen, já que é 

selecionado no console do CT o protocolo abdômen. Assim, a dose efetiva 

E1, fazendo uso do fator k do abdômen é dada pela a equação 28:

E l  (m Sv) = C TD Ivo l x  100 (c o m p .v a rre d u ra )x  k  (abdôm en ) (28)

2) Calcular a dose efetiva levando em conta o comprimento de varredura de 

cada região do corpo, e assim utilizar o fator k correspondente a cada 

região. Assim, a dose efetiva E2, é calculada através da equação 29:

E (m Sv) = C TD Ivo l x [ (L l x k l )  + (L2 x k l )  + (13 x k3) ]  (29)

Onde,

Li. comprimento de varredura da cabeça e pescoço; 

k i  fator k da cabeça e pescoço;

L2: comprimento de varredura do tronco; 

k2: fator k do tronco;

L3: comprimento de varredura do abdômen e pélvis; 

k3. fator k do abdômen e pélvis.

Os comprimentos de varreduras foram medidos com ferramenta de imagem 

apropriada, disponível no software do equipamento.

3.3.2.2 Método SSDE (AAPM n° 204)

Para a metodologia da AAPM Relatório n° 204 [6], o CTDIvol foi calculado como 

descrito anteriormente e, como se deseja medir a dose absorvida média no exame, ao 

invés de medir a dimensão do paciente, foi medida a dimensão do simulador. Esta foi

53



medida de acordo com a definição de diâmetro lateral (LAT) da AAPM, em que na 

imagem da radiografia (topograma) adquirida no CT é medida a dimensão lateral com 

as ferramentas de imagem disponíveis no console.

Com a informação desse parâmetro foi possível estimar a dose absorvida 

média no simulador. Como o simulador de PMMA utilizado foi o de 32 cm de diâmetro, 

foi usado o fator de conversão fornecido na Tabela 1B da AAPM n° 204 [6].

3.3.3 Metodologia de simulação com ImPACT

O software ImPACT (versão 1.0.3) foi alimentado com as informações de 

marca e modelo do equipamento de CT utilizado na clínica em estudo, com os 

mesmos parâmetros utilizados em cada protocolo. Sendo o comprimento de varredura 

selecionado como corpo inteiro, foi considerado o comprimento máximo de varredura 

permitido pelo software, conforme ilustrado na Figura 32.

Figura 32: Comprimento máximo de varredura selecionado no programa

ImPACT (versão 1.0.3) [38]
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3.4. Dosimetria para PET/CT

De forma a obter a dose final para esse tipo de procedimento diagnóstico, as 

doses absorvidas médias e as doses efetivas de cada exame foram somadas, ou seja, 

as doses relativas ao exame PET foram somadas a cada uma das doses resultantes 

das metodologias do CT. Sabe-se que a soma de doses absorvidas provenientes de 

diferentes tipos de radiação não é uma conduta aceita pela comunidade científica, já 

que os efeitos biológicos produzidos pela exposição aos raios X e à radiação gama de 

511 keV de energia são distintos. Este procedimento foi adotado neste trabalho de 

forma a se verificar a ordem de grandeza envolvida.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1. Dosimetria em PET

A dose absorvida (mGy) e a dose efetiva (mSv) para os pesos limitantes (pesos 

mínimos e máximos) referentes aos Protocolos 2, 3 e 4 são apresentadas na Tabela 9. 

Além dos órgãos que apresentaram doses absorvidas mais elevadas, os órgãos mais 

radiossensíveis para o exame de CT também foram analisados para, posteriormente, 

as doses relativas aos dois exames serem somadas.

Tabela 9: Doses absorvidas e efetivas para o exame PET, segundo protocolos

em função do peso do paciente.

Orgão Dose absorvida (mGy)

Peso (gupo 2) Peso (grupo 3) Peso (grupo 4)

