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e Letras de Ribeirão Preto/USP. Área de concentração: Fı́sica Aplicada à Me-
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Marina Silveira Leite
Kerma no ar com base no ı́ndice de exposição para radiografia digital

Dissertação apresentada à Faculdade de
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Hospital.

A Dra. Maristela Carbol Patta, que me ajudou num momento de muita dificuldade, e
sempre que precisei ela estava pronta para me atender.

A minha famı́lia eterna, por sempre acreditar em mim.
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Resumo

Os receptores de imagem radiográfica digitais estão gradualmente substituindo
os sistemas tela-filme em radiodiagnóstico. Atualmente a radiografia computadori-
zada (CR - Computed Radiography ) é a modalidade digital mais comum em muitos
serviços de radiodiagnóstico. É baseada na utilização de fósforos foto estimuláveis,
que também são conhecidos como fósforos de armazenamento. Quando sistemas
tela-filme são utilizados como receptores de imagem, uma dose de radiação inadverti-
damente alta no paciente irá resultar em um filme escuro, que fornece feedback imedi-
ato para o técnico em radiologia quanto aos fatores de técnica utilizados e a dose rela-
tiva. No entanto, quando receptores de imagem digitais são usados, uma dose alta no
paciente pode produzir imagens excelentes o que resulta em uma tendência de se uti-
lizar doses mais elevadas do que o necessário. A adequada justificação e otimização
dos procedimentos exige o conhecimento dos valores tı́picos de dose em pacientes
em um determinado serviço de radiodiagnóstico. O termo ı́ndice de exposição refere-
se à dose absorvida na placa fósforo. Após a leitura da imagem com um sistema de
laser o histograma dos sinais é computado e o ı́ndice de exposição é determinado
com base nos valores dos pixels (picture elements) usando uma relação logarı́tmica.
Os fabricantes dos sistemas de CR oferecem os ı́ndices de exposição como um sal-
vaguarda contra doses altas, mas a base para os valores recomendados não é clara.
Além disso, os ı́ndices de exposição não estão diretamente relacionados com a dose
no paciente. O objetivo deste trabalho é estabelecer um método indireto para calcu-
lar os valores de dose de entrada em pacientes submetidos a exames diagnósticos
em sistemas de raios X com CR com base no ı́ndice de exposição. O trabalho será
realizado no Hospital das Clı́nicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Uni-
versidade de São Paulo, e os valores de dose de entrada obtidos serão comparados
com valores obtidos também indiretamente com base em medições de rendimento dos
tubos de raios X. Os resultados poderão servir de base para a justificação e otimização
dos procedimentos no Serviço de Radiodiagnóstico.



Abstract

The receptors of digital radiography image are gradually substituting the screen-
film systems in radiodiagnostic. Currently, computed radiography is the most common
method in many radiography services. It is based in the application of photostimulable
phosphorus, that are also known as phosphorus storage. When screen-film systems
are utilized as image receptors, an inadvertently high dose of radiation in the patient will
result in a dark film screen, that inputs immediate feedback to the radiology technician
as to the technical factors utilized and the relative dose. However, when digital image
receptors are used, a high dose in the patient can produce excelent images which re-
sult in a tendency of using higher doses than necessary. The adequate extenuation
and optimization of the procedures demand the knowledge of the characteristic dose
values in patients in a determined radiodiagnostic service. The term exposure index
refers to the absorbed dose in the phosphorus plate. Following the image reading with
a laser system the histogram of signs is computed and the exposure index is determi-
ned in the basis of picture elements using a logarithmic relationship. The manufacturer
of the systems of pixels offer the exposure indexes as a safeguard against high do-
ses, but the basis for the recommended values are not clear. Moreover, the exposure
indexes are not directly related to the dose in patients. The aim of this work is to esta-
blish an indirect method to estimate the values of entrance doses in patients who have
undergone diagnostic exams in X-ray systems based on exposure indexes. The work
will be performed at The Clinics Hospital of the Faculty of Medicine of Ribeirão Preto,
University of São Paulo, and the values of entrance doses obtained will be compared
with the values also obtained indirectly based in the performance measurements of
X-ray tubes. The results will serve as a basis for the extenuation and optimization of
the procedures in the Radiodiagnostic Service.
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1 Introdução

Estudos anatômicos são cada vez mais solicitados atualmente. Devido ao grande

avanço das pesquisas na área da fı́sica aplicada à medicina, procedimentos não in-

vasivos são comumente utilizados para realizar a averiguação da anatomia humana.

