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Resumo
Nesta dissertação pretende-se fazer uma análise temporal dos parâmetros que influenciam a
qualidade das imagens dos equipamentos de Tomografia Computorizada (TC) e ecografia, bem como
uma comparação de ambas as técnicas de imagens através da análise das respetivas incertezas geométricas. Esta reveste-se de extrema importância na prática de radioterapia externa (RTE) como para
braquiterapia por ter impacto direto no volume de planeamento de tratamento (PTV).
Para esse fim utilizaram-se fantomas CIRS 045A e 053-MM, CATPHAN e o fantoma “PingPong” desenvolvido pela equipa física. A metodologia aplicada baseou-se na análise estatística de
parâmetros de delineação e planeamento através de imagens de TC e ecografia. Compararam-se os
valores de dose no tratamento e a dose estimada no planeamento para as duas técnicas de imagem.
Da análise temporal dos parâmetros que influenciam a qualidade das imagens, nos testes de
controlo de qualidade, observa-se uma distribuição gaussiana com resultados dentro das tolerâncias
clinicamente aceites e desvio padrão reduzido, mostrando boa reprodutibilidade para ambos equipamentos.
A delineação manual por ecografia foi o único método a apresentar um erro sistemático nega3

tivo (desvio da média de -0,42 cm ). Para se evitar subestimar o volume de tratamento esta incerteza
deveria ser considerada na delineação de estruturas anatómicas.
Os desvios observados entre a dose no tratamento e a dose planeada por imagens de TC e
ecografia foram de 5,10% e -8,16%, respetivamente, mostrando maior precisão na técnica de TC.
A metodologia de cálculo de incertezas aplicada à RTE da próstata resultou numa margem de
2.1 mm ao volume clínico.

Palavras-chave: braquiterapia; CQ ecografia; incertezas geométricas; PTV; radioterapia.
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Abstract
This thesis aims to make a temporal analysis of the parameters that influence the image quality
of computerized tomography (CT) and ultrasound (US), as well as a comparison of both imaging techniques through an analysis of their geometrical uncertainties. This is of utmost importance for both
external beam therapy (EBT) and brachytherapy by having direct impact on the treatment planning
volume (PTV).
To this end, we used the phantoms, CIRS 045A and 053-MM, CATPHAN and an in-house
phantom, "Ping-Pong”. The methodology was based on statistical analysis of delineation parameters
and treatment planning by CT and US images. A comparison between the treatment dose and the
estimated dose in the planning for both imaging techniques was also performed.
From temporal analysis of the parameters that influence the quality of the images in the tests
of quality control, a Gaussian distribution is obtained with results within clinically accepted tolerances
and low standard deviation, showing good reproducibility for both equipments.
The manual delineation in US images was the only method that shows a negative systematic
3

error (average deviation of -0.42 cm ). In order to avoid underestimating the volume of treatment, this
uncertainty should be considered in the delineation of anatomical structures.
The deviations observed between the dose in the treatment and the planned dose by CT and
US images were 5.10% and -8.16%, respectively, showing the greater accuracy for the CT technique.
The methodology to calculate uncertainty was applied to EBT of prostate resulting in a margin
of 2.1 mm to the clinical volume.

Keywords: brachytherapy; geometric uncertainty; PTV; radiotherapy; US quality control.
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Unidade de Hounsfield

Lista de definições úteis
Camada semi redutora: espessura do material

Kerma: Acrónimo para Kinetic Energy Rele-

em que a intensidade da radiação incidente é

ased per unit Mass, que significa energia ciné-

reduzida para metade. Também pode ser ex-

tica libertada por unidade de massa. O kerma é

pressa em termos de taxa de kerma no ar,

dado pela energia cinética libertada no ar pelas

sendo a espessura do material absorvedor que

partículas carregadas (do ar) geradas pelos fo-

atenua o feixe de radiação, de tal forma que o

tões.

kerma no ar é reduzido para metade do seu valor original [1].

Kernel: algoritmo de reconstrução, também
chamado de “filtro”.

Dados de imagem: os valores dos pixéis que
constituem a imagem.

kVp: unidade de medida da diferença de potencial na ampola de raios x.

Efeito Doppler: alteração na frequência do
som devido ao movimento relativo entre o emis-

Matriz: Grelha bidimensional de pixéis.

sor e o recetor.
Não uniformidade integral: Alterações na uniEnergia efetiva: a energia do feixe policromá-

formidade em todo o campo de visão (FOV) são

tico (espectro) equivalente à energia de um

chamadas de não-uniformidades integrais e

feixe monocromático com igual camada semi

são expressas como a variação percentual en-

redutora, isto é, que é atenuado da mesma

tre a área com menor quantidade de dados/es-

forma. Por questões praticas, define-se como a

cura (região mais fria) para a área com a maior

diferença de potencial da ampola de raios x [2].

quantidade

de

dados/clara

(região

mais

quente). Os valores de não-uniformidade inteEspessura de corte: equivalente à largura do

gral representam o desvio máximo da média,

feixe radiativo na tomografia convencional de

ao longo de todo o campo de visão.

único corte.
Pitch: deslocamento da mesa da TC numa roFantoma: objeto simulador de características

tação (360º) por largura do feixe.

conhecidas.
Pixel: unidade elementar da imagem. Elemento
FOV: diâmetro máximo da reconstrução da

bidimensional que representa a UH da zona

imagem.

anatómica correspondente.

Impedância Acústica: é uma propriedade fí-

Resolução em contraste: capacidade de dis-

sica do tecido. Resistência que um meio mate-

tinção de objetos com densidades semelhan-

rial oferece à propagação de ondas sonoras.

tes.
Resolução espacial: capacidade de distinção
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do menor detalhe ou objeto. Por outras pala-

planeamento.

vras, a capacidade de se distinguir dois objetos
enquanto estes se tornam mais pequenos e

SPL: O comprimento ou distância que um pulso

mais próximos. Pode ser relacionada pelo nú-

ocupa no espaço. A distância desde o início até

mero de pixéis por unidade de área.

ao fim de um pulso.

Resolução temporal: capacidade de se distin-

Tipo de reconstrução: fórmula matemática uti-

guirem duas imagens separadas por pequenos

lizada para converter dados digitais numa ima-

incrementos de tempo.

gem. Utilizam-se diferentes tipos de para evidenciar determinados aspetos da imagem.

Setup: Posicionamento do paciente e/ou das
suas estruturas anatómicas internas, no equi-

Vóxel: unidade tridimensional elementar da

pamento de tratamento conforme definido no

imagem.
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I.

Introdução
Durante a nossa vida, acabamos por ter que recorrer a técnicas de imagem para fins de diag-

nóstico ou terapia e necessitamos que elas reproduzam com confiança a anatomia estudada. Duas
técnicas muito frequentemente utilizadas em Radioterapia são a Tomografia Computorizada (TC) e a
Ecografia.
Embora sejam técnicas bastante distintas têm os mesmos objetivos: a descrição 3D da anatomia de interesse com capacidade de distinguir diferentes tecidos e estruturas. A descrição 3D da anatomia é realizada através da reconstrução da imagem adquirida por uma das técnicas de imagem e
pode ser significativamente afetada por diversos fatores como movimentos anatómicos internos, contraste reduzido, fraca resolução espacial, entre outros.
É necessário saber qual a confiança existente nos modelos tridimensionais que estas técnicas
nos apresentam e conhecer quais são os desvios inerentes respetivos.
Embora tenham funcionalidades diferentes devido ao tipo de aquisição, ambas as técnicas
podem ser utilizadas na Radioterapia Externa (RTE) ou na braquiterapia (BT). Na RTE, a TC é utilizada
na descrição anatómica 3D ou 4D (com dimensão temporal) do paciente, enquanto a ecografia pode
ser útil no posicionamento diário do paciente. A TC requer a utilização de radiação ionizante oferecendo
elevada resolução espacial e temporal, sendo particularmente indicada ao estudo de zonas anatómicas
com densidades distintas. Contrariamente à TC, a ecografia não recorre ao uso de radiação ionizante,
pelo que pode ser utilizada repetidamente sem que haja um acréscimo de dose absorvida pelo paciente.
Em BT as fontes são alocadas diretamente no alvo (CTV) definido pela clínica, sendo esta
geometria assumida ser fixa ao alvo até ao final da entrega da radiação ao alvo, ou seja, desde o
planeamento até à entrega do tratamento. Desta forma, o CTV é assumido ser igual ao PTV. A implementação de margens que incorporem as incertezas geométricas existentes faria sentido se fosse possível estimar-se o erro devido à delimitação, o erro das próprias técnicas de imagem para planeamento
e os erros associados a posição real das fontes e aplicador com o alvo de tratamento. Visto que a maior
incerteza se enquadra no próprio processo de delimitação das estruturas e para o qual não há controlo
de qualidade definido na literatura. Atualmente, os protocolos de braquiterapia ao considerar o
CTV=PTV, não estão a levar em conta as incertezas mencionadas anteriormente.
Por norma, a ecografia, no contexto de RT, não é muito valorizada. No entanto, é uma técnica
com utilidade, permitindo a descrição anatómica 3D e a visualização em tempo real de estruturas, pelo
que é de extrema utilidade como guia na colocação de implantes intersticiais em BT. Exemplos paradigmáticos, são a colocação das agulhas para tratamentos de alta taxa de dose (high dose rate – HDR)
em tumores da mama e próstata, a inserção de fontes de baixa taxa de dose em tumores da próstata,
e a inserção de aplicadores ginecológicos no colo uterino (braquiterapia intracavitária).
Esta dissertação mostra a sua real importância na comparação de incertezas geométricas da
tomografia computorizada e ecografia na fase de planeamento do tratamento, da qual não foi encontrada referência na literatura no que concerne a braquiterapia.
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II.

Objetivos
De forma a garantir uma maior precisão e otimização de um planeamento de tratamento é

necessário ter-se conhecimento de todas as etapas do processo de radioterapia (RT). A primeira etapa
deste processo na radioterapia contemporânea é a reconstrução de um modelo tridimensional das estruturas que serão irradiadas. Esta reconstrução depende do tipo de imagem radiológica escolhido pela
equipa clínica. Cada técnica tem características próprias o que tem limitado a harmonização na escolha
da técnica de imagem obtida para a reconstrução tridimensional de estruturas. Para que diferentes
imagens radiológicas possam ser concertadamente utilizadas no processo de radioterapia torna-se necessário explorar e aprofundar o conhecimento dos parâmetros de cada técnica, sendo pouco necessário desenvolver e implementar procedimentos para cada equipamento e arranjo experimental.
Este trabalho tem assim como principal objetivo a comparação de dois tipos de imagens radiológicas para fins de radioterapia externa e braquiterapia: a Tomografia Computorizada e a Ecografia.
Apesar da importância deste procedimento na prática clínica diária, a literatura disponível é atualmente
inexistente. Para atingir este objetivo é fundamental compreender os parâmetros teóricos e técnicos
dos equipamentos de tomografia e de ecografia e efetuar o estudo do Controlo de Qualidade de ambos
os equipamentos e sua integração com sistemas de planeamento no âmbito da radioterapia. Para o
estudo detalhado do Controlo de Qualidade (CQ) de cada técnica imagiológica, torna-se necessário
verificar determinados parâmetros de imagem, estimar os respetivos desvios e incertezas e ainda, avaliar o seu impacto no processo de planeamento do tratamento.
Ao avaliar o impacto de todas as incertezas envolvidas na reconstrução tridimensional das
estruturas, estas podem ser incorporadas no planeamento de tratamento, de forma a garantir uma
máxima precisão e contribuindo para a otimização da radioterapia.

III.

A Tomografia Computorizada
A.

