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RESUMO 

Fraturas e luxações da mão são algumas das lesões mais frequentemente encontradas nos traumas do sistema 
musculoesquelético. Avaliação destas lesões a radiografia é o exame de primeira escolha, e raramente é 
necessário o auxilio de outras imagens para o estabelecimento do diagnóstico e do tratamento, A qualidade das 
imagens do exame de raios X é, portanto, fundamental. Neste estudo um fantoma homogêneo de mão foi 
desenvolvido para ser utilizado no processo de otimização de imagens de mão. Nesse procedimento foram 
quantificadas as espessuras de distintos tecidos que constituem um fantoma antropomórfico de mão. Para 
realizar a classificação e quantificação de tecidos, foi aplicada funções de pertinência em histogramas de exames 
de tomografia computadorizada. O mesmo procedimento foi adotado para 30 exames retrospectivos de pacientes 
do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu- UNESP (HCFMB-UNESP). O fantoma 
homogêneo construído foi utilizado para calibrar as técnicas utilizadas na rotina clínica (RC). Tais técnicas 
calibradas foram utilizadas para adquirir imagens do fantoma antropomórfico. Estas imagens foram analisadas 
pelo método de Avaliação Gradativa Visual (AGV) por radiologistas experientes na área, A imagem com melhor 
nota na AGV e menor dose foi escolhida como Gold Standard, Os resultados obtidos apresentaram concordância 
entre as espessuras de tecidos que constituem o fantoma antropomórfico e a amostragem de pacientes avaliados, 
apresentando variações entre 12,63% e 6,48% para tecidos moles e ósseos, respectivamente. A técnica Gold 
Standard, quando comparada com a técnica normalmente utilizada na RC, reduz a dose em 41,28% e carga no 
tubo em 33,18%. 

1. INTRODUÇÃO 

As fraturas e luxações da mão são algumas das lesões mais frequentemente encontradas nos 
traumas do sistema musculoesquelético, Na avaliação destas lesões, além do exame fisico, a 
radiografia, em pelo menos duas incidências, é o exame de primeira escolha, e raramente é 



necessano o auxilio de outras imagens para o estabelecimento do diagnóstico e do 
tratamento. A qualidade das imagens do exame de raios X é, portanto, fundamental [1 , 2]. 

Dessa forma, as imagens radiográficas devem ter qualidade para um diagnóstico médico 
seguro. Entretanto, nos dias atuais, são raras as instituições que apresentam cartas de técnicas 
radiográficas para realização de exames, conforme solicitam as normas vigentes [3]. Ao se 
tratar de Radiologia Computadorizada (CR) as cartas de técnicas são uma lacuna na rotina 
clínica do Brasil. As instituições que utilizam esse método de diagnóstico por imagem 
empregam as mesmas técnicas de produção de imagem utilizadas no sistema tela-filme. É 
importante salientar que as normativas internacionais já estabeleceram parâmetros de testes 
de controle de qualidade em CR. Entretanto as normativas nacionais trabalham para essa 
construção [4]. O processo para construção de cartas de técnicas é a calibração do feixe de 
raios X com o sistema detector, utilizando fantomas homogêneos [5-7]. 

Dentro desse contexto essa pesquisa tem como objetivo a construção de um fantom a 
homogêneo de mão a partir da aplicação de funções de pertinência em histograma de exames 
de tomografia computadorizada (TC). Tal procedimento é realizado a fim de classificar e 
quantificar os distintos tecidos presentes na região de interesse. O fantoma homogêneo 
desenvolvido é utilizado em procedimentos de otimização de imagens de mão de pacientes 
adulto, em sistema CR para construção de cartas de técnicas otimizadas. As técnicas 
otimizadas devem assegurar um diagnóstico médico seguro com baixa dose para o paciente e 
custo para a instituição. 

2. METODOLOGIA 

2.1. Construção do Fantoma Homogêneo de Mão 

Esta pesquisa foi realizada na rotina clínica de Radiodiagnóstico do Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB-UNESP), devidamente aprovado pelo Comitê 
de Ética em Pesquisas (CEP) (Processo: CEP 4313-2012). 