O radiodiagnóstico tem se mostrado uma importante ferramenta para a observação

de estruturas e comportamento das atividades de diferentes partes do corpo. O ra-

diodiagnóstico é constituı́do de radiação eletromagnética que penetra em diferentes

estruturas, e a partir de cada interação é possı́vel obter imagens distintas, e assim

diferenciar as várias composições morfológicas humanas. Procedimentos utilizando

técnicas de radiodiagnóstico são as maiores fontes de exposição de radiação para a

população, isso é devido ao grande número de exames de raios-x efetuados a cada

ano 1. O Comitê Internacional de Proteção Radiológica(ICRP) utiliza de dois princı́pios

para a realização de exames radiológicos em pacientes: a justificativa do exame a ser

efetuado e o cuidado com a proteção do paciente.

É recomendável que radiologistas sigam o princı́pio que a dose proporcionada ao

paciente deve ser a menor possı́vel, contanto que o objetivo seja alcançado, ou seja,

permitindo obter uma boa imagem para posterior análise.Partimos dessa premissa

para que haja segurança de radiação, ou seja, para minimizar a exposição de pacien-

tes e trabalhadores 2. Essa proposição é chamada de ALARA (as Low as Reasonably

Achievable), apesar do ICRP não estipular uma exposição máxima que o paciente

pode ser irradiado, é proposto que esta exposição seja a mı́nima possı́vel, dentro dos

parâmetros a serem analisados.

Atualmente a radiografia computadorizada (CR - Computed Radiography) é a mo-

dalidade digital mais comum em muitos serviços de radiodiagnóstico. A CR é baseada

na utilização de fósforos foto estimuláveis, que também são conhecidos como fósforos

de armazenamento. Os fósforos mais frequentemente usados são os da famı́lia dos

haletos de bário flúor em forma de pó depositados sobre um substrato para formar

uma placa ou tela. Os mecanismos de absorção de raios X são idênticos aos das
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telas fosforescentes convencionais usadas em sistemas tela-filme. A diferença é que

o sinal óptico não é derivado da luz emitida em resposta imediata à radiação incidente,

mas sim de uma emissão posterior quando a imagem latente, que consiste em car-

gas armadilhadas, é oticamente estimulada e liberada das armadilhas metaestáveis.

Isso desencadeia um processo chamado PSL (PhotoStimulated Luminescence - lumi-

nescência foto estimulada), resultante da emissão de luz de comprimento onda mais

curto (azul) em quantidade proporcional à quantidade de raios X incidentes. Na CR

a placa contendo o fósforo de armazenamento é colocada em um compartimento à

prova de luz, exposta à imagem de raios X e então lida por varredura com um laser

para liberar a PSL. A luz azul da PSL é coletada com um guia de luz guia e detec-

tada com um PMT (PhotoMultiplier Tube - tubo fotomultiplicador). O sinal do PMT é

digitalizado para formar a imagem ponto-a-ponto.

A imagem digital gerada é armazenada temporariamente em um disco rı́gido lo-

cal. Muitos sistemas de CR são ligados diretamente em impressoras laser que fazem

cópias das imagens digitais em filmes. Os sistemas CR muitas vezes servem também

como pontos de entrada em um PACS (Picture Archiving and Communication System

- Sistema de Comunicação e Arquivamento de Imagens) e, em tais casos, a ima-

gem radiográfica digital é enviada para o PACS para interpretação pelo radiologista

e arquivamento a longo prazo. A transmissão e armazenamento, na maior parte dos

sistemas, é feita utilizando-se o padrão DICOM (Digital Imaging Communications in

Medicine - comunicação de imagens digitais em medicina).