21 kg 65 kg 66 kg 89 kg 90 kg 100 kg

Cérebro 3,5 ±0,2 11,0 ± 0,6 11,1 ±0,6 15,0 ±0,8 15,2 ±0,8 16,9 ±0,8
Cristalino 1,1 ±0,1 3,5 ±0,2 3,5 ±0,2 4,7 ±0,2 4,8 ± 0,2 5,3 ±0,3
Tireóide 0,9 ±0,1 2,9 ±0,1 2,9 ±0,1 4,0 ±0,2 4,0 ±0,2 4,4 ± 0,2
Esôfago 1,1 ±0,1 3,5 ±0,2 3,5 ±0,2 4,7 ±0,2 4,8 ±0,2 5,3 ± 0,3
Pulmão 1,9 ± 0,1 5,8 ±0,3 5,9 ±0,3 7,9 ±0,4 8,0 ± 0,4 8,9 ± 0,4
Coração 6,2 ±0,3 19,3 ±1,0 19,6 ± 1,0 26,5 ± 1,3 26,8 ± 1,3 29,7 ± 1,5
Fígado 2,0 ±0,1 6,1 ±0,3 6,2 ±0,3 8,3 ±0,4 8,4 ± 0,4 9,3 ±0,5
Rins 1,6 ± 0,1 4,9 ±0,2 5,0 ±0,3 6,7 ± 0,3 6,8 ±0,3 7,5 ±0,4
Osso 1,0 ± 0,1 3,2 ±0,2 3,2 ±0,2 4,3 ±0,2 4,4 ±0,2 4,9 ±0,2
Útero 1,7 ± 0,1 5,2 ±0,3 5,3 ±0,3 7,1 ±0,4 7,2 ±0,4 8,0 ±0,4

Bexiga 12,1 ±0,6 37,5 ± 1,9 38,1 ± 1,9 51,4 ±2,6 51,9 ±2,6 57,7 ±2,9
Mama 0,8 ±0,1 2,5 ±0,1 2,6 ±0,1 3,5 ± 0,2 3,5 ±0,2 3,9 ±0,2
Pele 0,7 ±0,1 2,3 ±0,1 2,3 ±0,1 3,1 ±0,2 3,1 ±0,2 3,5 ±0,2

Dose
Efetiva 1,8 ± 0,1 5,5 ±0,3 5,6 ±0,3 7,5 ± 0,4 7,6 ±0,4 8,4 ± 0,4
(mSv)

Observou-se que os órgãos que apresentaram maior dose absorvida são a 

bexiga, o cérebro e coração. Os resultados para a bexiga podem ser explicados por 

ser a via urinária a forma preferencial de excreção deste radiofármaco. O metabolismo
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da glicose no cérebro é conhecido, sendo inclusive recomendado que o paciente fique 

em ambiente calmo e silencioso como preparo para os exames PET com 18F-FDG, de 

forma a diminuir a captação neste órgão.

Uma das aplicações deste radiofármaco é em exames de viabilidade do 

miocárdio, principalmente devido à alta captação do mesmo pelo músculo cardíaco e, 

ainda, pela melhor resolução e sensibilidade do equipamento em relação a outras 

técnicas de medicina nuclear, como tomografia por emissão de fóton único.

A ordem de grandeza dos valores encontrados pode ser considerada como já 

esperada sendo, porém, necessário que os médicos nucleares, cardiologistas, 

neurologistas e radiologistas conheçam as doses absorvidas envolvidas nos 

procedimentos de forma a justificarem e otimizarem os exames de forma adequada.

Além disso, por ser um procedimento muito utilizado para estadiamento de 

tumores e acompanhamento de terapia (radioterapia ou quimioterapia), exames 

PET/CT podem ser realizados com uma frequência até mesmo mensal, levando a 

doses absorvidas em órgãos críticos de mais de 240 mGy, por exemplo, para o trato 

urinário.

4.2. Dosimetria em CT

Levando-se em consideração que 70% da dose efetiva em exames PET/CT 

são originados durante a etapa da tomografia computadorizada e de que ainda não há 

consenso sobre o melhor método, quatro diferentes metodologias de dosimetria foram 

testadas, sendo os resultados apresentados a seguir.

Considera-se a dosimetria por TLD no simulador antropomórfico Alderson 

feminino como a medida mais exata dentre os métodos propostos. Dessa forma, após 

a análise de cada método individualmente, os resultados são comparados com esta 

metodologia e, ainda, com valores encontrados na literatura.

Na primeira etapa de preparação dos dosímetros, a calibração tem importância 

fundamental por relacionar as leituras encontradas com as doses absorvidas 

calculadas. Os resultados são apresentados na Tabela 10 a seguir.
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Tabela 10: Calibração dos TLD no espectro do CT

N° TLD
Leitura TLD 

(nC)

Leitura em Kerma no ar 

(mGy)

1 3i;o 11,7 ± 1,5

2 33,9 12,9 ± 1,7

3 37,1 14,1 ± 1,8

4 39,0 14,9 ±1,9

5 30,8 11,7 ± 1,5

6 30,9 11,7 ± 1,5

7 35,3 13,4 ± 1,7

8 30,7 11,6 ± 1,5

9 30,0 11,4 ± 1,5

10 34,1 12,9 ± 1,7

11 44,5 17,0 ±2,2

12 33,7 12,8 ±1,7

A média das leituras dos TLD utilizados para calibração no feixe do CT foi de 

13,0 +1,7 mGy. A leitura da câmara de ionização na mesma situação foi de 

10,86 + 0,04 mGy. Desta forma, o fator de correção da resposta do TLD para a 

energia do feixe do tomógrafo, calculado conforme descrito no item 3.3.1, equação 25, 

foi de 0,83 ±0,11.