Introdução à Tomografia Computorizada

A invenção da TC foi revolucionária e é atualmente a técnica de imagem tridimensional mais
utilizada no planeamento de tratamento em RT, embora técnicas de imagem mais recentes, como a
Ressonância Magnética (RM) e a Tomografia por Emissão de Positrões (PET) possam ser utilizadas
como técnicas complementares [3]. Para além de ser uma técnica bastante rápida, com tempos de
aquisição curtos, em segundos [3], a TC tem uma fidelidade geométrica incomparável a outras técnicas
[3]-[4].
A característica mais importante da TC, no que à Radioterapia diz respeito, é a possibilidade
de permitir estabelecer uma correspondência entre a atenuação da radiação nos tecidos (unidades de
Hounsfield) e densidades eletrónicas, o que é essencial para os sistemas de planeamento efetuarem
o cálculo de distribuição de dose absorvida.
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Outras técnicas de imagem, como o PET e a RM, podem auxiliar na localização das diferentes
estruturas, devido ao alto contraste e informação funcional. Contudo, tais técnicas não serão descritas
neste trabalho.
A possibilidade de se fundirem os dados provenientes de diversas técnicas, de modo a ter-se
disponível mais informação e detalhe, traduz-se numa ferramenta extremamente poderosa.
Algoritmos desenvolvidos para sistemas de planeamento com base em imagens de TC [5],
como o superposition e Monte Carlo, fornecem cálculos mais precisos de distribuição de dose usando
correções de heterogeneidades. Estes algoritmos calculam a radiação absorvida no meio e aquela que
sofre dispersão nos tecidos com diferentes densidades eletrónicas, sendo tais resultados aplicados no
cálculo de distribuição de dose. Tal é possível devido ao facto do sistema computorizado de planeamento ter a correspondência entre número de Hounsfield e densidade eletrónica do tecido para um
determinado nível de aquisição de imagem TC.

B.

Estado da Arte

O uso de radiação ionizante para o tratamento do cancro tem estado em constante desenvolvimento durante os últimos cem anos e a imagiologia médica é uma área crucial para a evolução deste
tipo de tratamento.
A evolução da RT depende do progresso das técnicas de cálculo de dose e planeamento de
tratamento, e principalmente das técnicas de imagem utilizadas.
Em 1972, Cormack e Hounsfield inventaram a tomografia tornando possível o cálculo de distribuições tridimensionais de dose absorvida.
Os primeiros varrimentos por tomografia, ou tomografia de primeira geração, eram realizados
com a ajuda de apenas um detetor de cintilação de iodeto de sódio (Nal). Foram utilizados exclusivamente no cérebro, exigindo cinco a seis minutos por varrimento completo. Utiliza-se um único feixe
radiativo e o tubo de raios x encontrava-se ligado ao detetor existente.

Figura 1: Representação esquemática da geometria de 1ª geração de tomografia: o sistema é constituído apenas por um
tubo de raios X e um detetor. Após a translação, o sistema roda um determinado ângulo em torno do objeto e procede a
uma nova translação e assim sucessivamente. Adaptada de [2].

Depois de se completar uma translação, o sistema constituído pelo tubo e detetor roda em
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torno do objeto de 1°, por exemplo, e a translação é repetida. A combinação de translação linear seguida de rotação incremental é chamada de movimento de translação-rotação.
Um passo em direção a tempos de varrimento reduzidos foi feito através da introdução da
segunda geração de TC, no final de 1974. A segunda geração utilizava múltiplos feixes estreitos e
múltiplos detetores e, à semelhança da primeira geração, usava o movimento de translação-rotação.
A segunda geração de detetores utilizava vinte, ou mais, linhas de detetores. A qualidade da
digitalização melhorou significativamente, pois os varrimentos podiam ser feitos entre respirações. No
entanto, os progressos na velocidade do sistema foram limitados devido à complexidade mecânica
necessária para o tipo de movimento efetuado, criando vibrações significativas. Assim, procurou-se
eliminar um dos movimentos.

Figura 2: Representação esquemática da 2ª geração de tomógrafos: o número de detetores aumentou e o sistema move-se
da mesma forma que os tomógrafos de 1ª geração. O tempo de varrimento é menor, devido ao acréscimo de detetores.
Adaptada de [2].

Com a evolução tecnológica, as aquisições de imagens tornaram-se cada vez mais rápidas,
com tempos de varrimento mais curtos, permitindo, fazer uso apenas do movimento de rotação que é
mais simples de realizar mecanicamente. Tal foi alcançado através de uma maior extensão do feixe de
raios x de modo a abranger toda a largura do paciente e ainda, utilizando um conjunto de detetores
dispostos em anel que intercetavam o feixe. Estes últimos encontravam-se rigidamente ligados ao tubo
de raios x, de modo a que o tubo e os detetores rodassem em conjunto em torno do paciente [2]. Para
se conseguir um número suficiente de medições utilizavam-se centenas de detetores (cerca de 250 a
750 detetores [2]). Este conceito, caracterizado pela sincronização do anel de detetores e do tubo de
raios x, submetidos apenas a movimento de rotação, é conhecido por geometria de terceira geração.
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Os primeiros aparelhos de TC de terceira geração, instalados no final de 1975, conseguiam
fazer um varrimento completo (a um corte) em menos de 5 segundos. Atualmente, é possível fazer o
mesmo em apenas 1 segundo [6].

Figura 3: Representação da terceira geração de tomógrafos: existência de múltiplos feixes de forma a abranger toda a
largura do paciente e o número de detetores aumentou significativamente. O movimento de translação foi eliminado e o
sistema roda em torno do paciente. Adaptada de [2].

Uma outra configuração consiste num anel de detetores estacionário que permite tempos de
varrimento do tubo de raios x de 1 segundo, tendo originado os tomógrafos de 4ª geração [2]. Neste
tipo de equipamento apenas o tubo de raios x roda em torno do paciente.

Figura 4: Quarta geração de tomógrafos: o tubo de raios X encontra-se por dentro de um anel de detetores estático, levando à necessidade de uma quantidade elevada de detetores. Adaptada de [2].

Tal como os detetores de terceira geração, cada detetor de quarta geração recolhe uma vista
completa dos múltiplos feixes, no qual o espaçamento da amostra pode ser arbitrariamente estreito,
apenas limitado pela rapidez com que as medições são feitas à medida em que o tubo varre o campo
de visão do detetor.
Nas desvantagens da tomografia computorizada de quarta geração, incluem-se o tamanho e
eficiência geométrica. Uma vez que o tubo roda no interior do anel de detetores, torna-se necessário
construir um anel com um diâmetro grande (170-180 cm) de modo ser possível obter imagens que
incluam toda a estrutura anatómica na região de interesse do paciente. Para esta configuração são
necessários pelo menos 1200 detetores para preencher o anel. Devido aos elevados custos que tal
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geometria requer, limitou-se o número de detetores para 600, o que resultou em grandes espaçamentos
entre detetores e, consequentemente, muito baixa eficiência geométrica (< 50%) [2], [7].
Uma configuração alternativa [8], que veio a ser desenvolvida posteriormente, compreendia um
anel de menor dimensão, colocado perto do paciente, com o tubo de raio x rodando por fora do anel.
Durante a rotação do tubo de raio x, a parte do anel que se encontrava entre o tubo de raio x e o
paciente, inclinar-se-ia para fora da direção do feixe de raios x [2].
Nesta configuração, as aquisições eram feitas por cortes axiais, o que resultava numa baixa
resolução temporal.
Mais recentemente, desenvolveram-se sistemas em que o anel de detetores roda anel enquanto que a mesa, onde se encontra o paciente, se move no sentido da gantry, resultando numa
trajetória helicoidal do tubo de raios x e dos detetores relativamente à mesa.
Este modo de tomografia designou-se por tomografia helicoidal e veio permitir aquisições mais
rápidas para as regiões de interesse [9]. Este método de aquisição conduziu a melhorias significativas

Figura 5: Representação esquemática do tomógrafo com aquisição helicoidal e respetivo sistema de coordenadas. Adaptada de [2].

na qualidade de imagem, tornando-se assim, em meados dos anos noventa, o método preferencial de
tomografia computorizada.
Certos conceitos associados à tomografia helicoidal são completamente novos quando comparados com a simples tomografia axial (TAC); um destes conceitos está relacionado com a rapidez
com que a mesa se move no sentido da gantry em comparação com a rotação do tubo de raio x, e a
espessura do corte que está a ser adquirido. Surge assim um novo parâmetro, o pitch, que se define
como a distância percorrida pela mesa numa rotação do tubo de raio x, por largura do feixe.

𝑝𝑖𝑡𝑐ℎ =

𝐷
𝑙

em que 𝐷 é a distância que a mesa percorre numa revolução e 𝑙 a largura do feixe.
Para se melhor entender o conceito de pitch, seguem-se os seguintes exemplos:
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(1)

1.

Se a largura do feixe for 10 mm e a mesa se mover 15 mm numa rotação do tubo de

raios x, o pitch é 15/10 > 1, o que significa que existem zonas anatómicas que não foram
irradiadas.
2.

Se uma largura do feixe for de 10 mm e a mesa se mover 10 mm numa rotação com-

pleta do tubo, o pitch seria 10/10 = 1. Logo, não existe espaçamento nem sobreposição do
feixe com o deslocamento da mesa.
3.

Se a largura do feixe for 10 mm e a mesa se mover 7,5 mm durante uma rotação

completa do tubo, o pitch será 7,5/10 < 1, existindo uma sobreposição do feixe em 2,5 mm em
rotações consecutivas, ou seja, existem zonas anatómicas que são irradiadas mais do que uma
vez.

Figura 6 A) Pitch < 1 : existe sobreposição do feixe em determinadas zonas anatómicas; B) Pitch=1: Não existe sobreposição nem espaçamento do feixe; C) Pitch >1 : existe espaçamento entre zonas irradiadas. Retirada de [10].

A escolha do valor do pitch depende do protocolo de imagem a ser realizado e deve incluir um
compromisso entre cobertura da região de interesse e precisão. Se o pitch tiver um valor elevado,
significa que existem zonas anatómicas que não foram irradiadas, fazendo com que haja carência de
informação e uma pior descrição das estruturas; se o pitch for baixo, a dose de radiação absorvida pelo
paciente pode ser elevada e, apesar de existir mais informação sobre as estruturas anatómicas, o processo envolverá maior quantidade de ruído, comprometendo, desta forma, a resolução espacial.
Um outro conceito associado a este tipo de tomografia é a interpolação de cortes [2]. Para
tomografias step and shoot, todos os dados para reconstrução de cortes são adquiridos na posição
(respetiva ao eixo-Z) do corte antes de se mover a mesa para a próxima posição. Os cortes reconstruídos correspondem às posições onde os dados foram adquiridos.
Para que a reconstrução da imagem na tomografia helicoidal seja possível é necessário calcular, a partir das medições/dados adquiridos que se encontram acima e abaixo do corte, quais seriam
os valores dos dados coincidentes com o corte. Este processo é conhecido como interpolação, e é
usado para fazer este tipo de estimativas.

Figura 7: Representação da aquisição helicoidal e um corte axial. Nota-se que existem poucos pontos coincidentes com o
corte axial, pelo que será necessário recorrer a interpolações para que os cortes possam ser reconstruídos. Adaptada de
[2].
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No entanto, este tipo de configuração exige bastante do tubo de raios x. Por exemplo, uma TC
abdómen-pélvico que englobe uma área de 60 cm de extensão do paciente com uma espessura de
corte de 5 mm, um pitch de 1 (exigindo, portanto, 120 rotações) e fatores de técnica típica (120 quilovolts de pico [kVp], 250 mA, 1s de tempo de rotação) deposita um total de 3,6 MJ [11] de calor no
ânodo do tubo de raios x.
Uma solução simples para este problema de calor é o desenvolvimento de tubos de raios X
com uma capacidade térmica mais elevada; tais tubos foram e continuam a ser desenvolvidos. Outra
abordagem é a utilização mais eficaz do feixe de raios x disponíveis: se se alargasse o feixe de raios x
na direção Z (espessura de corte) e se se utilizarem múltiplas filas de detetores - em 2002, começaram
por se utilizar 16 filas de detetores e, em 2005, passaram a utilizar-se 64 filas de detetores [12], [13] então, pode-se recolher informação para diversos cortes em simultâneo. Esta abordagem reduz o número total de rotações e, consequentemente, o uso do tubo de raios x necessário para cobrir a anatomia desejada.