Quando sistemas tela-filme são utilizados como receptores de imagem, uma dose

de radiação inadvertidamente alta no paciente irá resultar em um filme escuro, que

fornece feedback imediato para o técnico em radiologia quanto aos fatores de técnica

utilizados e a dose relativa. No entanto, quando receptores de imagem digitais são

usados, uma dose alta no paciente pode produzir imagens excelentes o que resulta

em uma tendência de se utilizar doses mais elevadas do que o necessário 3.

A adequada justificação e otimização dos procedimentos exige o conhecimento

dos valores tı́picos de dose em pacientes em um determinado serviço de radiodi-

agnóstico. No Brasil, a Portaria n. 453 do Ministério da Saúde, de 1 de junho de 1998 4,

exige que as doses nos pacientes sejam avaliadas como parte de um programa de ga-

rantia da qualidade em radiodiagnóstico. Comparações com os nı́veis de referência

de radiodiagnóstico também são exigidas 5–10. Espera-se que com a implementação
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da radiografia digital e computadorizada espera-se que haja uma diminuição de dose

recebida pelo paciente 11–16

Com a CR, não há nenhuma ligação fı́sica entre o receptor de imagem e o siste-

mas gerador de raios X. Assim, não há possibilidade de capturar os fatores de técnica

utilizados para um determinado paciente diretamente para o PACS. Os mais impor-

tantes fabricantes de sistemas de CR têm tentado, para compensar esta dificuldade,a

verificação dos fatores de técnica introduzindo alguns ı́ndices de exposição relaciona-

dos com a luz emitida pelas placas de fósforo durante o processo de digitalização. O

termo ı́ndice de exposição refere-se à dose absorvida na placa fósforo. Após a leitura

da imagem com o sistema laser o histograma dos sinais é computado e o ı́ndice de

exposição é determinado com base nos valores dos pixels (picture elements) usando

uma relação logarı́tmica 17, 18. Este parâmetro é armazenado no cabeçalho DICOM

das imagens. Os fabricantes oferecem os ı́ndices de exposição como um salvaguarda

contra doses altas, mas a base para os valores recomendados não é clara. Além

disso, os ı́ndices de exposição não estão diretamente relacionados com a dose no

paciente. Note-se que o ı́ndice de exposição é uma ferramenta que fornece indireta-

mente informações sobre a dose no paciente mas não é um substituto para a dose de

entrada na pele (ou kerma no ar na superfı́cie de entrada) ou para o produto dose área

(ou produto kerma no ar área) 19, 20. Presentemente, um esforço para padronizar estes

ı́ndices de exposição foi iniciado pela International Electrotechnical Commission 21 e

pela American Association of Physicists in Medicine 22 mas a aplicação prática ainda

vai exigir vários anos.

1.1 Camada semi-redutora

A Camada semi-redutora é de grande importância porque com esse valor é possı́-

vel calcular o valor de retroespalhamento:

CSR =
0,693

µ
(1.1)
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1.2 Grandezas dosimétricas

As grandezas exposição, kerma e dose absorvida têm um papel importante na

dosimetria in vivo.

A grandeza exposição, X , é o quociente de dQ por dm, onde dQ é a carga total de

um mesmo sinal produzida no ar quando todos os elétrons liberados pelos fótons em

uma determinada massa de ar dm são completamente freados, assim:

X =
dQ
dm

(1.2)

A unidade SI para exposição é o C ·kg−1, mas comumente vê-se a unidade Roent-

gen (1R = 2,58×10−4C ·kg−1) sendo utilizada.

A grandeza Kerma é amplamente utilizada, pois a partir dela é possı́vel calcular a

dose absorvida: kerma 1, K, que é o quociente de dEtr por dm, onde dEtr é a soma

da energia cinética inicial de todas as partı́culas carregadas liberadas pelas partı́culas

não-carregadas (fótons e nêutrons) em uma massa dm de material, assim:

K =
dEtr

dm
(1.3)

A unidade no sistema internacional de Kerma é o J ·kg−1, também conhecido como

gray.