Os valores de CTDhoo medidos com o simulador de PMMA de 32 cm 

considerando cada protocolo são apresentados na Tabela 11 a seguir.

Tabela 11: Valores de CTDHoo (mGy) medidos para simulador PMMA 32 cm

Localização da 

medida no PPMA

Protocolo 2 

CTDhoo (mGy)

Protocolo 3 

CTDhoo (mGy)

Protocolo 4 

CTDhoo (mGy)

Centro 2,72 ± 0,02 3,27 ±0,02 4,29 ±0,01

Esquerda 5,4 ±0,2 6,13 ±0,02 8,10 ±0,01

Direita 5,6 ±0,3 6,5 ±0,2 8,06 ±0,01

Em cima 5,4 ±0,1 6,3 ±0,1 8,22 ±0,01

Embaixo 4,73 ± 0,02 5,7 ±0,1 8,67 ±0,01
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Os valores de CTDI100 encontrados estão em conformidade com o que se 

espera pela literatura [37], onde os valores de CTDI100 na região central devem ser 

aproximadamente a metade dos valores da periferia.

A partir dos valores obtidos de CTDI100, calculou-se os valores de CTDIw, 

CTDIvoi e DLP para cada protocolo, sendo os valores medidos os resultantes das 

medições com câmara de ionização; os valores ImPACT são os resultantes do uso 

deste software livre para o equipamento CT em questão, considerando o mesmo 

comprimento de varredura. Os resultados são comparados na Tabela 12.

Tabela 12: Parâmetros de dose para cada protocolo testado

Parâmetros
Protocolo 2 Protocolo 3 Protocolo 4

M ImP D % M ImP D % M ImP D %

CTDIw

(mGy)
4,4 4,7 6,4 5,2 5,6 7,1 6,9 7,5 8,0

CTDIvol

(mGy)
5,3 5,6 5,4 6,3 6,8 7,4 8,4 9,0 6,8

DLP

(mGy.cm)
534 587 9,0 627 705 11,1 837 940 11,0

M: Valor medido por câmara de ionização e simulador CTDI, onde a incerteza considerada é de 
4% referente à calibração do instrumento; ImP: Valores obtidos pela simulação no ImPACT; D 
%: diferença percentual entre os valores obtidos por cada metodologia.

Na Tabela 12 pode-se observar que os valores dos parâmetros de dose obtidos 

pelo software ImPACT e os medidos experimentalmente apresentam diferenças 

percentuais maiores do que a incerteza associada à câmara de ionização (4%). Dessa 

forma, não se pode afirmar que os valores sejam iguais, ou seja, que o programa 

reproduz uma medida experimental. Porém, como o software é fechado, não é 

possível determinar a origem dessas diferenças.

Os valores de CTDIvol apresentados no relatório de dose do equipamento é de 

4,9, 5,9 e 7,9 mGy para os Protocolos 2, 3 e 4, respectivamente. Assim, as diferenças 

entre o valor exibido no console e os medidos são de 7%, 6% e 6%, para cada 

protocolo respectivamente.

Para a aplicação dos fatores de correção recomendados pela AAPM n° 204 [6], 

determinou-se a dimensão lateral (LAT) obtendo-se o diâmetro efetivo através da 

imagem do topograma do simulador de 273,3 mm, conforme apresentado na 

Figura 33.
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Figura 33: Imagem do topograma do simulador Antropomórfico com a medição

da dimensão lateral (LAT)

Como os fatores de correção da Tabela 1B - AAPM n° 204 [6] são números 

inteiros na unidade de centímetros, o valor medido da dimensão lateral foi 

arredondado para 27 cm, resultando em um fator de correção de 1,65. A dose 

absorvida média no exame será, então, a apresentada na Tabela 13 para cada 

protocolo.

Tabela 13: Dose absorvida média no exame segundo metodologia AAPM n°204

Parâmetro Protocolo 2 Protocolo 3 Protocolo 4
Dose absorvida (mGy) 8,8 10,3 13,8
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A média e desvio padrão das medidas de doses absorvidas com dosímetros 

termoluminescentes TLD são comparadas aos valores obtidos pelo software ImPACT 

e os resultados são apresentados na Tabela 14, a seguir.