Figura 8: Representação de: A) aquisição de um único corte; B) aquisição de cortes múltiplos. Retirada de [14].

No entanto, os modelos de TC de terceira geração que incorporam a geometria helicoidal e
aquisição multicorte, apesar das suas limitações, são os mais utilizados na atualidade, devido à sua
resolução espacial e temporal [15], [16].

C.

Formação de raios x

Um tubo de raios x é um dispositivo que gera, como o nome indica, raios x e é constituído por
um cátodo e um ânodo. O cátodo é o terminal negativo do tubo de raio x e consiste num filamento de
tungsténio que quando aquecido por efeito de Joule emite eletrões por emissão termiónica. O ânodo é
então, o terminal positivo do tubo de raio x, geralmente feito de tungsténio ou molibdénio.
Quando uma diferença de potencial é aplicada entre o cátodo e o ânodo, os eletrões emitidos
pelo cátodo são acelerados para o ânodo, interagindo com as partículas do ânodo das seguintes formas:
•

interação com um eletrão da camada-K (camada mais interna) leva a uma pro-

dução da radiação característica;
•

interação com o núcleo leva a uma desaceleração do eletrão, produzindo ra-

diação Bremmstrahlung;
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•

interação com eletrões das camadas mais exteriores leva espectro de linha

(eletrão de Auger).
Existem vários fatores que podem determinar o feixe de raios x, como a qualidade e a quantidade. A qualidade do feixe está relacionada com o seu poder de penetração, isto é, da distância que o
feixe percorre na matéria até ser absorvido e está numericamente relacionado com o valor de camada
semi redutora (ou HVL do inglês Half Value Layer). A qualidade de um feixe é então dependente da
diferença de potencial no tubo de raios x, pois uma maior diferença de potencial leva a um maior aceleramento dos eletrões que vão interagir com o ânodo. Eletrões com velocidades superiores levam à
produção de raios x de maior energia (proporcional à energia de radiação Bremmstrahlung). A quantidade de feixe consiste no número de raios x produzidos e está diretamente relacionada com a corrente
no cátodo, na medida em que um elevado valor de corrente elétrica (mais cargas elétricas) leva a uma
emissão de mais eletrões e, consequentemente a mais interações com o ânodo, produzindo desta
forma mais raios x.
Geralmente, o tubo de raios x encontra-se em vácuo de modo a evitar interações dos eletrões
emitidos com as partículas de ar.

D.

Princípio de Funcionamento

Esta técnica de imagem baseia-se na interação da radiação x com a matéria. Tendo em
conta a gama de energias de funcionamento do tomógrafo, que ronda as centenas de keV, esta interação será essencialmente por efeito fotoelétrico e dispersão de Compton. Estas interações dependem do material e da energia dos fotões.

Figura 9: Importância relativa das três principais interações de fotões com a matéria. A traço interrompido encontra-se a
zona para a energia de funcionamento do TC, vendo-se que as principais interações são então, o efeito fotoelétrico e a dispersão de Compton.

A atenuação dos fotões, devido ao efeito fotoelétrico (absorção total do fotão por um eletrão
de uma orbital K) varia da seguinte forma [17]:
𝜇∝
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𝑍𝐸-

(2)

em que 𝑍 é o número atómico e 𝐸 a energia dos fotões de radiação x incidentes. A eq.(2) mostra que
se a energia da radiação duplicar, a atenuação diminui por um fator de 8 ou, por outro lado, se o número
atómico duplicar a atenuação aumenta por um fator de 8.

Figura 10: Representação esquemática do efeito fotoelétrico: um eletrão da orbital interior, K, absorve o fotão incidente
e é ejetado para fora da nuvem eletrónica.

Por outro lado, a dispersão de Compton, que consiste na absorção parcial do fotão por um
eletrão de uma orbital exterior, é diretamente proporcional ao número de eletrões que se encontram
nas orbitais mais externas, isto é, a densidade eletrónica do material. Por outro lado, é inversamente
proporcional à energia dos fotões e praticamente independentes do número atómico do material, contrariamente ao efeito fotoelétrico.
O coeficiente total de atenuação do feixe será então, a soma dos coeficientes existentes pelos dois tipos de interação.

Figura 11: Representação esquemática da dispersão de Compton: um eletrão localizado numa orbital mais exterior absorve parte da energia do fotão incidente. O eletrão é ejetado e o fotão "restante" é dispersado com um ângulo q.

Para se calcularem doses absorvidas de radiação, o mais preciso e exato possível, devem-se
ter então em conta os coeficientes de atenuação para os diferentes tipos de tecido (órgãos, osso, etc.),
isto é, quanta radiação é absorvida por cada estrutura.
Numa imagem adquirida por esta técnica vemos os diferentes coeficientes de atenuação (µ)
entre o tubo e o detetor, que traduzem a redução de intensidade de raios x por uma estrutura anatómica
com espessura 𝑥, que é dada pela Lei de Lambert:
𝐼 = 𝐼3 𝑒 56 7

(3)

Os valores dos coeficientes de atenuação são convertidos para uma escala adimensional que
têm a água como referência – a escada de Hounsfield.
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A escala de cinzentos observada é determinada pela unidade de Hounsfield (UH) e está relacionada com o coeficiente de atenuação µ de cada tecido por [18]:

𝑈𝐻 =

𝜇 − 𝜇á=>?
×1000
𝜇á=>?

(4)

Tem-se então, uma escala de cinzentos que traduz a correspondência entre cores e estruturas,
com base na sua atenuação de radiação.

Figura 12: Escala de cinzentos e valores de UH para diferentes estruturas.

E.

Detetores

O detetor de radiação é um dispositivo que, quando colocado na presença de radiação, seja
capaz de indicar a sua presença. Existem diversos processos pelos quais diferentes radiações podem
interagir com o meio material utilizado para medir ou indicar características dessas radiações. Normalmente, um detetor de radiação é constituído por um elemento ou material sensível à radiação e um
sistema que transforma esses efeitos num valor relacionado com uma grandeza de medição.
Os detetores utilizados para a tomografia computorizada são detetores de ionização, na sua
maioria detetores de estado sólido do tipo n.

1.

Detetores de estado sólido

Os detetores de estado sólido, ou detetores de semicondutores utilizam um material semiconductor, como silício (Si) ou cristal de germânio (Ge), como meio de deteção. Mais recentemente, também se têm utilizado detetores de telureto de cádmio (CdTe) ou telureto de cádmio e zinco (CZT) [19].
Os detetores de semicondutores são geralmente maus condutores elétricos, no entanto,
quando ionizados por radiação ionizante, formam pares eletrão-lacuna. As partículas carregadas deixam um rasto de pares eletrão-lacuna. As cargas elétricas em movimento podem ser recolhidas.
O meio de deteção num detetor de estado sólido é geralmente 2000-5000 vezes mais denso
do que o meio de deteção num detetor gasoso, tendo assim muito melhor poder de paragem (stopping
power) e, logo, maior eficiência na deteção de raios x ou 𝛾. Nestes materiais, uma ionização é produzida
por 3-5 eV de radiação ionizante absorvida, enquanto que, no ar, são necessários certa de 34 eV [20]
por ionização. Assim, um detetor semicondutor é um absorvedor mais eficiente de radiação e ainda
produz um sinal elétrico 10 vezes maior (por unidade de energia absorvida) que um detetor gasoso, o
que facilita a deteção e contagem individual de eventos de radiação, uma vez que a magnitude do sinal
será proporcional à energia absorvida.
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Os detetores de Si e Ge, por conduzirem corrente elétrica térmica, produzem ruído de fundo,
que irá interferir na deteção de correntes geradas pela radiação incidente, tornando-se necessário o
seu funcionamento a baixas temperaturas. A refrigeração é feita usualmente com azoto liquido, de
forma a minimizar o ruído térmico.
Aa impurezas nos cristais de Si e Ge provocam perturbações na forma como os átomos se
arranjam, as quais podem tornar-se armadilhas para os eletrões. Os eletrões libertados durante o processo de ionização podem ser capturados, o que produz uma significativa redução do sinal elétrico
produzido pelas ionizações. Este problema pode ser contornado de duas formas: fabricar cristais de
elevada pureza, como HPGe do inglês High Purity Germanium, ou dopar com dadores de eletrões,
como Lítio (Li), de forma a minimizar a probabilidade de captura de eletrões. Estes detetores representam custos acrescidos de fabricação e manutenção, dado que o seu funcionamento exige temperaturas
da ordem de -174ºC, de modo a evitar a condensação do Li na matriz de Si.
No caso dos detetores de Ge(Li), a sua exposição de apenas uma hora à temperatura ambiente
leva a danos irremediáveis; os detetores de Si(Li) toleram temperaturas altas, mas o seu melhor desempenho dá-se à temperatura do azoto líquido.
Os cristais mais recentemente desenvolvidos, de telureto de cádmio (CdTe) [19] ou telureto de
cádmio e zinco CZT [21], não requerem arrefecimentos tão acentuados, sendo arrefecidos por um sistema de Peltier.

a)

Semicondutores, junções p-n e zona de depleção

Como referido anteriormente, os materiais semicondutores apresentam uma condutância intermediária, que se encontra entre os condutores (de elevada condutância) e os isolantes (de condutância
nula). A dopagem dos semicondutores provoca alterações nas suas propriedades elétricas.
Os semicondutores de tipo p são constituídos por um material semicondutor e um material
dopante (impureza) aceitador, isto é, com orbitais semi-preenchidas, capaz de aceitar eletrões. Assim,
os eletrões do cristal acabam por migrar para o dopante, causando deficiência de carga negativa no
cristal (ou excesso de carga positiva, que será denominada por lacunas).
Os semicondutores de tipo n (como detetores de HPGe, CdTe e CZT utilizados nos tomógrafos)
são constituídos por um material semicondutor e um material dopante dador, isto é, que têm eletrões
de valência dispostos a migrar da sua orbital. Estes eletrões acabam por ser doados ao cristal semicondutor, causando excesso de carga elétrica negativa no cristal.
A região de depleção é uma zona isolante num material semicondutor dopado, onde os portadores de carga se difundem ou se deslocam por ação de um campo elétrico.
Ao juntarem-se dois semicondutores, um do tipo p e outro do tipo n, cria-se uma junção p-n, na
zona de contacto. Numa junção deste tipo, a difusão de eletrões do material de tipo n com as lacunas
do material do tipo p ocorre naturalmente. Tal é o caso dos detetores de Ge(Li) e Si(Li).
O deslocamento de cargas deixa iões positivos (doadores) livres no material do tipo n e iões
negativos (aceitadores) no material do tipo p. Desta forma, os eletrões vão recombinar-se com as lacunas existentes no lado p e, similarmente, as lacunas vão recombinar-se com os eletrões existentes
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no lado n e as cargas injetadas acabam por desaparecer, restando apenas os iões carregados adjacentes à zona de depleção. Devido aos iões não compensados na recombinação, acaba por existir um
excesso de cargas positivas no lado n e um excesso de cargas negativas no lado p da junção, gerandose assim um campo elétrico, e consequentemente uma força elétrica oposta à direção de difusão contínua dos portadores de carga. Quando estas duas forças se anulam, atinge-se um estado de equilíbrio,
deixando de existir deslocamento de cargas para qualquer um dos lados da junção.

F.

Processo de reconstrução de imagem

Os princípios básicos que estão por detrás da tomografia remontam a 1917, quando Randon
provou que a imagem de um objeto pode ser criada se dispusesse de um número infinito de projeções
do mesmo
Se pensarmos numa fotografia, ou seja, uma projeção bidimensional de uma estrutura tridimensional, e se tivermos uma fotografia para diversos ângulos, é possível fazer-se uma reconstrução
tridimensional da estrutura. Por exemplo, se se adquirirem 360 fotografias, espaçadas entre elas de 1º,
obtêm-se projeções para 360 ângulos diferentes do objeto, obtendo-se informação suficiente para a
reconstrução da estrutura. Maior número de projeções significa ângulos de projeções menores e, consequentemente maior número de aquisições por grau.

