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Resumo: A dose recebida por pacientes submetidos a exames de tomografia computadorizada (CT) 
é estudada desde a introdução do primeiro tomógrafo comercial. Mudanças tecnológicas tornaram 
inadequada a métrica estabelecida e adotada atualmente, visto que esta foi validada somente para 
feixes estreitos de raios X. O presente trabalho apresenta o estudo de perfis de dose produzidos por 
um equipamento clínico de CT de 320 canais (Toshiba Aquillion One) medidos com dosímetros 
termoluminescentes (TLD) de LiF introduzidos nos orifícios central e periféricos de um objeto 
simulador de corpo de PMMA. Os dados dos TLDs foram ajustados a curvas Lorentzianas, que 
mostraram-se ótimas representações para os perfis de doses. Mantidas as mesmas configurações do 
equipamento, mediu-se os respectivos valores de CTDI com câmaras de ionização tipo lápis (100mm) 
e uma câmara farmer, obtendo-se por fim um fator de calibração entre contagens (leitura dos TLD) e 
kerma (respectivos valores de CTDI obtidos com as câmaras de ionização). 
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Abstract: Patient dose undergoing computed tomography (CT) procedures has been subject of study 
since the introduction of the first commercial CT equipment. Technological changes have made 
inadequate the use of previously developed dosimetric quantities, since they were validated only for 
narrow X-ray beams. This work studies the dose profiles produced by a clinical 320 slices CT 
equipment (Toshiba Aquillion One) measured with LiF termoluminescent dosimeters (TLD), introduced 
inside central and peripheral holes of a PMMA body dosimetric phantom. The TLD data were fitted to 
Lorentzian functions, which has shown to be excellent representations of dose profiles. Keeping the 
same equipment configurations, respective values of CTDI were measured using a calibrated 100mm 
pencil-shaped chamber and a farmer chamber, resulting in a calibration factor between counts (TLD 
data) and kerma (respective values of CTDI measured with ionization chambers). 
Keywords: computed tomography, dosimetry, dose profile, ionizing radiation. 

Introdução: Dose em pacientes submetidos a procedimentos de tomografia computadorizada (CT) foi 
assunto de interesse desde a introdução do primeiro equipamento comercial de CT. Muitos 
pesquisadores, nas últimas décadas, propõem funções e grandezas que permitem a avaliação 
dessas doses [1]. Porém, as mudanças tecnológicas na arquitetura dos equipamentos de CT, 
implementadas a partir de 1990, permitiram a reconstrução de imagens simultâneas de mais de um 
plano tomográfico: tecnologia “Multislice CT” (MSCT). Para MSCT, os feixes de raios X são mais 
largos do que nas gerações anteriores de equipamentos, e essas mudanças tornam inapropriadas as 
grandezas dosimétricas desenvolvidas até então (CTDI), visto que estas foram validadas somente 
para feixes estreitos de raios X [2, 3]. 

No presente trabalho, perfis de dose, produzidos com um equipamento clinico de CT de 320 canais 
(Toshiba Aquillion One), foram medidos usando matrizes de dosímetros termoluminescentes (TLD) de 
LiF. As matrizes foram colocadas dentro de um grupo de objetos simuladores dosimétricos (corpo) de 
PMMA. Valores correspondentes de CTDI foram medidos usando uma câmara calibrada do tipo lápis 
de 100mm (Radcal Co.). Os TLDs foram processados usando um leitor automático de TLD/OSL (Riso 
Co.). As leituras dos TLDs, associadas às suas posições geométricas dentro do objeto simulador, 
foram ajustadas utilizando funções Lorentzianas, visto que estas têm se comportado como excelentes 
representações de distribuição de doses normalizadas.  

Método: O protocolo clínico escolhido para o estudo foi o Score de Cálcio. Para a obtenção dos perfis 
de doses, grupos de fileiras de TLDs foram posicionadas em bases de PMMA e inseridas em cilindros 
também de PMMA projetados para encaixar nos orifícios de um objeto simulador de PMMA de 32 cm 
de diâmetro e 45 cm de comprimento. As câmaras tipo lápis e tipo farmer, usadas nesse trabalho, 
também se encaixam nos orifícios. As câmaras de ionização foram conectadas a um eletrômetro 
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Radcal 9015, todos estes calibrados por um laboratório com rastreabilidade metrológica pela IAEA. 
Por fim os TLDs foram lidos por um leitor de TL/OSL Riso (DTU Nutec, Inc.) e as curvas dessas 
leituras foram convertidas para “contagens” por uma rotina implementada no software Origin 8.6 
(OriginLab, Co.). Os perfis medidos foram ajustados usando um modelo Lorenztiano (Equação 1), 
onde A, w, D0 e zc são parâmetros de ajuste: 
 

𝐷(𝑧) = 𝐷0 +
2𝐴

𝜋

𝑤

[4(𝑧−𝑧𝑐)
2+𝑤²]

   (1) 

 
Resultados: O ajuste foi feito para fins de calibração: primeiramente mediu-se os perfis de dose, com 
os TLDs, nas regiões central e periférica, e em seguida, mantidas as mesmas configurações do 
equipamento, mediu-se os respectivos valores de CTDI com as câmaras de ionização. Os fatores de 
calibração (f) entre os valores de CTDI obtidos com as câmaras de ionização e as contagens dos 
dosímetros TLD, bem como os parâmetros de ajuste, são apresentados na Tabela 1. 
 

Tabela 1 – Fatores de calibração e constantes de ajuste. 

Posição f (mGy/contagens) D0 A w zc 

Periférica 5,501 x 10-7 -8,42 x 103 4,1 x 107 29,7 2,99 

Central 5,017 x 10-7 1,07 x 103 2,2 x 107 80 -4,88 

A Figura 1 mostra os dados da medição com os TLD´s (pontos) na posição central ajustada à uma 
função Lorenztiana (linha) segundo a equação 1. 
Medições e ajustes equivalentes foram feitos em 
posições periféricas do objeto simulador (3h, 6h, 
9h e 12h).  

Discussão e Conclusões: Este trabalho 
descreve um método simplificado para obtenção 
de perfil de dose, em unidades dosimétricas, em 
equipamentos de CT de feixe largo. A função 
adotada (equação 1) demonstrou ser adequada 
para representação de perfis de doses medidos 
com dosímetros TLD, especialmente na posição 
central de um objeto simulador de corpo usado 
na validação experimental do modelo proposto. 
Isto se dá devido à simetria do perfil de 
espalhamento associado à esta posição no 
objeto, o que não ocorre nas posições periféricas. O estudo para representações físicas dos perfis de 
dose em CT tem sido assunto de muito interesse nos últimos anos [4]. Os modelos propostos por 
outros autores são mais consistentes e robustos e mostram resultados confiáveis em comparação 
com dados experimentais [5]. Contudo alguns dos resultados apresentados na literatura não 
incorporam a representação de perfil de dose como uma quantidade dosimétrica, usualmente 
representada em “unidades arbitrárias”. Assim o presente trabalho pode ser uma contribuição para 
uma modelagem mais completa para a representação dos perfis de dose de equipamentos de CT de 
feixe largo.  
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Figura 1 - Dados da medição com os TLD´s (pontos) na 

posição central ajustada à uma função Lorenztiana (linha) 
segundo a equação 1 

-150 -100 -50 0 50 100 150

0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

0.12

0.14

0.16

0.18

D
n

(z
) 

[m
G

y
/m

m
]

z [mm]