Tabela 14: Comparação das doses absorvidas e efetivas obtidas por TLD e por

simulação no ImPACT

Órgão Dose (mGy)

Protocolo 2 Protocolo 3 Protocolo 4

TLD ImPACT TLD ImPACT TLD ImPACT

Cérebro 6,8 ±1,1 9,0 9,2 ± 1,5 11,0 11,1 ±2,2 14
Cristalino 7,3 ±1,2 9,9 9,9 ±2,0 12,0 11,8 ± 2,5 16
Tireóide 10,7 ±2,6 13,0 12,2 ±2,1 15,0 14,9 ±2,8 20
Esôfago 8,5 ±1,7 9,9 10,8 ± 1,8 12,0 13,3 ±2,4 16
Pulmão 8,2 ±1,4 9,1 11,0 ± 2,0 11,0 12,9 ±2,4 15
Coração 7,8 ±1,3 8,8 10,9 ±1,9 11,0 13,4 ±2,4 14
Fígado 8,4 ± 1,4 8,2 10,6 ±1,8 9,8 12,9 ±2,3 13
Rins 8,1 ± 1,2 8,7 11,0 ± 1,8 10,0 12,9 ±2,2 14
Osso 5,7 ±0,9 6,6 7,5 ±1,5 7,9 8,7 ±1,9 11
Útero 5,7 ±0,9 7,9 8,0 ±1,3 9,5 9,6 ±2,0 13
Bexiga 5,7 ±0,8 8,7 8,0 ±1,3 10,0 9,3 ± 1,7 14
Mama E* 

Mama D**
6,2 ±0,9 

6,1 ±0,9
7,2

8,7 ±1,8 

8,3 ±1,3
8,6

9,9 ±2,1 

9,5 ± 1,6
12

Pele E* 

Pele D**
8,8 ± 1,3 

9,1± 1,6
5,9

11.1 ± 1,9

12.2 ±2,1
7,0

15,8 ±2,9 

17,0 ±3,4
9,4

*E: Esquerda; **D: Direita. **lmPACT fornece um valor médio para mamas e pele

Pode-se notar pelos valores obtidos para as duas metodologias que as maiores 

diferenças encontradas foram para a pele, cérebro, tireóide e bexiga. Os maiores 

valores de dose absorvida foram obtidos para a tireóide e pele, órgãos críticos para 

essa prática.

O coeficiente de absorção de energia em massa da água para o ar (1,06) 

utilizado para transformar dose absorvida no ar em dose absorvida no órgão em 

medidas de TLD depende, certamente, da energia e tem-se um espectro de raios X 

sendo emitido no equipamento de CT. Porém, segundo o fabricante, o valor da tensão 

real é o valor de kVp mostrado no console, com um desvio de ± 5%. Portanto, adotou- 

se o valor de 120 kVp, uma vez que a resposta do TLD100 é praticamente constante 

nessa faixa de energia (70 ± 5% keV).
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Para a comparação das doses efetivas pelos diferentes métodos, foi 

considerado que a dose absorvida média no exame fornecida pela AAPM n° 204 [6] é 

numericamente equivalente à dose efetiva, já que esta metodologia considera este 

parâmetro como uma dose absorvida no corpo inteiro. Dessa forma, o fator de peso do 

tecido wt seria a somatória dos fatores de cada órgão, somando a unidade.

Seguindo a proposta da AAPM n° 96 [4], ao aplicar-se o fator k para o 

abdômen, foi obtido para o simulador Alderson feminino a dose efetiva E1 para cada 

protocolo. Utilizando-se o segundo método para o cálculo dos parâmetros de dose, ou 

seja, fatores k de cada região, obtem-se a dose efetiva E2.

O valor do comprimento de varredura adotado para o cálculo de E1 é de 100 

cm, que representa o comprimento de varredura total do exame selecionado pelo 

técnico. Os comprimentos de varreduras adotados para E2 estão mostrados na 

Figura 34. Pode-se observar que a soma dos comprimentos de varredura da segunda 

metodologia não representa o comprimento total, assim foi feito para que o fator k 

correspondesse a exatamente a região pela qual a AAPM n° 96 [4] o definiu.