Figura 13: Perfis de projeção de um ponto para diferentes ângulos de projeção. Adaptada de [22].

No caso da tomografia, adquirem-se cortes (bidimensionais) de uma estrutura tridimensional,
por exemplo, do corpo de uma pessoa. Num corte, o número de elementos na matriz bidimensional de
pixéis (unidade elementar bidimensional da imagem) é igual ao número de vóxeis (unidade elementar
de volume), isto porque o vóxel acrescenta uma dimensão suplementar ao pixel - a espessura do corte.
Considere-se, um sistema (ver Fig. 14) de coordenadas (r,s) estacionário ao plano do detetor.
Neste sistema as coordenadas serão:
𝑟 = 𝑥 𝑐𝑜𝑠∅ + 𝑦𝑠𝑖𝑛∅
𝑠 = 𝑦 𝑐𝑜𝑠∅ − 𝑥𝑠𝑖𝑛∅
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(5)

Uma vez adquiridas as medidas de atenuação, para diversas coordenadas, estas são guardadas numa matriz bidimensional (de coordenadas x e y e os pixéis terão dimensão ∆𝑥∆𝑦). Essa matriz
será posteriormente utilizada para reconstruir a imagem, através de um modelo matemático.

Figura 14: Sistema de coordenadas (r,s) roda em torno do ângulo em relação a (x,y). Adaptada de [22].

A primeira forma de dispor os dados de um corte de TC é o sinograma. Num sinograma, o eixo
das abcissas corresponde aos diferentes raios correspondentes a cada projeção e no eixo das ordenadas encontra-se o ângulo de projeção.

Figura 15: Display de intensidades de um conjunto de perfis de projeção, ou sinograma. Adaptada de [22].

1.

Pré-processamento de dados

Antes do processo de reconstrução da imagem é necessário que haja um pré-processamento
dos dados adquiridos, para que estes sejam transformados de forma a serem compatíveis com os
algoritmos de reconstrução.
Cada pixel, nas imagens tomográficas, exibe as propriedades de atenuação do feixe no tecido
correspondente, pois a atenuação dos raios x varia a cada pixel se o objeto não for homogéneo. Assim,
torna-se necessário calcular a atenuação pata cada elemento da imagem, através da eq.(3).
Tendo em conta que o valor de 𝜇 é global para cada raio x, e que depende do tecido contido
em cada vóxel, a sua linearidade permite que seja definido como a soma dos valores de 𝜇 das diferentes estruturas, em intervalos de espaço pequenos, ∆𝑥, tem-se
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M

𝜇𝑥 =

𝜇K ∆𝑥K

(6)

KNL

em que 𝜇K é o coeficiente linear para o i-ésimo vóxel e ∆𝑥K o comprimento do percurso linear do raio x.
Assim, torna-se possível atribuir a cada vóxel o valor de 𝜇 correspondente. Temos então,
𝐼OPO?Q = 𝐼3 𝑒 567
𝐼L = 𝐼3 𝑒

(7)

56R 7

𝐼S = 𝐼L 𝑒 56T7 = 𝐼3 𝑒 5 6RU6T 7 ,
em que o 𝐼L corresponde à intensidade de radiação no vóxel com atenuação 𝜇L e, assim sucessivamente.

Figura 16: Processo de reconstrução: A) algoritmo para um "paciente" constituído por 4 vóxeis. Radiação incide em cada
vóxel com intensidade I0 e sai com intensidades I1-I6 em diferentes direções. B) coeficientes de atenuação de quatro vóxeis
e respetivas medidas de atenuação. A atenuação final (conhecida) será a soma das atenuações dos vóxeis por onde o raio
passara. C) a estimativa inicial para cada vóxel consiste em fazer-se uma divisão de partes iguais com base na intensidade
final. Os vóxeis começam por ter valores iguais. D-F) esta estimativa é iterativa e é ajustada de forma que haja coincidência entre as medidas finais em cada direção. Sabendo-se os valores de atenuação final de cada direção, calculam-se os
valores correspondentes a cada célula. Adaptada de [2].

Na Fig.16 encontram-se vóxeis com diferentes valores de 𝜇. Um feixe incidente homogéneo,
de intensidade 𝐼3 é atenuado ao atravessar o objeto. A perda de energia, que é dada por

𝑙𝑛

𝐼3
= 𝜇𝑥
𝐼

(8)

é medida pelo conjunto de detetores. O valor da atenuação de cada célula do objeto pode ser
determinada ao resolverem-se simultaneamente quatro, ou mais, equações independentes e , por isso
criaram-se algoritmos que conseguissem resolver esse sistema de equações. Esta tarefa, que se
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encontra na Fig.16, é concetualmente idêntica aos problemas de Sudoku, em que a exposição ao
detetor é conhecida e os algoritmos de reconstrução, por exemplo, de retroprojeção, estimam a
intensidade de cada vóxel.

a)

Algoritmos de reconstrução

Embora o tema desta dissertação se encontre fora desta temática é importante ter-se uma
noção básica de como se obtém a imagem final num sistema deste tipo pelo que isso será abordado
muito sucintamente.
Existem diversos algoritmos de reconstrução, embora os mais utilizados sejam o simple backprojection, ou retroprojeção simples, e o filtered backprojection. ou retroprojeção filtrada. Estes algoritmos revertem os passos de aquisição de imagem.
O algoritmo de retroprojeção simples reverte o processo de aquisição e consiste na projeção
dos dados numa matriz. Para cada ângulo de projeção, cada raio representa um valor de 𝜇 - conhecemse os ângulos de projeção e a posição no conjunto de detetores. O valor de 𝜇 é retroprojetado numa
matriz nula, isto é, cada pixel numa linha correspondente ao percurso do raio toma o valor 𝜇, ou por
outras palavras, as medidas da atenuação para determinada projeção são distribuídas uniformemente
pelos pixéis que recaem no percurso da projeção.

Figura 17: Retroprojeção do perfil a 0° ao longo da matriz de imagem. Retirada de [22]

Tal é feito para todas as projeções (diversos ângulos) e, assim obtém-se uma aproximação da
imagem desejada.
A retroprojeção de N perfis é descrita por:
1
𝑓 𝑥, 𝑦 =
𝑁

Z

X

𝑝 𝑥 𝑐𝑜𝑠∅K + 𝑦𝑠𝑖𝑛∅K , ∅K
KNL
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(9)

em que ∅K se trata do ângulo de projeção e 𝑓 X 𝑥, 𝑦 a imagem reconstruída, semelhante à verdadeira
𝑓 𝑥, 𝑦 .No entanto, na imagem reconstruída por este algoritmo, cria-se um fenómeno de blurring. Os
pixéis são retroprojetados nas várias projeções, formando um círculo de projeção, fazendo com que o
a imagem final pareça desfocada de forma simétrica e com aspeto esférico, dando origem ao blurring,
isto é, a um aumento de dispersão da imagem, que é da forma de 1 𝑟, sendo 𝑟, a coordenada radial.

Figura 18: Retroprojeção para três ângulos e fenómeno de blurring resultante. Note-se em b. o aspeto radial do blurring.
Adaptada de [22].

Assim, a imagem reconstruída 𝑓′ 𝑥, 𝑦 está relacionada com a imagem real 𝑓 𝑥, 𝑦 da seguinte
forma:
𝑓 X (𝑥, 𝑦) = 𝑓 𝑥, 𝑦 ×

1
𝑟

(10)

O segundo algoritmo, surge como forma de ultrapassar este problema, que consiste em filtrar
os dados antes da sua retroprojeção. Este filtro é definido por um kernel (uma função matemática de
filtro para reconstrução), que varia consoante o objetivo clínico, variando então, entre zonas – por
exemplo, o kernel para a região do tórax e abdómen, é diferente do utilizado para a cabeça.
Se 𝑝(𝑥) representar os dados de projeção numa dimensão e 𝑘(𝑥) o filtro ou kernel, tem-se a
projeção filtrada 𝑝′(𝑥)
𝑝 X 𝑥 = 𝑝(𝑥)×𝑘(𝑥)

(11)

e serão os dados desta projeção retroprojetados para a matriz.
Estes filtros visam eliminar o fenómeno de blurring, contudo o ruído existente nas imagens não
desaparece. Para se eliminar este ruído, é necessário recorrer-se a outro tipo de filtros.

b)

Reconstrução iterativa

O conceito geral de reconstrução iterativa tem como essência a aproximação do algoritmo à
imagem real 𝑓 𝑥, 𝑦 , isto é, através de aproximações sucessivas ou estimadas, 𝑓′ 𝑥, 𝑦 .
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Por vezes a imagem aproximada inicial trata-se de uma imagem branca ou uniforme. De seguida, computam-se as projeções da imagem estimada, através de forward projection, que se trata
exatamente do inverso da retroprojeção, e é conseguida através da soma das intensidades para todas
as projeções. Obtém-se, deste modo, um sinograma através da imagem estimada que é comparado
com o sinograma medido (real). Estes dois sinogramas raramente coincidirão inicialmente. A diferença
entre estes poderá ser utilizada para se ajustar a imagem estimada, de forma a conseguir-se uma
melhor convergência de ambas. Trata-se então, de um processo constante de atualização-comparação
até que as duas imagens sejam iguais.

Figura 19: Esquema do método de reconstrução iterativa. Adaptada de [22].

G.

Vantagens e Desvantagens

A Tomografia Computorizada é uma técnica de imagem que apresenta boa fidelidade geométrica. É uma técnica que apresenta imagens com ótima resolução espacial e, podendo apresentar também boa resolução temporal, dependendo da velocidade de varrimento e do método de reconstrução.
Trata-se de uma técnica indicada para o estudo de zonas anatómicas com densidades eletrónicas distintas. A resolução de zonas com diferentes densidades eletrónicas é fundamental para os
algoritmos de cálculo de distribuição de dose. Contudo, não é indicada para o estudo de zonas anatómicas com densidades eletrónicas semelhantes, por apresentar um contraste reduzido entre estas. Tal
particularidade pode levar à dificuldade na definição de tais estruturas.
É ainda uma técnica baseada na utilização de radiação ionizante e, portanto, contribui para o
acréscimo de dose de radiação absorvida pelo paciente. Há que se considerar o principio da justificação
do exame (ALARA) para a sua realização.

IV.

A Ecografia
A.

Introdução à Ecografia

A ecografia oferece a visualização de imagens em tempo real e em constante atualização, com
excelente contraste em tecidos moles, ultrapassando as limitações da tradicional radiografia, ou até da
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própria TC, em zonas abdominais e pélvicas, tais como, fígado e próstata. Uma das principais características que torna a ecografia tão importante e necessária, é a sua capacidade de distinguir as estruturas com densidades radiográficas semelhantes. Outra característica é que se trata de uma técnica que
requer tempos de aquisição muito curtos quando comparados com a TC.
A possibilidade de se usarem sondas externas e intracavitárias, permite imagens com grande
alcance de regiões anatómicas, tais como pélvis, abdómen, mama, pescoço, etc. Atualmente, em radioterapia, esta técnica de imagem pode ser utilizada para posicionamento dos pacientes de próstata na
unidade tratamento de radioterapia externa. Mas, a ecografia é essencialmente utilizada para braquiterapia na fase do planeamento de tratamento em casos de cancros da próstata e ginecológicos (cancro
da mama, da vagina e do útero). Nestes casos, a definição dos alvos é geralmente complexa devido à
presença de múltiplas estruturas, que se movem e deformam de forma significante. Por exemplo, a
próstata é uma estrutura que se move vários milímetros, ou até centímetros devido a variações no
enchimento retal e de bexiga, o que torna a ecografia indispensável por permitir a constante observação
atualizada das imagens.
Esta técnica, embora suficiente no planeamento em braquiterapia (por os sistemas de planeamento de tratamento não fundamentarem o cálculo da distribuição de dose na densidade eletrónica
dos tecidos), pode servir para fornecer informações complementares a técnicas como TC em radioterapia externa.
Para melhorar a fiabilidade quantitativa dos sistemas de ecografia, foram introduzidos transdutores avançados, gel de acoplamento viscoso, direções de varrimento calculadas por computadores,
correção dos erros da velocidade do som, suportes robóticos para a sonda, etc. [23]. Estas melhorias
fizeram com que a exatidão e precisão dos sistemas de posicionamento baseados nos ecógrafos se
tornassem mais comparáveis aos de outros sistemas de posicionamento utilizados em RT.