O banco de dados foi composto por um exame de tomografia computadorizada do fantoma 
antropomórfico. Para garantir que o fantoma antropomórfico represente um paciente padrão, 
as espessuras dos tecidos do fantoma foram comparadas com as espessuras de pacientes. Para 
isto, foram utilizados 30 exames de mão retrospectivos de tomografia computadorizada do 
HCFMB-UNESP de pacientes adultos. A faixa etária dos pacientes foi de 26 a 77 anos, onde 
18 exames eram de pacientes do sexo masculino e 12 de pacientes do sexo feminino . 

A metodologia empregada consistiu no desenvolvimento de um algoritmo computacional, o 
qual permitiu estimar a espessura média de tecidos biológicos existentes na mão de pacientes 
adultos a partir de exames retrospectivos de Te. 

A Função de Pertinência (FP) foi a ferramenta escolhida para a classificação e quantificação 
de tecidos presentes na região da mão. 
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As FP foram criadas tomando como parâmetro o número de CT de referência e o desvio 
padrão para cada tecido. Um radiologista experiente mediu a densidade de cada tecido 
selecionando regiões de interesse nas imagens de TC, a fim de se obter os valores de 
referência e desvio padrão. Tais valores, medidos para os pacientes e para o fantoma, foram 
usados para gerar as FP de cada tecido. Funções do tipo Gaussianas melhor representam 
tecidos biológicos [8, 9] e, portanto, foram utilizadas para ajustar as FP dos diferentes 
tecidos, tanto para os 30 pacientes quanto para o fantoma antropomórfico. 

o algoritmo computacional foi desenvolvido utilizando-se tais FP. A figura I ilustra o 
fluxograma deste algoritmo automático, o qual foi escrito e executado usando o aplicativo 
Matlab® (Matlab R2013a). 
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Figura 1. Fluxograma do algoritmo automático desenvolvido para classificação e 
quantificação de tecidos presentes na mão. 

As tarefas realizadas pelo algoritmo consistem em ler o nome de todos os arquivos, dentro de 
um diretório do sistema operacional e armazená-los. A seguir, para cada imagem presente no 
diretório indicado, o algoritmo delimita a regiâo de interesse da imagem e filtra artefatos 
(mesa do tomógrafo, tecidos não biológicos envoltos no paciente, etc .) e estima a Distância 
Ântero-Posterior (DAP) e Látero-Lateral (DLL) da mão. Isso permite que as espessuras 
médias dos pacientes e do fantoma antropomórfico, nas projeções estudadas, sejam 
calculadas e associadas às espessuras médias de materiais simuladores dos tecidos biológicos 
em estudo. 

A seguir, o algoritmo gera um histograma da imagem filtrada de cada corte. Os histogramas 
de todas as imagens são somados para a obtenção do histograma total do exame. 

No próximo passo, as três funções de pertinência criadas a partir dos números de CT de 
referência e dos desvios padrão de cada tecido, são usadas para a classificação dos tecidos 
mole, ósseo trabecular e ósseo cortical aplicando-se a equação I : 
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(I) 

Onde Tecidoj(i) é uma função que estima o número de pixels de Tecido j, em função do 
número CT(i); 

R(i) o histograma total do exame com número de CT (i); 
)l/i) o grau de pertinência dado um valor de H(i) em função de j ; 
j é cada um dos tecidos avaliados 0=0, I ,2, tecido mole, ósseo trabecular e cortical 

respectivamente). 

Esta multiplicação ponto a ponto para a obtenção das funções de cada um dos tecidos pode 
ser melhor visualizada a partir da figura 2. O histograma normalizado obtido através do 
histograma médio dos 30 pacientes está representado na figura 2a, e para o fantoma 
antropomórfico, na figura 2b, pela curva em preto. As funções de pertinência para cada tecido 
podem ser vistas ao fundo . A frequência relativa é usada uma vez que o histograma está 
normalizado. Esta representa a quantidade relativa de pixels para o histograma. 
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Figura 2. Histograma representado pela curva em preto e as funções de pertinência 
para cada tecido ao fundo, para os 30 pacientes (a) e para o fantoma antropomórfico 

(b). 
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Ao final deste processo, o algoritmo conta e quantifica o tamanho dos pixels (em milímetros). 
A área diretamente abaixo das funções geradas para os distintos tecidos biológicos 
apresentados representa a quantidade total de pixels para cada tecido avaliado, considerando 
o número de CT de referência. Desta forma, a quantidade total de pixels é multiplicada pela 
área dos pixels (disponível nas informações das imagens em formato DICOM), possibilitando 
assim obter as espessuras médias de cada tecido biológico analisado. 