Dessa forma, para os três protocolos em estudo, os valores de comprimento de 

varredura são apresentados na Tabela 15:

Tabela 15: Comprimentos de varreduras para os protocolos em estudo

Região Comprimento (mm)

Cabeça 250,4

Tronco 420,7

Abdômen e Pelve 192,0
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Figura 34: Topograma do simulador Alderson com as medidas de comprimento

de varredura

Os valores das doses efetivas (mSv) encontrados pelas metodologias 

analisadas e os diferenças percentuais (D %) em relação às medidas realizadas por 

dosimetria termoluminescente (TLD) são apresentados na Tabela 16.
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Tabela 16: Comparação entre doses efetivas estimadas por cada metodologia e

cada protocolo

Parâmetro Protocolo 2 Protocolo 3 Protocolo 4
Dose

Efetiva
(mSv)

D %
Dose

Efetiva
(mSv)

D %
Dose

Efetiva
(mSv)

D %

E1 (k)
AAPM n° 96 8,0 16,2 9,4 4,2 12,6 26

E2 (Xk) 
AAPM n°96 5,3 20,9 6,3 30,0 8,3 23,0

E (TLD) 6,7 - 9,0 - 10,8 -

E (ImPACT) 8,3 19,3 9,9 10,0 13 16,9

E (SSDE) 
AAPM n°204 8,8 23,8 10,3 14,4 13,8 21,7

D (%): diferença percentual entre a metodologia e a medida com TLD

Pode-se observar que as maiores doses encontradas foram as obtidas pela 

metodologia do diâmetro efetivo da AAPM n° 204, onde procura-se individualizar as 

doses efetivas através de correção por um fator que é função da dimensão do 

paciente. Para o Protocolo 2 a maior diferença percentual foi encontrada para a 

metodologia E(SSDE), e para os Protocolos 3 e 4 foram as metodologias E2 e E1, 

respectivamente.

O software de cálculo de dose em CT ImPACT mostrou neste estudo que 

superestima as doses calculadas. A metodologia da AAPM n° 96, fatores k, quando 

utilizada da primeira aplicação proposta (E1) se aproxima dos valores fornecidos pelo 

ImPACT, se calculada da segunda aplicação proposta (E2) observa-se o contrário, ou 

seja, subestima os valores de dose encontrados nas outras metodologias.

4.3. Dosimetria em PET/CT

As doses equivalentes nos órgãos e as doses efetivas do exame oncológico de 

PET/CT, assim como as contribuições separadas de cada exame são apresentadas na 

Tabela 17. Os resultados foram comparados com a literatura.
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Os valores da Tabela 17 estão reportados em termos de dose equivalente no 

órgão para permitir que sejam somadas as contribuições de cada exame 

corretamente, apesar do fator de peso da radiação para raios X e gama serem iguais a 

um, ou seja, terem o mesmo peso para qualquer energia defóton.

Tabela 17: Doses equivalente nos órgãos (mSv) e doses efetivas (mSv) para

cada exame em cada protocolo.

Ó rg ão

Bexjga Coração Cérebro Cristalino Tireoide Útero Mama
Dose

Efetiva

PET 24,8 12,8 7 ,3 2 ,3 1,9 3 ,4 V 3 ,7

Protocolo

2
CT 5,7 7,8 6 ,8 7 ,3 10,7 5 ,7 6 ,2 6 ,7

PET/CT 30,5 2 0 ,6 14,1 9 ,6 12,6 9,1 7 ,9 10,4

PET 4 4 ,8 23,1 13,1 4,1 3 ,5 6 ,2 3,1 7 ,6

Protocolo

3
CT 8,0 10,9 9,2 9 ,9 12,2 8 ,0 8 ,5 9 ,0

PET/CT 52,8 34 ,0 22 ,3 14,0 15,7 14,2 11,6 15,6

PET 54,8 28 ,2 16,0 5 ,0 4 ,2 7 ,6 3 ,7 8 ,0

Protocolo

4
CT 9,3 13,4 11,1 11,8 14,9 9 ,6 9 ,7 10,8

PET/CT 6 4 ,1 4 1 ,6 4 7 ,2 1 6 ,8 19,1 1 7 ,2 1 3 ,4 1 8 ,8

Protocolo
PET 5 9 ,2 4 ,1 4 ,1 — 3 ,7 7 ,8 2 ,5 6 ,2

(Huang et CT 6 ,4 7 ,0 7 ,7 8,1 1 0 ,6 7 ,3 5 ,7 7 ,2

al)*
PET/CT 6 5 ,6 11,1 1 1 ,8 8 ,1 1 4 ,3 15,1 8 ,2 1 3 ,5

* Huang et al Protocolo A para o sexo feminino [16].