B.

Estado da Arte

Curiosamente, na história do desenvolvimento da ecografia, uma das contribuições mais importantes é certamente a de Lazzaro Spallanzani, um biólogo italiano, que observou no século XVIII,
que os morcegos eram capazes de se desviarem de estruturas, mesmo em espaços com ausência de
luz, através da audição de ecos. Quando colocada cera nos ouvidos destes animais, tal habilidade
desaparecia, concluindo que a capacidade de estes “verem” na escuridão seria proveniente dos ouvidos. No entanto, o biólogo italiano não concluíra que os morcegos recorriam a ultrassons para se orientarem.
A evolução da ecografia está dependente da evolução das sondas, isto é, da forma como estas
adquirem as imagens. Ao longo das últimas décadas, a conceção do transdutor evoluiu consideravelmente, passando de apenas um único elemento de linha (1D) de cristal ressonante para um conjunto
de transdutores com centenas de elementos individuais (2D ou 3D). As sondas são constituídas por
cristais piezoelétricos, que quando submetidos a pressão, vibram com determinada frequência, produzindo ondas sonoras de mesma frequência.
As sondas começaram por serem constituídas por transdutores 1D, isto é, com uma única linha
de elementos piezoelétricos com cerca de 128 elementos [24], adquirindo apenas uma imagem na
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direção da linha de cristais. Este tipo de sonda adquire dados apenas na direção do feixe ultrassónico
(num único eixo, por exemplo, no eixo x), sendo, portanto, incapaz de adquirir imagens com direções
ortogonais ao feixe.
Mais tarde surgiram os transdutores 1,5D, que são constituídos por uma matriz retangular,
tipicamente com 19 por 64 elementos piezoelétricos [24], que veio permitir imagens planares, isto é,
em duas direções em simultâneo (por exemplo em x e y). O número de elementos presentes no transdutor é maior do que o número de elementos de matriz do transdutor 1D, embora menor que o número
de elementos do transdutor 2D, sendo então, desta forma chamado de transdutor 1,5D.
2

Um transdutor 2D é constituído por uma matriz quadrangular com de 64 elementos que gera
um conjunto de imagens 2D adjacentes. Estas imagens, quando combinadas e associadas a sensores
de localização, podem gerar imagens tridimensionais.
Existem ainda transdutores 3D que adquirem imagens planares (axiais e sagitais) simultaneamente, isto é, adquirem informação simultânea dos três eixos (x, y e z) permitindo uma visualização/aquisição 3D instantânea, tornando-se num processo muito mais rápido que os anteriormente mencionados. Os ecógrafos que utilizam os transdutores 3D para guiar biópsias ou implantes de próstata
e realizam imagens em tempo real são designados por ecógrafos tridimensionais em tempo real.

C.

Princípio de Funcionamento

A ecografia baseia-se na emissão de ondas sonoras (ultrassons com frequências entre 3 e 10
MHz) e subsequente recolha e processamento das frequências retrodifundidas (ecos) pelas estruturas
anatómicas atingidas.
Um transdutor com cristais piezoelétricos, que transformam sinais elétricos em ondas mecânicas e vice-versa, quando colocados sob pressão numa estrutura, irão vibrar e produzir ultrassons e,
posteriormente, irão receber as ondas retrodifundidas. A intensidade os ecos recebidos será então,
proporcional ao sinal elétrico produzido.
Os transdutores piezoelétricos quando colocados sobre ou dentro do corpo, transmitem ondas
de ultrassons e, posteriormente recebem os ecos produzidos pelas estruturas anatómicas.
Normalmente, as ondas acústicas geradas por um transdutor individual propagam-se mecanicamente num sentido fixo, para produzir uma série de pulsos de ondas retrodifundidas, que definem
um plano de imagem.
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Figura 20: Esquema da digitalização bidimensional (plano xz com incremento linear). Adquire-se o pulso de eco na posição a, incrementa-se Δx, adquire-se o pulso em b e assim sucessivamente. Como existe um hiato entre as posições, recorrese a interpolação para se adquirir a imagem total. Retirada de [25].

Um método de varrimento bidimensional simples (Fig.20) consiste em mover-se linearmente o
pulso acústico com incrementos de Δx. Em cada posição (a, b, etc.), um pulso de linhas de eco é criado,
e com o recurso a interpolação, cria-se uma imagem com forma retangular.
Uma abordagem alternativa (Fig.21), consiste em incrementar-se Δθ ao ângulo do feixe acústico.

Figura 21: Esquemático da digitalização bidimensional (plano xz )com incremento angular). Adquire-se o pulso de eco na
posição c, incrementa-se Δθ, adquire-se o pulso em d e assim sucessivamente. Como existe um hiato entre as posições,
recorre-se a interpolação para se adquirir a imagem total. Retirada de [25].

Os ultrassons ao deslocarem-se dentro do corpo de um paciente sofrem atenuação, isto é,
existe uma diminuição da sua intensidade à medida que este atravessa as estruturas anatómicas. Esta
atenuação pode dever-se a vários fenómenos: reflexão parcial, dispersão, refração e/ou absorção e
cada um deles é proporcional à frequência dos ultrassons. Apenas uma pequena fração das ondas de
ultrassom retorna como eco, ao atingir uma interface, enquanto a fração restante continua a mover-se
para maiores profundidades no tecido.
Para fins de imagem clínica, o interesse centra-se nas ondas refletidas. A quantidade de eco
devolvido por uma interface é determinada pelas impedâncias acústicas (𝑍) dos tecidos adjacentes em
causa. Órgãos contendo ar (como o pulmão) têm a mais baixa impedância acústica, enquanto órgãos
densos, como o osso, têm elevada impedância acústica. A intensidade de um eco refletido é proporcional à diferença das impedâncias acústicas entre dois meios. Se dois tecidos têm impedância acústica
idêntica, nenhum eco é gerado. Interfaces entre tecidos moles, de impedâncias acústicas semelhantes,
normalmente geram ecos de baixa intensidade. Interfaces entre tecidos moles e osso, ou o pulmão,
gerar ecos muito fortes devido a um grande gradiente de impedância acústica. Trata-se então, de uma
técnica que diferencia quaisquer estruturas anatómicas com impedâncias acústicas diferentes (ver Tabela 1).
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A impedância acústica (𝑍) de uma estrutura depende da densidade do tecido (ρ) e da velocidade da onda no meio (c),
(12)

𝑍=ρ×c
2

Material

c (m/s) [26]

𝑍 kg/(m s) [27]

Ar

330

0,0004 × 10

Gordura

1440

1,34 × 10

Água

1497

1,48 × 10

Fígado

1540

1,65 × 10

6

6
6

6

6

Sangue

1570

1,65 × 10

Osso

2800-4100

~ 7,8 × 10

6

Tabela 1: Velocidades do som e respetivas impedâncias acústicas de diversos meios materiais.

A intensidade de reflexão na interface depende da magnitude da diferença entre as impedâncias acústicas dos dois materiais ou, por outras palavras, quanto maior for a diferença das impedâncias
acústicas maior será a intensidade de reflexão do ultrassom. Surge assim, o conceito de coeficiente de
reflexão, que é dado por:
𝛼` =

𝑍S − 𝑍L
𝑍S + 𝑍L

S

(13)

S

em que 𝛼` é o coeficiente de reflexão de uma onda plana com incidência normal à fronteira de duas
estruturas, e 𝑍L e 𝑍S são as impedâncias acústicas das duas estruturas, respetivamente. E, através da
Tabela 1 pode-se ver que menos de 1% do som é refletido na interface entre gordura e fígado.
A amplitude de pressão dos ultrassons 𝑃 𝑍, 𝑓 é atenuada da seguinte forma:

𝑃 𝑍, 𝑓 = 𝑃3 𝐹(𝑓)𝑒 5e

f g

(14)

em que 𝑓 é a frequência da onda e 𝛼 𝑓 é o coeficiente de atenuação. Valores típicos de 𝑍 e 𝑓 levam
-1

-1

a coeficientes de atenuação de cerca de 0,5 dB.cm .MHz [28]. Feixes de alta frequência são muito
mais atenuados que feixes de menor frequência, diminuindo a profundidade de penetração.
Num ecógrafo típico, o transdutor funciona como emissor e recetor de ultrassons e as imagens
são obtidas sabendo-se a profundidade de reflexão r através da relação com o tempo, 𝜏, que demorou
a receber a respetiva onda. Tem-se então,
𝑟=

𝑐𝜏
2

(15)

Existem diferentes modos ecografia e os mais comuns são o modo-A, modo-M, modo-B e o
modo-Doppler.

1.

Modo-A

O modo-A (modo de amplitude) é o modo mais antigo, mais simples e mede a refletividade a
diferentes profundidades abaixo da posição do transdutor. Um único transdutor faz a aquisição de um
plano através do corpo com os ecos representados como função da profundidade.
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2.

Modo-M

Neste modo (modo de movimento), as ondas de ultrassons são emitidas numa sucessão rápida
e, a cada uma, uma imagem é realizada. Este tipo de modo é utilizado no estudo de órgãos em movimento. Ao longo do tempo, obtém-se um conjunto de imagens sucessivas que quando dispostas, constituirão algo análogo a um vídeo.
Como a fronteira das estruturas que produzem reflexões se movem em relação à sonda, tal
pode ser utilizado para determinar a velocidade das estruturas.

3.

Modo-B

O modo-B (modo de brilho) envolve um conjunto linear de transdutores que fazem simultaneamente o varrimento de um plano do paciente, permitindo assim, a visualização bidimensional da imagem. Neste caso, a posição do eco é determinada pela posição angular do transdutor e o tempo de
trânsito do pulso acústico e o seu eco.
Como os ultrassons penetram tecidos do corpo com diferentes impedâncias acústicas ao longo
do caminho de transmissão, algumas ondas são refletidas de volta ao transdutor e algumas continuam
a penetrar a profundidades maiores.

4.

Modo-Doppler

O modo-Doppler é uma técnica especial que avalia as características de sentido e velocidade
do movimento de um tecido, exemplo o fluxo de sangue num vaso sanguíneo. Em termos físicos, o
deslocamento de Doppler é a variação de frequência das ondas sonoras entre o momento de envio e
o momento de receção. Essa variação deve-se à reflecção por partículas em movimento, e está correlacionada com a velocidade e o sentido do movimento dessas partículas.

D.

Processo de reconstrução de imagem

É importante ter uma noção básica de como se obtêm as imagens que observamos numa
ecografia, isto é, quais os princípios matemáticos que levam à formação da imagem.

1.

Algoritmo de reconstrução

A imagem é criada com base na amplitude, frequência e o tempo que o sinal de ultrassons leva
a retornar para o transdutor, que está relacionado com a composição dos tecidos e o tipo de estrutura
através dos quais a onda desloca. Os dados são mostrados como numa grelha 2D, de pixéis, cuja
intensidade é representada numa escala de cinzentos: posição e valor de cinza correspondem à fonte
de eco e amplitude.
Calcula-se o intervalo de tempo entre o envio do sinal e a receção do eco para determinar a
distância a um objeto. Ao passar através do corpo humano, uma porção das ondas de ultrassons é
absorvida pelos tecidos. À medida que as ondas de ultrassons se deslocam mais profundamente, a
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sua intensidade é progressivamente atenuada pela absorção da energia sonora e por dispersão do
feixe em diferentes direções. Para compensar esta perda de energia sonora, os ecos são progressivamente ampliados, proporcionalmente ao tempo de seu retorno ao transdutor. Este processo é chamado
de compensação tempo-ganho ou TGC. Todos os equipamentos que utilizam ultrassons, como a ecografia, amplificam os sinais de eco para compensar as perdas de atenuação. O efeito deste procedimento é o de permitir que estruturas com igual refletividade possam ser visualizadas na imagem modo
B, com o mesmo brilho, independentemente da sua profundidade.
Uma etapa muito importante na reconstrução de dados de radiofrequência (RF) em imagens
por ultrassons é a reconstrução através de criação de feixes atraso-e-soma (do inglês delay-and-sum
beamforming reconstruction), uma vez que envolve a aplicação de atrasos (no tempo) e somatórios no
sinal de RF, e pode ser realizada muito rapidamente em hardware próprio.
O algoritmo de reconstrução por criação de feixes atraso-e-soma [41] é essencialmente uma
operação unidimensional, como uma soma que é realizada ao longo da dimensão do elemento recetor
dos dados de RF (devidamente atrasados).