Após contagem dos pixels de cada tecido biológico, as espessuras médias dos mesmos são 
obtidas a partir da equação 2: 

(2) 

Em que: 
espm: espessuras médias do tecido biológico analisado (em mm); 
np : número de pixels do tecido biológico analisado dado pela equação I; 

Ap : Área do pixel (em mm2
); 

N: número de imagens do exame tomográfico; 
DLL: Diâmetro Látero-Lateral médio do exame tomográfico (em mm). 

Para finalização deste processo, as espessuras médias dos tecidos biológicos foram 
convertidas em espessuras de materiais simuladores para o exame tomográfico avaliado. O 
tecido mole foi convertido em espessura equivalente de Lucite. Os Tecidos Ósseos foram 
convertidos em espessura equivalente de alumínio. Para a realização deste processo, foram 
utilizados fatores de conversão para cada tipo de tecido obtidos a partir do aplicativo MatSim 
(MateriaIs Simulation), o qual é capaz de comparar as espessuras de materiais equivalente a 
partir de suas composições químicas, densidades físicas (g/cm3

) e energia efetiva do feixe de 
raios X utilizada. 

A partir das espessuras geradas pelo algoritmo quantificador, utilizando imagens de CT do 
fantoma antropomórfico (Figura 3a), foi construído o fantoma homogêneo, chamado neste 
trabalho de Fantoma Equivalente a Mão do Paciente (FEMP), seguindo as mesmas 
configurações descritas para o PEP (do inglês Patient Equivalent Phantom) [10] como mostra 
a Figura 3b. 

a) b) 

Figura 3. Fantoma antropomórfico (a) utilizado para construir o Fantoma Equivalente 
a Mão do Paciente (FEMP) (b) 
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2.2. Processo de Otimização das Imagens 

2.2.1. Utilização do Fantoma Equivalente a Mão do Paciente (FEMP) na Calibração do 
Feixe de Raios X 

A calibração do feixe de raios X é o primeiro passo para o processo de otimização de 
imagens. Neste estudo, a calibração do feixe foi realizada utilizando o fantoma homogêneo 
FEMP desenvolvido. 

A figura 4 ilustra este processo de calibração, onde o FEMP (4a) é colocado no centro do 
feixe de raios X (4b) à uma distância fonte-filme (DFF) de 1,20 m e em cima do detector 
(placa de imagem- 4c) . A dose na superficie de entrada (DSE) foi monitorada através de um 
sistema dosimétrico (4d) posicionado sobre o FEMP. 

Figura 4. Esquema de montagem utilizado no processo de calibração do feixe de raios X. 
(a) fantoma homogêneo FEMP, (b) tubo de raios X, (c) sistema detector e (d) câmara de 

ionização. 

Nesta etapa, valores de mAs foram associados a kVp (40 kVp à 44 kVp), com passo de I 
kVp. Para cada valor de kVp foram associadas valores de mAs de modo a prover o valor de 
IgM indicado pelo fabricante (Agfa: entre 1,8 e 2,0). Esse procedimento resultou em 21 
técnicas teste. Estas técnicas foram aplicadas ao fantoma antropomórfico de mão, resultando 
em 21 imagens teste. 
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2.2.2. Avaliação e Otimização das Imagens Radiográficas 

No presente estudo, o método de Avaliação Gradativa Visual absoluta (AGVa) foi utilizado 
para avaliar subjetivamente a qualidade das imagens teste. Esse procedimento deu origem às 
imagens ótimas. A seguir a Avaliação Gradativa Visual relativa (AGVr) foi aplicada nas 
imagens ótimas. Esse procedimento gerou mais de uma imagem com a mesma seguridade de 
diagnóstico, diferenciadas entre si em "beleza de imagem". Dessa forma a imagem Gold 
Standard (GS) foi selecionada baseando-se no principio ALARA (do inglês, As Low As 
Reasonable Achievable). Esse processo foi realizado por três radiologistas experientes, em 
uma sala com iluminação adequada utilizando-se monitores com resolução de 3 mega pixels 
(Mp), em tomo de 30 lux. A luminância do monitor foi medida em cinco pontos e apresentou 
desvio padrão máximo de 5% [11). 

Os scores adotados variaram entre -2 a +2, incluindo o zero, com passo de um, conforme 
tabela I [12] . 