Pode-se notar pela Tabela 17 que os órgãos críticos, tanto quando se 

consideram as contribuições dos exames individuais quanto do exame total, 

apresentam valores consideráveis de dose equivalente, o que mostra a importância de
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se verificar os valores de cada órgão individualmente, ao invés de fazer uma analise 

somente de dose efetiva.

Nas medidas efetuadas no presente trabalho, as contribuições do exame de CT 

para o protocolo oncológico são de 65% para o Protocolo 2 e de 58% para os 

Protolocolos 3 e 4, o que sugere que o Protocolo 2 pode ser otimizado já que se trata 

das mesmas condições de exame e que as contribuições de doses para o exame de 

PET e CT devem ser proporcionais entre os protocolos.

Analisando os resultados da Tabela 17 com os do trabalho do Huang [16], 

verifica-se que considerar o peso do paciente ao se administrar a dose é uma escolha 

adequada ao invés de se adotar uma dose única, principalmente para pacientes de 

baixo peso. Porém, as análises mostram que, tanto para o exame PET, quanto para o 

exame de CT, as doses podem ser otimizadas.

4.4. Incertezas

As incertezas associadas às doses absorvidas calculadas para o exame PET 

são consideradas como 5%, levando-se em conta a incerteza de medida da atividade; 

as incertezas dos fatores de dose da ICRP são consideradas menores devido ao 

grande número de dados de simulação utilizados na determinação desses fatores.

O cálculo de incerteza das medidas de TLD foi estimado através da 

propagação de incertezas dos valores médios de seus parâmetros, ou seja, da 

propagação de um desvio padrão dos valores médios das leituras, fator FN e fator FE. 

Sendo que para esse último, o fator de calibração da câmara foi dado pelo fabricante

(4%).

Para a metodologia da AAPM n° 96 a incerteza padrão é dada pela propagação 

da incerteza dos parâmetros de CTDIvoi (10%), comprimento de varredura (14%) e 

fatores k (entre 10% e 15%).

A metodologia da AAPM n° 204, possui a mesma contribuição de incerteza do 

CTDIvol acima (10%), diâmetro lateral LAT (10%) e a incerteza do fator é 

considerada nula devido ao grande número de dados de simulação utilizados na 

determinação desses fatores.
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5. CONCLUSÕES

O presente estudo demonstrou que a simulação pelo ImPACT (versão 1.0.3) é 

o método dosimétrico que mais se aproxima da medida experimental realizada. A 

metodologia da AAPM n° 96, quando usada levando em conta o protocolo de 

abdomên que é o selecionado no exame, apresenta a maior diferença percentual entre 

as metodologias em comparação com a experimental. E, quando é usada utilizando os 

valores adequados de fatores k para cada região, foi a única técnica que subestimou 

os valores experimentais. Observou-se também, que o método da AAPM n° 204 que 

representa a dose absorvida média no exame, pode ser uma estimativa adequada de 

dose efetiva já que apresentou a menor diferença percentual dentre as metodologias 

da AAPM em relação a medida experimental com TLD.

Sendo assim, conclui-se que as metodologias de estimativa de dose em CT 

amplamente utilizadas em nível internacional disponíveis na literatura, propostas pela 

AAPM e a simulação realizada pelo programa ImPACT, não reproduzem a medida 

experimental realizada. Porém considerando que essas metodologias não 

representam a dose individualizada do paciente, essas apresentam uma boa 

estimativa para serem utilizadas na rotina clínica.

Os valores de CDTIvol apresentados pelo fabricante no console são menores 

que os valores experimentais em aproximadamente 7%. Essa é uma diferença 

significativa, já que a metodologia para se estimar estes valores são realizadas 

segundo o mesmo procedimento padrão, dado pela AAPM n° 96 e recomendado pela 

IAEA. Conclui-se que para utilizar os valores de CDTIvol do fabricante é necessário 

realizar um controle de qualidade do feixe de raios X através das medidas de CDTIvol, 

obtendo-se um fator de correção relacionando as medidas do console com a 

experimental, estimando melhor as doses envolvidas no procedimento.

Observa-se a importância de investigar as doses equivalentes nos órgãos, ao 

invés de somente as doses efetivas, como muitas vezes é reportado na literatura. O 

protocolo oncoiógico em exames PET/CT, por ser um procedimento muito utilizado 

para estadiamento de tumores e acompanhamento de terapias (radioterapia ou 

quimioterapia), podem ser realizados com uma frequência até mesmo mensal, levando 

a doses absorvidas em órgãos críticos de mais de 240 mGy, por exemplo, para o trato 

urinário.