E.

Vantagens e Desvantagens

A principal vantagem da ecografia é o seu custo – trata-se de uma das técnicas de imagem
mais económicas que existe no mercado.
A ecografia apresenta imagens com bom contraste entre zonas anatómicas com impedâncias
acústicas diferentes, pelo que poderá ultrapassar, em certas ocasiões, as limitações da TC, nomeadamente na descrição de tecidos moles. Por outro lado, os ultrassons, por serem ondas mecânicas, têm
fraca propagação em gases, por exemplo o ar, tornando a ecografia uma técnica pouco eficaz em
órgãos que contenham ar, por exemplo, pulmões e intestinos. Os ultrassons têm dificuldade em penetrar ossos, permitindo que apenas se observe a superfície externa das estruturas ósseas e não o que
se encontra no interior. Para visualizar a estrutura interna dos ossos ou certas articulações, é necessário recorrer-se a outras técnicas de imagem.
Por utilizar ondas sonoras de alta frequência, nomeadamente ultrassons, o seu funcionamento
não requer o uso de qualquer tipo de radiação ionizante, pelo que a sua utilização não adiciona qualquer dose de radiação ao paciente.
Torna-se ainda, uma ferramenta muito útil por permitir a visualização de imagens em permanente atualização, tornando-se fundamental para guiar a colocação de aplicadores e/ou fontes de radiação no local de tratamento. Este tipo de utilização da ecografia (guiar implantes em braquiterapia)
faz com que o procedimento seja realizado com maior rapidez.
Por recorrer ao efeito de Doppler em certos casos, pode providenciar imagens em tempo real
do fluxo e velocidade sanguínea, permitindo o mapeamento de estruturas vasculares, desde artérias a
vasos sanguíneos.
Devido ao campo de visão limitado, a ecografia não pode ser utilizada de forma isolada no
planeamento de tratamento na radioterapia externa. Este tipo de técnica carece de informação sobre
a densidade eletrónica, e consequentemente de coeficientes de atenuação, que são imperativos para
o cálculo da distribuição de dose num planeamento de radioterapia externa. Contudo, pode ser utilizada
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no planeamento de braquiterapia onde não há correção de heterogeneidade, pois o algoritmo para
cálculo de dose nos sistemas computorizados de planeamento para braquiterapia considera qualquer
tecido com a densidade equivalente a água [30].
Por necessitar de transdutores, que são aplicados com determinada pressão sobre as estruturas, pode provocar deformações nas mesmas e, pode se tornar ainda, numa técnica invasiva, nomeadamente através do uso de sondas intracavitárias.
Por fim, a presença de componentes de ruído é maior na ecografia do noutras técnicas de
imagem.

V.

Parâmetros que influenciam a qualidade de imagem
A.

Qualidade de imagem

É senso comum saber-se que a qualidade de uma imagem se trata da fidelidade com que esta
consegue representar a estrutura real de um determinado objeto.
Na clínica, a qualidade de imagem é fundamental, por permitir uma descrição detalhada das
estruturas anatómicas de interesse.
Existem essencialmente dois métodos que avaliam a qualidade de uma imagem: avaliação das
características (físicas) da imagem que podem ser medidas e quantificadas – resolução espacial, contraste e ruído; estudos de desempenho realizados pelo observador, seja através do uso de diferentes
sistemas de aquisição ou sobre diferentes condições. Apesar deste método permitir uma avaliação
objetiva, está dependente do observador, e respetivo erro sistemático, por isso é necessário ter em
conta este fator aquando da avaliação da imagem.
A forma mais rápida de avaliar o comportamento de um sistema de imagem é submetê-lo a um
input e analisar o seu output. O input pode ser, por exemplo, submeter um objeto a um estímulo (radiação, ondas sonoras) e analisar a resposta do sistema ou imagem final (output).

1.

Resolução Espacial

A resolução espacial de uma imagem representa o detalhe desta ou a capacidade do sistema
de imagem atingir um determinado nível de detalhe. Trata-se então, da capacidade de o sistema reproduzir com precisão um objeto ou de distinguir dois objetos enquanto estes se tornam mais pequenos
e mais próximos. Desta forma, o sistema que conseguir distinguir os objetos mais pequenos e mais
próximos, terá melhor resolução espacial.
A qualidade da imagem depende fundamentalmente da capacidade do sistema de imagem
reproduzir cada ponto único do objeto.
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a)

Resolução espacial na Tomografia

Na realidade, a resposta a um input/estímulo pontual será traduzida por um pico alargado, que
será a Point Spread Function (PSF); a resposta a um estímulo linear, será então a Line Spread Function
(LSF). Uma LSF é sempre uma sobreposição de várias PSFs.
Ao separarem-se os imensos pontos que formam uma imagem, a resposta do sistema a esse
estímulo será a sobreposição das PSFs de cada um e, devido à base dos picos que surge na resposta,
haverá uma sobreposição entre os pontos, fazendo surgir o fenómeno chamado de blurring, que dá um
aspeto desfocado à imagem.

(1)

Blurring

O aspeto desfocado de uma imagem provoca uma degradação na qualidade da mesma, isto
é, piora a resolução do sistema de imagem, ao fazer perder detalhe na mesma.
Um outro fator que poderá levar a um aumento de blurring será, no caso da TC, a espessura
de corte. As estruturas anatómicas não se encontram exatamente em posição ortogonal ao corte, pelo
que quanto maior for a espessura deste, e o ângulo deste relativo ao plano, maior será o blurring aplicado aos limites das estruturas.
Por outro lado, o próprio movimento involuntário, seja da pessoa ou das suas estruturas internas, pode produzir blurring. Pelo que, quanto menor for o tempo de aquisição menor será o blurring
provocado.

(2)

Espaço de frequências e MTF

Uma forma completa de avaliar a resolução será através do espaço de frequências.
Uma abordagem para investigar o desempenho de um sistema de imagem é descrever o input/sinal de
entrada por meio de ondas sinusoidais elementares. Uma onda sinusoidal é caracterizada pela sua
amplitude, frequência e fase. Qualquer função pode ser descrita como a soma da sobreposição de
ondas sinusoidais, através de uma escolha adequada das amplitudes e frequências. A teoria por trás
disso é chamada de análise de Fourier.
Qualquer sinal é função de tempo, tendo a própria frequência que é dada pelo número de ciclos
que se repetem em um segundo (Hz). Analogamente, os objetos de uma imagem (que também são
sinais) estão separados no espaço, tendo uma frequência espacial, que é então dada pelo número de
“objetos” por unidade de comprimento (ciclos/mm).
Imagine-se que como input de um sistema se tem uma série de ondas sinusoidais, cada uma
com as respetivas frequências espaciais, mas igual amplitude, que representará a mesma densidade
de input, por exemplo, a escala de cinzentos. Se o sistema de imagem é linear e espacialmente invariante, a imagem de uma onda sinusoidal continua a ser uma onda sinusoidal com a mesma frequência
da onda de entrada. Se o sistema de imagem não é o ideal, a amplitude do sinal de saída pode ser
diferente. Amplitudes decrescentes indicam que o conteúdo de informação da imagem foi reduzido.
Normalmente, as altas frequências são mais distorcidas do que frequências mais baixas.
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Se o sistema de imagem é linear, mas não espacialmente invariantes (por exemplo, devido ao foco de
raio x), também será obtida uma alteração na fase das ondas sinusoidais.
Uma vez que as frequências espaciais maiores serão as mais afetadas pelo blurring, os outputs
correspondentes denotarão menor contraste.
A modulação do sinal é calculada para cada frequência espacial 𝑓 (dada por pares de linha por
mm). A modulação 𝑀 de uma onda sinusoidal de entrada é dada por:
𝑀KMj>O =

𝐼i?7,KMj>O − 𝐼iKM,KMj>O
≡ 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑠𝑡𝑒
𝐼i?7,KMj>O + 𝐼iKM,KMj>O

(16)

em que 𝐼i?7,KMj>O e 𝐼iKM,KMj>O são as intensidades máximas e mínimas, respetivamente, ou extremos da
onda.
Da mesma forma se obtém a expressão da modulação do output.
O quociente entre a modulação da onda de saída e a onda de entrada a uma frequência espacial dada f, leva à função de transferência de modulação, 𝑀𝐹𝑇 𝑓 :
𝑀𝐹𝑇 𝑓 =

𝑀P>Oj>O
𝑀KMj>O

(17)

A curva de MTF descreve a forma como o sistema de imagem reproduz o contraste do objeto
em diferentes frequências espaciais.
Na prática, para o estudo da MTF, procede-se à análise matemática da LSF que traduz a resposta do sistema ao sinal de entrada. A MFT é obtida através da Transformada de Fourier da LSF
(sobreposição de PSFs).
𝑀𝐹𝑇 = |𝑇𝐹 𝐿𝑆𝐹 |

(18)

Figura 22: Exemplo de uma curva de MTF de TC Podem-se observar os valores de frequência (resolução espacial) para
modulações a 50%, 10%, 5% e 2%. A frequência de Nyquist será detalhada mais à frente.

Obtém-se então, uma relação entre a modulação (razão entre os sinais de entrada e saída) e
a frequência (Fig.22).
Um sistema de imagem que não distorça o objeto produz uma curva MTF igual a 1,0 em todas
as frequências espaciais. Não existem tais sistemas de imagem ideais.
O desempenho do sistema de aquisição depende da frequência, tal como seria de esperar, e
ocorre uma diminuição da mesma para valores de frequências espaciais maiores.

40

Em suma, a MTF serve para quantificar a nitidez da imagem reconstruída e é descrita pela
atenuação das formas de onda sinusoidais como uma função da frequência espacial. Alternativamente,
a MTF é definida como a grandeza normalizada da Transformada de Fourier da função de dispersão
do sistema de imagem (LSF).

b)

Resolução espacial no Ecografia

A resolução espacial é influenciada pelas resoluções axial e lateral, que estão estreitamente
relacionadas com a frequência dos ultrassons.
Na ecografia, o principal fator que limita a resolução espacial e a visibilidade dos detalhes é o
volume de ondas acústicas. Altas frequências providenciam melhores resoluções, mas menor poder de
penetração.

(1)

Resolução Axial

A resolução axial refere-se à capacidade de se distinguirem duas estruturas que se encontram
na direção dos ultrassons. Este tipo de resolução é determinado pelo comprimento da onda. Uma onda
de frequência elevada, que tem um comprimento de onda curto, produz uma melhor resolução axial do
que uma onda de baixa frequência.
Conseguir uma boa resolução axial requer uma boa distinção entre os ecos, ou seja, sem sobreposição dos mesmos.

Figura 23: A) a resolução axial é suficiente para distinguir os 2 objetos porque a onda incidente choca com o objeto
rosa antes de chocar com o objeto azul. B) a resolução axial é insuficiente porque os dois objetos são atingidos pela
mesma onda, e serão vistos como uma única estrutura.

A resolução axial é determinada pelo comprimento do pulso (conjunto) de ultrassons. As vibrações dos cristais geram as ultrassons formando pulsos, que são constituídos por um determinado número de ciclos. Entre emissões de ondas, existem períodos em que o emissor (transdutor) passa a
desempenhar papel de recetor. A duração do pulso é dada pela multiplicação entre o número de ciclos
e o período da onda.