TbIIC'" a e a ntenos usa d os na va laça0 ra ativa lsua A r - G d . V' I. 
Score Qualidade da Imagem 

-2 Muito Ruim 

-I Ruim 

O Regular 
+ 1 Boa 
+2 Muito Boa 

As imagens cujas notas foram +2 contém alta qualidade na visualização dos tecidos moles, do 
contorno ósseo e do contraste entre osso cortical e trabecular. A partir dos scores atribuídos 
pelos radiologistas, um único score de AGV foi associado a cada imagem utilizando a 
equação 3. 

(3) 

2.2.3. Técnica Gold Standard versus Técnica da Rotina Clínica do HCFMB-UNESP 

A técnica comumente utilizada na rotina clínica do HCFMB-UNESP foi comparada com a 
técnica Gold Standard. Para isso foram analisadas as notas associadas na AGV, as doses na 
superficie de entrada (DSE), a carga no tubo de raios X e o IgM. 
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3. RESULTADOS 

o FEMP foi construído com duas placas idênticas de Lucite com 22,0 x 9,Ocm de dimensão e 
1,25 cm de espessura simulando Tecido Mole. Uma folha de Alumínio (liga 1100) com 
mesma dimensão e 0,20 cm de espessura foi inserida entre as duas placas de Lucite 
simulando Tecido Ósseo. 

A figura 5 mostra a comparação entre os histogramas, para uma frequência normalizada, 
obtidos a partir do fantoma antropomórfico e dos 30 exames de pacientes. A linha vermelha 
representa o histograma do fantoma antropomórfico e a linha em preto representa o 
histograma médio dos pacientes e seus desvios padrão para cada número de CT. 
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Figura 5. Comparação entre os histogramas obtidos através de tomografia 
computadorizada para o fantoma antropomórfico (vermelho) e pacientes (preto). 

Nota-se que os histogramas do fantoma antropomórfico e dos pacientes não apresentaram 
grandes variações, mostrando que as quantidades de tecidos nos dois casos são próximas. Isto 
pode ser melhor observado analisando-se a tabela 2, que mostra o resultado das 
quantificações para o fantoma antropomórfico e os 30 pacientes. Ti refere-se à espessura 
média dos tecidos e materiais quantificados pelo algoritmo e Ts refere-se à espessura de 
material simulador correspondente a Ti . As incertezas relativas destes resultados foram 
definidas como o desvio padrão da espessura dividido pelo seu valor médio. 

Tabela 2. Média dos tecidos quantificados pelo algoritmo (Ti) para o fantoma 
antropomórfic 30 . imulador (Ts). o e os pacientes e a espessura convertida em material s 

Ti Material Ts 
Incerteza 

Tecido (mm) Simulador (mm) 
Relativa 

(%) 

Paciente 
Mole 21 ,33 Lucite 17,70 17,70 
Osseo 6,98 Alumínio 2,16 15,45 

Fantoma Epoxi 16,86 Lucite 23,45 -
Antrop. Osseo 6,67 Alumínio 2,02 -
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Comparando-se as espessuras de Lucite entre o fantoma antropomórfico e os pacientes, 
observa-se uma diferença de 12,63%. Esta variação para o alumínio é de 6,48%. Tais 
variações se devem a diferença de sexo, idade e estado nutricional dos pacientes e à 
descalcificação do osso [7]. Estes fatores também são responsáveis pelos valores de incerteza 
relativa entre os pacientes, apresentado na tabela 2. Houve pequena variação na quantificação 
entre o fantoma antropomórfico e os pacientes. Desta forma, pode-se afirmar que o fantoma 
antropomórfico é um simulador real da mão de pacientes padrões. 

Para cada kVp analisada, a imagem com maior score foi selecionada, totalizando-se 5 
imagens ótimas, cujas técnicas são apresentadas na tabela 3, com seus respectivos IgM, score 
e DSE obtidas em mili Gray (mOy). 

Tabela3. Técnicas ótimas para o exame de raios X de mão com respectivos valores de 
IgM, score e DSE (mGy). 