O protocolo oncoiógico avaliado pode ser otimizado quando comparado com 

outros apresentados na literatura, porém deve ser levada em conta a avaliação em
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equipamentos iguais (fabricante e modelo), já que energias do feixe e tecnologias 

envolvidas representam grande influência nos resultados.

O presente trabalho deverá ter continuidade, considerando-se que a análise da 

qualidade da imagem deve ser levada em conta para se propor uma otimização desse 

protocolo oncológico. A avalição dessas metodologias também devem ser feita para o 

Protocolo 1 (criança) que é o caso mais crítico e em que essas variações podem 

apresentar diferenças ainda maiores.
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ANEXO

TABELA A - Doses Absorvidas para q radiofármaco 1SF-FDG

18F 1,83hs______________________________________________________________
Dose Absorvida por unidade de Aividade administrada*

(mGy/MBq)

Órgão Adulto 15 anos 10 anos 5 anos 1 ano
Adrenais 0,012 0,016 0,024 0,039 0,071
Bexiga 0,13 0,16 0,25 0,34 0,47
Superfícies Ósseas 0,011 0,014 0,022 0,034 0,064
Cérebro 0,038 0,039 0,041 0,046 0,063
Peito 0,0088 0,011 0,018 0,029 0,056
Vesícula Biliar 
Trato Gl

0,013 0,016 0,024 0,037 0,07

Estômago 0,011 0,014 0,022 0,035 0,067
Intestino Peq 0,012 0,016 0,025 0,04 0,073
Cólon 0,013 0,016 0,025 0,039 0,07
Uli 0,012 0,015 0,024 0,038 0,07
Lit 0,014 0,017 0,027 0,041 0,07

Coração 0,067 0,087 0,13 0,21 0,38
Rins 0,017 0,021 0,029 0,045 0,078
Fígado 0,021 0,028 0,042 0,063 0,12
Pulmões 0,02 0,029 0,041 0,062 0,12
Músculos 0,01 0,013 0,02 0,033 0,062

Esôfago 0,012 0,015 0,022 0,035 0,066
Ovários 0,014 0,018 0,027 0,043 0,076
Pâncreas 0,013 0,016 0,026 0,04 0,076
Medula Vermelha 0,011 0,014 0,021 0,032 0,059
Pele 0,0078 0,0096 0,015 0,026 0,05

Sploen 0,011 0,014 0,021 0,035 0,066
Testículos 0,011 0,014 0,024 0,037 0,066
Timo 0,012 0,015 0,022 0,035 0,066
Tireóide 0,01 0,013 0,021 0,034 0,065
Útero 0,018 0,022 0,036 0,034 0,09

Órgãos
Remanescentes 0,012 0,015 0,024 0,038 0,064

Dose Efetiva 
(mSv/MBq) 0,019 0,024 0,037 0,056 0,095

*Dados da Tabela da ICRP 106
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TABELA B - Dados brutos das leituras (nC) dos TLD para cada Protocolo

Órgão Protocolo 2 (nC) • Protocolo 3 (nC) Protocolo 4

Cérebro 22,539 24,672 32,936

Cérebro 21,591 26,97 34,617

Cérebro 20,117 27,162 29,604

Cérebro 20,828 24,908 34,301

Cérebro 18,886 25,515 39,933

Cérebro 20,055 28,894 32,501

Cérebro 20,759 28,263 34,597

Cérebro 21,707 29,433 35,114

Cérebro 22,548 29,569 41,878

Cérebro 22,305 27,077 31,541

Cérebro 22,413 27,376 34,482

Cérebro 23,951 28,981 35,706

Cristalino 25,704 26,914 33,084

Cristalino 20,838 36,779 35,121

Cristalino 23,419 28,157 44,642

Cristalino 22,709 27,077 33,216

Cristalino 22,564 28,388 39,266

Cristalino 21,144 29,521 35,535

Tireóide 27,108 36,078 43,681

Tireóide 25,976 31,591 47,618

Tireóide 37,559 38,745 42,436

Tireóide 38,971 36,452 51,194

Tireóide 28,844 35,684 43,057

Esôfago 23,724 30,368 40,277

Esôfago 26,214 31,724 40,404

Esôfago 33,23 29,731 38,691

Esôfago 25,776 32,549 44,139

Esôfago 24,915 34,98 42,635

Pulmão 27,202 30,177 37,69

Pulmão 24,433 29,8 36,616

Pulmão 26,442 38,508 37,521

Pulmão 23,857 32,2 39,861

Pulmão 25,227 31,29 37,571

Pulmão 25,083 32 38,969
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continuação