Figura 24: Pulsos de emissão de ondas ultrassónicas. Estes pulsos são constituídos por um número determinado de ciclos
com comprimento de onda fixo. Existe um "vazio" entre pulsos de emissão, que correspondem à fase de receção de pulsos
de ondas de eco pelo transdutor.
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A distância de separação mínima necessária entre dois refletores é metade do comprimento
espacial do pulso (SPL do inglês spatial pulse length) para evitar a sobreposição de ecos de retorno,
tal como a distância percorrida entre dois refletores é duas vezes a distância de separação.

Figura 25: O SPL corresponde ao comprimento do pulso, que está então relacionado pelo número de ciclos existentes e o
comprimento de onda da onda emissora.

O SPL é o número de ciclos de ondas que constituem o pulso multiplicado pelo comprimento
de onda. Impulsos mais curtos, resultam numa melhor resolução axial, e pode ser obtida com um aumento no amortecimento do elemento transdutor (para reduzir a duração do pulso e o número de ciclos)
ou com um aumento da frequência da onda (para reduzir o comprimento de onda).

(2)

Resolução Lateral

A resolução lateral refere-se à resolução dos objetos que se encontram ortogonais à direção
das ondas de ultrassons. As ondas de ultrassons divergem a profundidades maiores, por isso, a estas
profundidades a resolução lateral é menor. A resolução lateral está diretamente relacionada com a
largura do feixe de ultrassons do transdutor.
A resolução lateral é pior quando duas estruturas paralelas estão localizadas à mesma largura
do feixe. Uma vez que os ecos se sobrepõem, as estruturas aparecem apenas como uma. Por conseguinte, é clinicamente importante escolher a mais alta frequência possível para manter a largura do
feixe tão estreito quanto possível, a fim de proporcionar a melhor resolução lateral possível. No entanto,
a atenuação também aumenta com frequência, portanto, é preciso encontrar um equilíbrio entre a resolução e atenuação.

(a)

Contraste

O contraste de uma imagem, de uma forma geral, diz respeito às diferenças de intensidade
observadas na imagem, e deve-se à atenuação de radiação ou à intensidade de reflexão dos ultrassons, na TC e ecografia, respetivamente.
Trata-se de uma característica que resulta das várias etapas do processo de aquisição, processamento e exibição da imagem e, em cada uma, tem a respetiva definição.

(b)

Ruído

Outro conceito com que estamos bastante familiarizados é o ruído. O ruído corresponde à
adição de uma componente aleatória, criando flutuações nas medidas.
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O ruído pode ser estimado estatisticamente, avaliando a sua variância e desvio padrão 𝜎.
É possível estabelecer-se uma relação entre o ruído e a resolução de uma imagem – quanto
maior for o ruído presente, mais difícil será a deteção de um objeto de baixo contraste.
Existe uma relação entre o ruído e a região da imagem, isto é, o ruído não se distribui uniformemente.
Ao adquirir-se uma imagem com carência de alvos, não se obtém uma imagem uniforme e
existirão zonas com mais ruído que outras e, assim, é possível fazer-se uma análise de frequência do
ruído.
Este ruído pode ser estudado através do espectro de potência de ruído ou NPS (do inglês
Noise Power Spectrum) e trata-se da variância do ruído da imagem em função da frequência.

2.

Frequência de Nyquist

Para que seja possível a reprodução de um objeto é necessária que haja uma amostragem do
sinal inicial. Encontramo-nos no domínio espacial e, não temporal.
Considere-se um sinal sinusoidal de frequência f. No processo de reprodução do sinal será
feita uma amostragem com certa frequência de amostragem, 𝑓?iPsO`? .
O critério de Nyquist [22], [31] diz-nos que, para que se reproduza um sinal fiel ao original, é
necessário que se façam duas amostragens por ciclo do mesmo, ou, por outras palavras, que

𝑓?iPsO`? > 2𝑓

(19)

A frequência de Nyquist 𝑓Ztu>KsO , será então, a frequência máxima do sinal de input para uma
dada frequência de amostragem, e é dada por

𝑓Ztu>KsO =
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𝑓?iPsO`?
2

(20)

Na Fig.26 observa-se que um sinal com uma frequência de amostragem dez vezes superior ao
sinal original (a verde), se assemelha bastante ao sinal original devido ao elevado número de pontos
gerados pela sua grande frequência.

Figura 26: Amostras de um sinal harmónico simples:
Verde: 𝑓?iPsO`? = 10f
Vermelho: 𝑓?iPsO`? =2f
Azul: 𝑓?iPsO`? = 0,2f

Com a diminuição da frequência de amostragem, geram-se cada vez menos pontos, perdendose informação sobre o sinal original, e a sua reconstrução vai-se tornando cada vez menos fiel.
Se ∆ for a distância de amostragem, 𝑓?iPsO`? = 1 ∆, fica-se com a expressão para a frequência
de Nyquist no domínio espacial:

𝑓Ztu>KsO =

1
2∆

(21)

Se alguma componente de frequência do sinal original ultrapassar a frequência de Nyquist, ou
se a frequência de amostragem for inferior à frequência de Nyquist, origina-se o fenómeno de aliasing
(efeito que torna sinais diferentes indistinguíveis), isto é, o sinal reconstruído apresenta artefactos ou
distorções, acabando por não representar de forma fiel o comportamento do sinal original.
O teorema de Nyquist é bastante útil e dá-nos informações muito relevantes aplicados à resolução espacial de sistemas, por exemplo, quando aplicado à TC [22], este teorema assume que o objeto
deve de ter pelo menos duas vezes o tamanho do pixel para aumentar a probabilidade de ser resolvido;
quando aplicado à ecografia, diz-nos que a distância de separação mínima necessária entre dois refletores tem que ser pelo menos metade do comprimento espacial do pulso; ou ainda, que o tamanho dos
elementos detetores tem que ser, no mínimo, metade do comprimento de onda do sinal a detetar.
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VI.

Controlo de Qualidade nos equipamentos de imagem
Quando se trabalha com um equipamento de imagem clinica, é necessário confiar neste para

a rotina clinica. Para tal, é necessário da deteção e correção de eventuais problemas em tempo útil. O
Controlo de Qualidade (CQ) regular do equipamento é, pois, imprescindível.
Existem CQs com periodicidades distintas que estão relacionadas com a importância e impacto
dos parâmetros que se pretendem avaliar: um CQ diário avalia parâmetros cuja variabilidade possa ser
maior num intervalo de tempo curto e que os seus desvios causem grande impacto no resultado final;
nos CQs semestrais ou anuais, avaliam-se parâmetros que tenham pouca tendência a desviar-se dos
valores de referência ou que os seus desvios acarretem baixo impacto, ou parâmetros que possam ter
sido alterados durante a manutenção do equipamento.
O Controlo de Qualidade regular pretende aferir como se encontra o equipamento, e também
o resultado final do seu desempenho em cada momento, tomando como referência resultados obtidos
aquando da sua aceitação e comissionamento.
A aceitação consiste na verificação das condições do equipamento, de acordo com os parâmetros determinados pelo fabricante logo após a sua instalação, isto é, a verificação que o equipamento
produz imagens com a qualidade e parâmetros técnicos conforme certificado pelo fabricante. O comissionamento consiste em verificar se o equipamento produz resultados de modo a atingir os seus objetivos clínicos.
Qualquer sistema de imagem requer um CQ regular, de forma a aferir se o equipamento se
encontra, em cada momento, dentro das especializações de funcionamento.
O CQ regular é bastante valioso pois, para além de permitir a confiança no equipamento e nos
seus resultados, permite ainda computar as incertezas associadas ao processo de imagem com impacto clínico direto no planeamento de tratamento.

A.

Controlo de Qualidade do TC-simulador

O Controlo de Qualidade respeitante ao TC-simulador divide-se essencialmente em duas partes: CQ de imagem e CQ do sistema de posicionamento do paciente.
Independentemente do seu objetivo clínico (terapia ou diagnóstico), neste tipo de equipamento
o objetivo básico é sempre a utilização da imagem. Para se avaliar a qualidade da imagem é necessário
verificar vários parâmetros cruciais tais como resolução espacial, uniformidade e contraste. No entanto,
macroscopicamente, é necessário avaliar a sua capacidade para verificar posicionamentos relativos.
No caso especifico de um tomógrafo com fins de diagnóstico, não é necessária a utilização de
sistemas independentes (lasers) de posicionamento do paciente. Em radioterapia, um dos fatores cruciais é a reprodutibilidade do posicionamento do paciente, tornando-se imperativo o uso de lasers que
auxiliem para esse fim. Neste caso, deve ser efetuado um CQ onde se avalia o alinhamento e posicionamento dos lasers em relação a diversos planos (radiativo/aquisição, mesa, etc.). Avalia-se também
a ortogonalidade e sobreposição entre os mesmos.
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1.

Controlo de Qualidade de imagem

Este CQ é realizado semestralmente e tem como objetivo a verificação dos parâmetros de
imagem. Inclui testes como sensitometria, linearidade espacial, posicionamento, espessura de corte,
resolução espacial, contraste reduzido e uniformidade.

a)

Sensitometria

A sensitometria diz respeito à avaliação da sensibilidade do equipamento para medir unidades
de Hounsfield em termos de energia, isto é, avaliar a dependência dos números de TC com energia.
As UH dependem de vários fatores como: energia, filtração, tamanho do objeto, entre outros.
A radiação x em uso é policromática, o que significa que é emitido um espectro de energia que,
apesar de atravessar diversos filtros, nunca chega ao detetor como sendo monocromática. Tem-se,
portanto, um valor de coeficiente de atenuação como função de energia, 𝜇 = 𝜇(𝐸). Quando se afirma
que um material tem determinado coeficiente de atenuação, tal só é válido para um valor especifico de
energia. A correspondência entre coeficiente de atenuação e energia é tabelada e pode ser encontrada
no NIST[32].
Para testar a sensitometria, avalia-se a linearidade entre coeficientes de atenuação e UH, atribuindo desta forma valores de atenuação à escala de cinzentos.
Verifica-se também o valor de energia efetiva. Esta é determinada pelo menor resíduo (diferença entre valor obtido e valor tabelado) dos coeficientes de atenuação. Desta forma, avalia-se a
constância do equipamento em termos de energia, garantindo que os valores para a escala de cinzentos se encontram corretos, pois estão calibrados para um determinado valor de energia.
Neste trabalho, serão estudados materiais como ar e diversos polímeros, tais como Teflon,
Delrin, acrílico, polimetilpenteno (PMP), polistireno.

b)

Linearidade espacial

Este teste serve para verificar o tamanho do pixel e a sua constância espacial e, assim avaliar
a distorção geométrica.
O primeiro passo passa por calcular o tamanho do pixel da imagem, em ambas as direções.
Teoricamente, este tamanho depende do tamanho do FOV e do número total de pixéis em cada direção, em que a imagem é adquirida. Tal relação é dada da seguinte forma:

𝑇𝑎𝑚𝑎𝑛ℎ𝑜 𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙 =
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𝐹𝑂𝑉
512

(22)

Tipicamente o valor de FOV utilizado para este teste é 250 mm [2] e, por isso, tem-se um
comprimento esperado de 0,488 mm.

Figura 27: Esquema do FOV e número de pixéis numa imagem de TC.

Na prática, este teste na utilização de um fantoma especifico com cavidades de 3 mm de diâmetro a uma distância conhecida de 50 mm [33]. Ao medir-se a distância ao centro de ambas as cavidades, e sabendo-se a distância entre cavidades e o número de pixéis compreendidos entre as mesmas, determina-se a dimensão do pixel e a sua constância.

c)

Espessura de corte

Para o cálculo da espessura de corte recorre-se primeiramente a um conjunto de filamentos
com um ângulo de 23°, para uma melhor precisão da medição, e ainda, um aumento da dimensão do
filamento no plano x-y.
No caso dos filamentos, é feita uma conversão trigonométrica para se obter a espessura do
corte.