A dose absorvida em um material, D, é o quociente de dε por dm, onde dε é a

energia média transferida à matéria de massa dm, assim:

D =
dε

dm
(1.4)

A unidade de utilizada para denotar a dose absorvida também é J ·kg−1 ou gray

(Gy). Ela é a grandeza utilizada para calcular a quantidade de radiação nos serviços

dos hospitais.

1.3 Objetivo

O objetivo deste trabalho é estabelecer um método indireto para calcular os va-

lores de kerma no ar na superfı́cie de entrada em pacientes submetidos a exames
1kinetic energy released per unit mass
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diagnósticos em sistemas de raios X com CR com base no ı́ndice de exposição ex-

traı́do do cabeçalho DICOM das imagens. O trabalho será realizado no Hospital das

Clı́nicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, e

os valores de kerma no ar na superfı́cie de entrada obtidos serão comparados com

valores obtidos também indiretamente com base em medições de rendimento dos tu-

bos de raios X, dados do paciente e dos fatores de técnica. Os resultados poderão

servir de base para a justificação e otimização dos procedimentos no Serviço de Ra-

diodiagnóstico.
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2 Materiais e métodos

Os experimentos foram realizados em quatro salas da Sociedade Portuguesa de

Beneficência Hospital Imaculada Conceição, de Ribeirão Preto. Os equipamentos uti-

lizados foram: SHIMADZU, presente em todas as salas. O sistema CR utilizado pelo

é o da AGFA CR. Para o cálculo do Kerma de entrada são necessários os cálculos

de alguns parâmetros, inicialmente foi calculada a camada semi-redutora. A Camada

semi-redudota (CSR) foi calculada com uma câmara de ionização, trena, placas de

alumı́niio com 99 por cento de pureza, e um eletrômetro. O eletrômetro utilizado foi

PTW-Freiburg UNIDOS E, a câmara de ionização usada foi do fabricante PTW, mo-

delo Unidos E (T10010), série 0489. A câmara foi calibrada em 26/09/2011, com o

procedimento de substituição, sendo que o centro geométrico da câmara de ionização

foi tomado como ponto de referência para a calibração. Os valores medidos foram

comparados com os valores da grandeza de referência (taxa de kerma no ar) obti-

dos com o instrumento padrão secundário do LCI. A radiação foi proveniente de uma

máquina de radiação, marca Pantak Seifert, modelo Isovolt 160HS (160 kV) e as qua-

lidades utilizadas são aquelas recomendadas pela norma IEC 61267. As incertezas

padrão expandidas declaradas foram calculadas de acordo com as recomendações da

Edição Brasileira da ISO GUM, para um fator de abrangência k=2 e nı́vel de confiança

de 95,45(POR CENTO) . O coeficiente de calibração é dado pela razão do valor verda-

deiro convencional da grandeza a ser medida pela indicação do instrumento em teste.

O valor da kerma no ar, KAR, em unidades de Grays(Gy) pode ser obtido pela fórmula:

KAR = NK ×M× kQ × fTP (2.1)

Onde: NK = Coeficiente de calibração em termos de kerma no ar, para as condi-

ções de referência T = 20°C e, p = 101,325 kPa; M = Leitura no instrumento KQ = Fator

de correção para a qualidade de radiação fTP = Fator de correção para a densidade

do ar condições de referência T = 20°C e p = 101,325 kPa
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A câmara de ionização foi posicionada a uma distância maior que 80 cm do foco

do tubo para todas as medições, e foram feitas três medições de Kerma para a câmara

sem placa de alumı́nio. Em seguida foram colocadas placas de alumı́nio até que fosse

obtido um valor de Kerma um pouco maior que a metade do Kerma sem as placas.

Essa valor de espessura de placas de alumı́nio foi anotado. Em seguida mais placas

de alumı́nio foram colocadas até que se obtivesse valores de Kerma abaixo da me-

tade do valor obtido inicialmente. Finalmente foram retiradas as placas de alumı́nio e

anotado o valor de Kerma novamente. Assim o valor da Camada semi-redutora(CSR)

pôde ser calculada

Com o valor da CSR é possı́vel obter o valor do coeficiente de retroespalhamento.