Órgão Protocolo 2 (nC) Protocolo 3 (nC) Protocolo 4 (nC)

Pulmão 23,645 29,656 40,727

Pulmão 22,964 27,351 35,462

Pulmão 23,071 29,505 34,888

Pulmão 25,684 30,995 42,512

Pulmão 24,6 37,103 41,987

Pulmão 23,361 31,254 42,552

Pulmão 24,194 32,567 39,097

Pulmão 24,136 30,829 38,177

Pulmão 26,498 35,962 36,482

Pulmão 26,215 31,942 43,892

Pulmão 26,735 35,03 39,071

Pulmão 27,49 35,107 39,265

Pulmão 27,332 29,481 42,582

Pulmão 24,385 30,77 43,333

Pulmão 27,141 32,439 37,659

Pulmão 29,978 30,655 41,671

Pulmão 26,413 32,404 42,488

Pulmão 31,039 32,276 46,961

Pulmão 26,664 31,805 42,003

Pulmão 25,262 39,718 43,866

Pulmão 29,356 37,234 38,394

Pulmão 22,758 32,394 37,233

Pulmão 23,293 34,755 40,008

Pulmão 26,058 32,217 37,263

Pulmão 24,955 37,21 42,204

Pulmão 25,495 32,064 43,259

Pulmão 25,091 35,162 40,027

Pulmão 22,869 29,455 39,348

Pulmão 23,389 29,954 37,963

Pulmão 23,781 29,375 40,557

Coração 23,244 30,841 41,285

Coração 29,143 35,042 41,955

Coração 23,764 31,443 38,293

Coração 24,671 29,884 39,082

Coração 22,981 29,995 42,297

Coração 22,97 32,136 42,1
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continuação

Órgão Protocolo 2 (nC) Protocolo 3 (nC) Protocolo 4 (nC)

Coração 23,806 29,976 42,423

Coração 26,161 33,096 46,807

Fígado 25,502 32,091 40,565

Fígado 25,36 29,013 39,288

Fígado 22,832 34,572 37,897

Fígado 24,767 35,484 38,869

Fígado 26,03 32,764 44,472

Fígado 27,59 30,216 41,383

Fígado 31,501 31,875 38,317

Fígado 26,955 31,202 37,451

Fígado 26,024 29,581 42,335

Fígado 23,661 29,518 38,512

Rins 24,343 31,974 41,517

Rins 24,747 31,221 39,321

Rins 26,185 32,005 41,362

Rins 24,243 29,856 40,506

Rins 25,503 34,388 40,543

Rins 24,894 35,541 40,676

Rins 27,419 29,766 37,701

Rins 25,815 31,258 40,397

Rins 24,83 31,815 39,072

Rins 23,302 32,412 28,287

Rins 25,543 32,391 26,176

Osso 18,333 36,017 26,745

Osso 17,064 33,15 28,213

Osso 17,153 33,56 28,062

Osso 18,798 30,81 37,573

Osso 17,579 20,356 25,047

Osso 18,162 21,272 23,283

Osso 15,786 21,735 26,609

Osso 15,828 23,199 30,047

Osso 17,453 25,812 28,41

Osso 20,552 24,149 26,608

Osso 19,933 18,641 29,611

Osso 18,678 20,744 30,264

Útero 18,822 20,792 27,881
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continuação

Órgão Protocolo 2 (nC) Protocolo 3 (nC) Protocolo 4 (nC)

Útero 17,317 24,809 37,045

Útero 17,582 22,163 29,171

Útero 17,744 29,029 28,921

Útero 18,766 23,221 30,687

Útero 18,672 23,524 31,843

Bexiga 18,673 24,772 31,054

Bexiga 17,732 24,384 29,063

Bexiga 17,399 24,53 29,841

Bexiga 17,559 22,889 25,938

Bexiga 18,317 31,51 33,309

Bexiga 18,838 23,655 33,415

Mama E 19,52 25,865 27,45

Mama E 19,021 22,867 30,696

Mama E 19,691 22,542 29,969

Mama D 18,745 22,982 30,046

Mama D 18,793 24,568 49,956

Mama D 20,531 23,677 49,829

Pele E 26,261 29,672 44,858

PeleE 28,369 24,909 48,705

PeleE 27,094 23,67 57,518

Pele D 25,686 25,652 49,064

Pele D 27,97 35,436 32,936

Pele D 31,118 30,519 34,617