Exame Técnica Radiográfica IgM AGV DSE(mGy) 
Mão 40,0 kVp; 1,8 mAs 1,81 +2,00 0,0183 

41,0 kVp; 1,6 mAs 1,80 +1,83 0,0184 
42,0 kVp; 1,4 mAs 1,86 +2,00 0,0175 
43,0 kVp; 1,4 mAs 1,87 +1,67 0,0191 

DFF=I,20 m 44,0 kVp; 1,4 mAs 1,88 +1,50 0,0206 

As imagens que apresentam nota máxima na AOV (+2) proporcionam o mesmo grau de 
confiabilidade para um diagnóstico médico seguro, segundo avaliação dos médicos 
radiologistas envolvidos no estudo. Tais imagens foram utilizadas para determinar a imagem 
OS baseando-se no princípio ALARA e 3D. A linha em negrito da tabela 3 identifica a 
técnica GS escolhida para o exame de mão. 

A técnica comumente utilizada na Rotina Clínica (RC) do HCFMB-UNESP nas radiografias 
de mão foi aplicada ao fantoma antropomórfico. Na tabela 4 pode-se visualizar a comparação 
entre as técnicas OS e da rotina, a qual foi avaliada a partir do método de AOV relativa. A 
tabela 4 traz informações quanto ao IgM, camada semi-redutora (CSR), eficiência do tubo 
(R), à dose (D) e a carga no tubo (Ct) utilizando-se a técnica OS e a da rotina, com a 
respectiva redução na dose (RD) e carga no tubo (RCt). 
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Tabela 4. Comparação entre a técnica Gold Standard (GS) e da rotina quanto a técnica 
utilizada (kVp; mAs), o IgM associado, a Camada Semi-Redutora (CSR), Eficiência do 

tubo (R), a Avaliação Gradativa Visual (AGV), a dose (D), a carga no tubo (Ct), 
redu Ct). lção de dose (RD) e redução de carga no tubo (R 

Exame deMão 
GS Rotina 

(kVp; mAs) (42,0; 1,4) (44,0; 2,0) 
IgM 1,86 2,08 

CSR (mm) 1,85 1,98 
R (mRlmAs) 0,66 0,78 

AGV +2 +1 
D (mGy) 0,0175 0,0298 

Ct (J) 58,8 88,0 
RD(%) 41 ,28 
RCt (%) 33,18 

A técnica GS pode ser implementada em diferentes equipamentos de raios X [13] . A tabela 4 
mostra os parâmetros necessários (R- eficiência do tubo e CSR- camada semi-redutora) para 
o processo de implementação. 

As imagens obtidas utilizando-se a técnica GS possuem maior qualidade em comparação a 
técnica da rotina clínica. A figura 6 apresenta a comparação das imagens produzidas com a 
técnica comumente utilizada na rotina clínica de radiodiagnóstico do HCFMB-UNESP (6a) 
com a técnica GS (6b), obtidas utilizando o fantoma antropomórfico. 

Figura 6. Comparação entre as imagens radiográficas obtidas usando a técnica 
comumente utilizada na rotina clínica (a) e a Gold Standard (b). 
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A técnica GS quando comparada com a da rotina clínica, tem melhor qualidade de imagem e 
promove redução de dose em tomo de 40% e carga de tubo em tomo 33%. Isto proporciona 
melhor relação risco-beneficio ao paciente e custo-beneficio à instituição. 

A técnica GS produz imagem contendo boa visualização dos tecidos moles, do contorno 
ósseo e do contraste entre osso cortical e trabecular. A imagem produzida pela técnica da 
rotina clínica, não produz um bom contraste entre o osso cortical e trabecular. 

4. CONCLUSÕES 

O algoritmo foi considerado eficiente na classificação e quantificação automática de tecidos, 
apresentando incerteza relativa para os pacientes de 17,70% para o tecido mole e 15,45% 
para o tecido ósseo, onde uma variação de até 30% não altera significativamente a qualidade 
da imagem. 

A amostra de pacientes considerada está em conformidade com as espessuras definidas no 
fantoma antropomórfico, sendo as variações de 12,63% para o Lucite (tecido mole) e 6,48% 
para o alumínio (tecido ósseo). 

A otimização da técnica utilizada para o exame radiográfico de mão permitiu maior definição 
das estruturas ósseas, maior definição das partes moles, bom contraste entre trabecular e 
cortical, redução de dose em aproximadamente 40%, redução de carga no tubo em 
aproximadamente 33%. 

A otimização está em conformidade com o princípio ALARA e 3D, melhorando a relação 
risco-beneficio ao paciente e custo-beneficio para a instituição. 
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