Para o cálculo do valor de Kerma de entrada no paciente é necessário calcular pre-

viamente o valor de Kerma de incidência. O Kerma de incidência foi obtido a partir

do posicionamento da câmara de ionização a uma determinada distância do tubo, a

leitura foi feita em carga, e assim foi corrigida pelos parâmetros determinados pelos

protocolos citados acima. Os valos de temperatura e pressão foram anotados para

cada correção. Assim foi possı́vel conseguir o Kerma de incidência, e corrigindo pelo

fator de retroespalhamento foi possı́vel calcular o valor de Kerma de entrada, a partir

da equação:

KE = K I×B (2.2)

Onde, KE= Kerma de entrada na superfı́cie do paciente KI= Kerma de incidência

B= coeficiente de retroespalhamento

Para o coeficiente de retroespalhamento(uma vez calculada a CSR de cada tubo

de raios x, para cada kV de interesse), foi calculado através do método de interpolação,

utilizando a tabela presente no TRS 20. Para campos acima de 250 mm x 250 mm o

fator de retroespalhamento pode ser assumido como constante 20, e como os campos

utilizados tanto em pacientes de radiografia abdominal quanto em pacientes de radio-

grafia torácica têm campos equivalentes acima desse valor, não foi necessário fazer a

interpolação em termos de tamanho de campo.

Além do cálculo da CSR foram feitos testes para averiguar a reprodutibilidade e

a exatidão do Kerma no ar, do kV e do tempo de exposição. A linearidade do Kerma

com o produto corrente no tubo-tempo de exposição (mAs) também foi averiguada.

Para cada técnica utilizada no serviço de radiodiagnóstico foram feitas medições com
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a câmara de ionização, assim: Para cada quilovoltagem em cada sala do hospital, que

é utilizada pelos técnicos foi feita uma irradiação afim de obter valores para o cálculo

do rendimento do tubo de raios x.

Paralelamente ao cálculo de Kerma de entrada, foram feitas medições com o phan-

tom *******, afim de simular pacientes acompanhados durante a pesquisa. O phantom

foi posicionado de duas maneiras diferentes para satisfazer as duas técnicas acompa-

nhadas: Abdomen e Tórax. Para o Abdomen, o phantom foi colocado sobre a mesa

a uma distância de 90 cm do foco do tudo e para o Tórax o phantom foi colocado a

uma distância de 180 cm perpendicularmente ao tubo de raios x. Cada exposição feita

pelo tubo de raios x gera uma imagem, e a cada imagem um valor correspondente de

ı́ndice de exposição, denominado lgM. Este indica o quão próximo o detetor está da

dose esperada. Devido à sua natureza logaritmica, cada incremento de 0,3 no valor

do lgM, a dose correspondente duplicará. O nı́vel de dose no detector é determinado

como a mediana do valor logarı́tmico do pixel, na parte média do histograma abaixo:

A figura abaixo mostra um esquema de como foi montado o experimento para a

obtenção do kerma em função do lgM:

Para cada técnica foi anotado: cada valor de carga em função do lgM, já que para

cada exposição o filme foi colocado e o phantom, simulando o paciente foi posicionado.

Assim, para cada exposição o eletrômetro mostrava um valor de carga, o filme era
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revelado e o LGM era anotado. Com os valores obtidos um gráfico com exponencial de

Kerma de entrada em função do LGM foi construı́do 23, seguindo a seguinte equação:

KE = A× eB×lgM (2.3)

Sendo: KE= Kerma de entrada A, B= parâmetros de ajuste da curva lgM= ı́ndice

de exposição
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3 Resultados e Discussões

3.1 Testes de qualidade do tubo

3.1.1 Exatidão e Reprodutibilidade

As imagens abaixo ilustram o sistema CR utilizado no serviço de radiodiagnóstico

do hospital onde foram realizados os experimentos.

Primeiramente foram feitos testes para analisar a exatidão e a reprodutibilidade da

tensão, tempo e Kerma do tubo de raios x. AS tabelas 1, 2 e 3 abaixo mostram os

valores obtidos para três salas:
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Tabela 1: Testes de controle de qualidade no equipamento de raios X da sala de
exames 1.

Tensão no tubo (nominal) 40 kV 50 kV 60 kV 70 kV 80 kV
Exatidão da tensão(%) -26,34 -14,68 6,90 -3,78 -9,59
Reprodutibilidade da tensão(%) 4,33 1,39 8,99 4,50 5,41
Reprodutibilidade do Kerma (%) 13,73 6,06 8,93 14,14 11,94

Tabela 2: Testes de controle de qualidade no equipamento de raios X da sala de
exames 3.

Tensão nominal no tubo 40 kV 50 kV 60 kV 70 kV 80 kV
Exatidão da tensão(%) -18,71 -10,54 6,90 -7,23 -0,25
Reprodutibilidade da tensão(%) 1,72 0,52 8,99 0,26 3,03
Reprodutibilidade do Kerma (%) 13,86 5,98 8,93 13,96 11,08

Tabela 3: Testes de controle de qualidade no equipamento de raios X da sala de
exames 4.

Tensão nominal no tubo 40 kV 50 kV 60 kV 70 kV 80 kV
Exatidão da tensão(%) -21,70 8,15 -10,76 -7,51 -6,5
Reprodutibilidade da tensão(%) 2,08 6,90 0,75 1,32 0,7
Reprodutibilidade do Kerma (%) 13,33 7,70 7,92 2,70 8,09
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Para a sala 2 foi fixado um valor de quilovoltagem e analisado os valores de repro-

dutibilidade e exatidão da tensão e do tempo de exposição. A exatidão da tensão e do

tempo não ultrapassou 3,00 % e a reprodutibilidade não ultrapassou 2 %. A reproduti-

bilidade do Kerma não ultrapassou 12 %. Como pode ser observado, somente valores

para tensões mais baixas que não obedecem os valores recomendados pela ANVISA,

que diz que todos os valores absolutos têm que ser menores que 10 %. Esse fato não

afeta a pesquisa em questão, já que serão utilizados valores de kV maiores ou iguais

a 70 kV.

3.2 Camada semi-redutora

Em seguida foram feitos testes afim de calcular o valor da CSR, e a partir desses

valores foi possı́vel calcular o coeficiente de retroespalhamento para cada sala e cada

kV utilizado. O valor CSR indica o valor da camda semi-redutora em mmAl, B indica

o coeficiente de retroespalhamento (adimensional) A tabela 4 seguir mostra esses

dados:

Tabela 4: Camada semi-redutora e fator de retroespalhamento para os feixes de raios
X das salas de exame 1, 2,3 e 4.

SALA 1 70 kV 80 kV 90 kV 100kV 120 kV
CSR(mmAl) 3,34 3,17 3,23 3,34 3,70
B 1,58 1,53 1,54 1,54 1,56
SALA 2 80 kV 90 kV 100 kV 110kV 120 kV
CSR(mmAl) 2,56 2,78 3,00 3,17 3,44
B 1,48 1,51 1,52 1,55 1,55
SALA 3 80 kV
CSR(mmAl) 4,75
B 1,64
SALA 4 80 kV
CSR(mmAl) 3,72
B 1,58

3.3 Rendimento do Tubo

Com uma câmara de ionização foram medidos os valores de carga e partir de

cada valor foi possı́vel calcular os valores do Kerma de incidência e assim calcular

o Rendimento do tubo. Na sala 1 foi utilizada uma distância 77,5 cm do foco até a
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câmara de ionização e nas demais salas foi utilizada a distância de 97,5 cm. A tabela

abaixo mostra o rendimento do tubo de cada sala para cada kV:

3.4 Ajuste exponencial da curva

A figura a seguir mostra como foi montado o experimento com o phantom de

acrı́lico utilizando uma distância de 90 cm do foco do tubo de raios x, simulando a

técnica para radiografia de abdomem. A próxima figura ilustra o resultado do esquema

da figura acima revelado no sistema CR.

A Tabela 5 a seguir mostra os valor de rendimento do tubo para as tensões dese-

jadas, em cada sala. A distância em que foi medido o rendimento da sala 1 foi 80 cm

e as demais foi 100 cm.

As curvas a seguir mostram os valores do Kerma de entrada (Kerma de incidência

já corrigido pelo fator de retroespalhamento) já normalizados para os valores das

distâncias de 90 cm para o caso do Abdomen e 180 cm para o caso do tórax. Pri-

meiro serâo mostrados os gráficos para a ténica de abdomen.

Em seguida os gráficos da técnica de torax:
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Tabela 5: Rendimento do tubo de raios X para as quatro salas de exame.
SALA 1 70 kV 80 kV 90 kV 100 kV 120 kV
Rendimento (mGy/mAs) 0,052 0,045 0,052 0,071 0,045
SALA 2 80 kV 90 kV 100 kV 110 kV 120 kV
Rendimento (mGy/mAs) 0,010 0,014 0,016 0,016 0,066
SALA 3 80 kV
Rendimento (mGy/mAs) 0,231
SALA 4 80 kV
Rendimento (mGy/mAs) 0,222
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3.5 Comparação entre Kermas de entrada

A partir dos gráficos acima é possiver encontrar valor de kerma de entrada de

cada paciente,este será denotado como KE2,o Kerma de entrada calculado através

do rendimento do tubo será denotado como KE1.
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Tabela 6: .

Sala Técnica kV mAs lgM Ke1 (mGy) Ke2 (mGy) diferença (%)

1 A 80 50 2,005467 3,418 3,295 3,612

1 A 80 30 1,776758 2,051 2,066 -0,731

1 A 80 30 1,798757 1,980 2,161 -9,112

1 A 80 100 2,289746 6,601 5,886 10,841

1 A 80 30 1,834527 2,051 2,325 -13,335

1 A 80 50 1,98464 3,542 3,158 10,859

1 A 80 50 2,025007 3,542 3,429 3,204

1 A 100 100 2,029878 13,196 13,207 -0,087

1 A 100 100 2,004759 12,699 12,293 3,199

1 A 100 100 2,029878 13,196 13,207 -0,087

1 A 100 100 1,987654 12,699 11,706 7,816

1 A 100 100 2,003456 12,230 12,247 -0,143

1 A 100 100 1,998983 13,196 12,092 8,369

2 A 80 50 1,645729 0,904 0,680 24,789

2 A 80 50 1,594452 0,708 0,596 15,815

2 A 90 50 1,809283 1,306 1,599 -22,446

2 A 90 50 1,819387 1,306 1,607 -23,025

2 A 90 50 1,798374 1,306 1,588 -21,605

2 A 90 50 1,808374 1,306 1,597 -22,281

2 A 90 50 1,836464 1,351 1,622 -20,048

2 A 90 50 1,802848 1,306 1,592 -21,907

2 A 100 100 2,345678 3,443 3,119 9,415

2 A 100 60 2,189078 2,066 2,266 -9,675

2 A 100 100 2,400487 3,443 3,488 -1,306

2 A 100 100 2,353837 3,443 3,171 7,894

2 A 100 100 2,363891 3,443 3,237 5,985

2 A 100 60 2,091744 1,999 1,857 7,092

2 A 120 50 2,324316 2,639 2,898 -9,787

4 A 80 120 1,765511 34,420 29,444 14,456

1 T 70 12 1,254138 0,461 0,557 -20,896

1 T 80 20 1,721894 0,311 0,252 18,764

1 T 90 12 1,778998 0,468 0,427 8,689

continua
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continuação

Sala Técnica kV mAs lgM Ke1 (mGy) Ke2 (mGy) diferença (%)

1 T 90 12 1,76893 0,461 0,416 9,748

1 T 90 12 1,776483 0,468 0,424 9,261

1 T 100 37,5 1,223012 0,051 0,056 -10,542

1 T 100 24 1,692746 0,320 0,214 32,994

1 T 100 37,5 1,238475 0,051 0,059 -15,535

1 T 100 37,5 1,210484 0,051 0,054 -6,655

2 T 90 15 1,654088 0,323 0,306 5,398

2 T 90 20 1,950058 0,490 0,587 -19,693

2 T 90 37,5 1,323004 0,221 0,206 6,586

2 T 90 15 1,474997 0,552 0,153 72,338

2 T 90 37,5 1,338484 0,298 0,155 47,942

2 T 90 20 1,346253 0,283 0,184 34,988

2 T 100 30 1,118506 0,117 0,094 19,722

2 T 100 37,5 1,211221 0,111 0,115 -4,107

2 T 100 20 1,354308 0,180 0,158 12,461

2 T 100 45 1,418846 0,176 0,182 -3,708

2 T 100 20 1,7092 0,380 0,345 9,264

2 T 100 45 2,244595 1,756 1,123 36,068

2 T 100 20 1,71942 0,380 0,353 7,199

2 T 100 37,5 1,174049 0,146 0,106 27,419

2 T 100 20 1,789244 0,480 0,412 14,296

2 T 100 37,5 1,525748 0,246 0,230 6,442

2 T 100 37,5 1,264426 0,146 0,130 11,432

2 T 100 24 1,708964 0,394 0,345 12,348

2 T 100 20 1,628398 0,278 0,289 -3,918

2 T 100 20 1,802837 0,478 0,424 11,242

2 T 100 37,5 1,278398 0,146 0,134 8,664

2 T 100 40 1,964684 0,556 0,606 -8,981

2 T 110 20 1,522442 0,227 0,229 -0,684

2 T 110 20 1,844015 0,427 0,465 -8,741

2 T 110 20 1,624208 0,283 0,286 -1,292

2 T 110 20 1,820642 0,446 0,441 1,146

2 T 110 20 1,759942 0,333 0,386 -15,820

continua



34

continuação

Sala Técnica kV mAs lgM Ke1 (mGy) Ke2 (mGy) diferença (%)

2 T 110 40 1,91269 0,454 0,540 -18,916

2 T 110 30 1,255818 0,164 0,127 22,619

2 T 110 20 1,609108 0,243 0,277 -14,006

2 T 110 20 1,955904 0,645 0,594 7,795

2 T 110 20 1,399191 0,250 0,174 30,133

2 T 110 20 1,983638 0,650 0,632 2,732

2 T 110 30 1,263739 0,164 0,129 21,258

2 T 110 20 1,629103 0,250 0,289 -15,933

2 T 110 20 1,657382 0,246 0,308 -25,084

2 T 110 20 1,627384 0,243 0,288 -18,689

2 T 120 30 1,992997 0,745 0,645 13,418

2 T 120 30 1,394964 0,166 0,173 -4,244

2 T 120 40 1,749801 0,393 0,378 4,020

3 T 80 3 1,1630928 0,128 0,141 -10,160

3 T 80 4 1,345368 0,171 0,227 -32,969

3 T 80 6 1,297848 0,198 0,201 -1,325

Pela tabela anterior podemos notar que os desvios percentuais entre o Kerma de

entrada calculado através do rendimento do tudo e o Kerma de entrada calculado

através da curva gerada não foram maiores do que 40 %.
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4 Conclusões

Com essa rápida implementação de sistemas digitais nos serviçoes de radiodi-

agnóstico dos hospitais é necessário que haja um melhor controle da dose propor-

cionada aos pacientes e membros da equipe, pois devido a possibilidade do pós

processamento de imagem fica mais difı́cil notar se houve uma superexposição ou

subexposição do paciente. Os grandes desvios notados entre os valores Kerma po-

dem ser atribuı́dos ao fato de que o rendimento do tubo de raios x não é constante, o

que faz com que seja necessário ter um melhor controle de qualidade do serviço. Este

trabalho pretende facilitar o trabalho dos técinicos que fazem os testes de qualidade

para hospitais e clı́nicas onde há equipamentos de raios x, já que pelo valor do lgM,

parâmetro fácil de ser extraı́do do cabeçalho DICOM 24–26 há a possibilidade de saber

a dose. Para a implantação desse programa apresentado, indica-se que haja um con-

trole rigoroso do controle de qualidade do Serviço de Radiodiagnóstico, obedecendo

criteriosamente as normas de recomendação da ANVISA.
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