Figura 28: Filamentos no plano x-y. Note-se que a espessura do corte pode ser obtida por relações trigonométricas.

Através da determinação da FWHM do sinal do filamento é possível obter-se a espessura, pela
seguinte relação:
𝐸𝑠𝑝𝑒𝑠𝑠𝑢𝑟𝑎 = 𝐹𝑊𝐻𝑀 × tan 23°

(23)

Um outro método consiste na utilização de esferas (contas). No método das contas, avalia-se
a intensidade do sinal das mesmas quando irradiadas, estando estas espaçadas regularmente entre
si, até que a sua discriminação com o fundo radiativo seja impossível, isto é, obtém-se o perfil de
intensidades, tendo em conta o limite de corte inferior (threshold) do sinal, de modo a ter uma razão
pico-fundo superior a um limite de confiança. Calcula-se a respetiva FWHM e obtém-se assim a espessura de corte (Fig.29).
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Figura 29: Posicionamento das contas e respetivas intensidades para diferentes espaçamentos consecutivos, para um
corte de 2mm e espaçamento de 0,25mm (adaptado de [39]).

Note-se que quanto menor for a espessura de corte, menor será o número de pontos correspondentes a uma intensidade máxima e mais depressa a sua discriminação com o fundo radiativo será
impossível.

d)

Posicionamento

De forma a garantir que o fantoma se encontra bem posicionado e orientado, isto é, centrado
no equipamento, recorre-se ao teste de posicionamento que consiste na determinação das coordenadas, em pixéis, do centro do fantoma e das inclinações para os diversos eixos.
Sabendo-se que o número total de pixéis em cada direção é 512, como já fora referido, esperase, portanto, que o centro da imagem seja no pixel 256.

e)

Resolução espacial

O primeiro passo para avaliar a resolução espacial de um sistema é estudar o sinal de resposta
de um objeto.
A Point Spread Function (PSF) descreve a resposta de um sistema de imagem num objeto de
pequena dimensão como uma conta.
Começa-se então, por se obter os valores de UH dos pixéis em torno do ponto, que podem ser
traduzidos numa escala de intensidade. São então, calculados os valores médios destes valores, nas
duas direções da imagem, isto é, a resposta linear, obtendo-se a Line Spread Function (LSF) das duas
direções. Trata-se então do perfil de intensidade dos pixéis em função das suas posições.
Faz-se finalmente a Transformada de Fourier da LSF e obtém-se a função de transferência de
modulação (ou MFT), em percentagem, em função de frequências (dadas em ciclos/cm). Esta função
trata-se do método mais utilizado para descrever a capacidade de resolução espacial de um sistema
de imagem.
A capacidade de um sistema resolver um determinado objeto depende do seu tamanho e da
frequência espacial, pois quanto menor for um objeto, mais difícil será do sistema o resolver com precisão. Contudo, existem outros fatores que podem influenciar a resolução espacial de um sistema, tais
como o número de pixéis, o FOV, a espessura de corte e os filtros de reconstrução.
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A MFT trata-se de uma medida objetiva da resolução espacial, dada em pares de linha por
unidade de comprimento, como centímetro ou milímetro.
Da curva da MFT pode-se retirar ainda a frequência de Nyquist que representa o ponto a partir
do qual será perdida informação, ou seja, o objeto poderá não ser resolvido com precisão.

f)

Uniformidade

Consiste em avaliar UH de um determinado material uniforme com aproximadamente a densidade da água (com 2% de tolerância ou 20 UH).
A uniformidade pode ser determinada através dos valores mínimos e máximos de UH ao longo
de determinada região de interesse:

𝑢𝑛𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =

g)

𝑈𝐻i?7 − 𝑈𝐻iKM
𝑈𝐻i?7 + 𝑈𝐻iKM

(24)

Contraste reduzido

O contraste reduzido está relacionado com a capacidade de o sistema distinguir duas estruturas com UH semelhantes.
O contraste é dado por:

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑠𝑡𝑒 (%) =

„…†‡ˆ‰Š 5„…‹Œ•Š
„…†‡ˆ‰Š

x100

(25)

Contudo, este valor pode ser mascarado pelo ruído existente na imagem.

2.

Controlo de Qualidade de posicionamento e orientação externa

Este CQ é realizado diariamente, e consiste nas seguintes verificações:
•

coincidência entre o plano de origem (0 no referencial/centro do fan-

toma) e plano onde se localiza o centro radiativo;
•

ortogonalidade e paralelismo dos lasers da gantry em relação ao plano

de imagem ao longo de todo o comprimento da projeção dos lasers;
•

interseção dos lasers no centro radiativo;

•

deslocamento da mesa da TC de acordo com a distância definida na

sala de controlo.
Contudo, semanalmente é necessário ainda, fazerem-se verificações de alguns parâmetros de
imagem, idênticos a alguns realizados no teste especifico de CQ de imagem, nomeadamente ruído,
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uniformidade e espessura de corte. Esta verificação não é muito detalhada, servindo apenas de controlo semanal dos parâmetros. A sua verificação é realizada no CQ de imagem anteriormente mencionado.
É necessário fazerem-se verificações semestrais mais detalhadas nas posições relativas de
todos os lasers e também da sua ortogonalidade e paralelismo. Verificam-se também dos desníveis da
mesa com e sem carga, e respetivas posições dos lasers. A mesa utilizada na TC não tem suporte
quando deslocada para dentro da gantry, pelo que, quando com carga, sofre um desnível, e o alinhamento dos lasers tem que ter em conta esse desnível, para que o laser externo à entrada da gantry
aponte para a mesma região do laser interno que se situa dentro do equipamento.

B.

Controlo de Qualidade do Ecógrafo

O CQ de um ecógrafo diz respeito apenas à verificação da qualidade da sua imagem. Esta
técnica não necessita de sistemas auxiliares de posicionamento do paciente.
O CQ no ecógrafo consiste então, na verificação de parâmetros como resoluções espaciais
(axial e laterais) para diferentes profundidades e distâncias à sonda, contraste e controlo dos cálculos
automáticos de volumes.

VII.

Incertezas geométricas na Radioterapia
A RT tem obrigatoriamente a fase de realização do planeamento do tratamento e a fase de

tratamento que, por norma, se divide em várias sessões. Na fase de planeamento, é sempre necessário
ter presente um modelo da anatomia na região de interesse do paciente, o qual é obtido através de
técnicas de imagem, como as em estudo. As estruturas visualizadas são a base para a construção do
plano de tratamento e o objetivo deste é a entrega de radiação ionizante em todas as sessões de
tratamento, de acordo com o planeado.
A existência de incertezas geométricas nos tratamentos por RT tem como consequência a
existência de incertezas na distribuição de dose calculada. Ao volume de alvo clínico (CTV) a irradiar,
torna-se necessário acrescentar essa incerteza dando azo a um volume de planeamento (PTV) da
estrutura a tratar. O PTV, por definição do ICRU 62 [34], é o volume alvo de planeamento, que é um
conceito geométrico usado para o planeamento de tratamento e é definido para que se possa selecionar o melhor arranjo de feixes que assegurem que a dose prescrita é realmente entregue ao CTV.
Os fatores que definem o PTV podem ser divididos em incertezas do tipo A e/ou B (aleatórias
ou sistemáticas). Nas incertezas aleatórias estão: os processos fisiológicos, movimentos do paciente e
posicionamento diário deste no aparelho. As incertezas sistemáticas compreendem: mudanças no posicionamento do tratamento, redução do tumor, perda de peso e erros técnicos. Portanto, o PTV é
constituído pelo CTV e uma margem que incorpore todas as incertezas geométricas que fazem parte
da preparação e execução do tratamento, de forma a garantir que o tratamento é realizado de acordo
com os parâmetros previstos.
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Em BT, o PTV é definido unicamente pelo CTV, ou seja, o volume de planeamento é o volume
definido clinicamente. Neste caso, as incertezas inerentes ao processo de delineação e a determinação
da geometria do aplicador são as principais fontes de discrepância na dose avaliada no planeamento
e a efetivamente entregue.
Em resumo esquemático tem-se:
•

RTE: PTV = CTV + margem

•

BT: PTV = CTV

Um posicionamento preciso e com reprodutibilidade é um pré-requisito em radioterapia, de
modo a atingirem-se os objetivos clínicos no CTV minimizando o PTV e, consequentemente, a irradiação de tecidos saudáveis adjacentes.
A margem pode ser computada de forma diferente para cada tipo de estrutura. Por exemplo, a
margem para um órgão de risco tem uma forma de computação diferente da margem para um órgão
para tratamento, como é referido mais adiante.
Podem-se considerar três fontes essenciais de incertezas geométricas que poderão causar
desvios na distribuição de dose planeada: a variação do posicionamento do paciente, os movimentos
e deformações da anatomia interna e, ainda os erros relacionados com o equipamento e de delineação
de estruturas no sistema de planeamento. Como referido anteriormente, os desvios podem ser constituídos por uma componente sistemática, que se mantém em cada fração do tratamento, e por uma
componente aleatória que varia em cada fração do tratamento.
Os erros de delineação advêm da discrepância entre o contorno delineado e a verdadeira posição do volume delineado.
O movimento anatómico interno define-se como o movimento do volume alvo relativamente à
anatomia óssea. Estes movimentos acontecem inter e intra frações. Exemplos em que os erros devidos
ao movimento anatómico ou deformações podem ocorrer em maior grau são os casos em que a bexiga
ou o reto se encontrarem com diferentes volumes, “empurrando” assim, com mais ou menos intensidade a próstata, ou em que os movimentos cardíacos ou respiratórios fazem com que a posição de um
tumor na zona do tórax ou abdómen varie significativamente numa questão de segundos.
Os erros no posicionamento do paciente são definidos como a diferença entre a posição de
tratamento prevista e posição real. Ocorrem durante as fases de preparação e execução de tratamento.
As incertezas geométricas existentes em RTE podem ser analisadas em, pelo menos, três
fases:
•

na reconstrução da imagem: com o erro na espessura do corte que leva a um impacto
na direção longitudinal, fazendo com que não se reconstruam todos os milímetros previstos; erro na própria reconstrução do volume; e ainda, desvios entre o isocentro radiativo da imagem e o isocentro marcado no paciente;

•

no processo de delineação (manual ou automática) e planeamento, nomeadamente
na grade de cálculo que, se seguir a espessura de corte da reconstrução de imagem
geram-se cálculos de dose em imagens reais/reconstruídas do paciente e não imagens interpoladas). O fator humano apresenta também um grande impacto na delineação de estruturas [35].
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•

no tratamento: caso se recorra a IGRT (radioterapia guiada por imagem), deve-se ter
em conta o desvio da imagem de posicionamento (no tratamento) para a imagem de
planeamento e, ainda as incertezas associadas ao movimento interno anatómico durante do tratamento. Para os pacientes que não recorram a IGRT, tem que se levar
em conta a discrepância da geometria dos equipamentos de planeamento e tratamento e dos lasers, o erro de localização diária de pontos de referência entre técnicos
(fator humano) e ainda, o movimento anatómico interno durante e entre as frações de
tratamento. É possível recorrerem-se a métodos de imobilização, diminuindo a variabilidade da localização dos órgãos, embora estes métodos apresentem margem para
pequenas variações (rotações, deslocações).

A determinação dessas incertezas é um passo essencial na implementação de qualquer tipo
de radioterapia. Torna-se necessário saber diferenciar quais e de que tipo são os erros existentes para
poderem ser avaliados e, se possível, eliminados. Em primeiro lugar, devem-se considerar aqueles
erros que surgem na fase de preparação da terapia, de um modo geral chamados de erros sistemáticos,
mas que podem ser chamados como "erros de preparação”. Em segundo lugar, devem-se considerar
os erros que surgem durante a execução do tratamento, que são frequentemente erros aleatórios, ou
"erros de execução” de tratamento. Erros de preparação (geralmente sistemáticos) são erros que têm
origem na preparação do tratamento, e incluem os erros no alinhamento de lasers de posicionamento,
erros na delineação de estruturas e erros de calibração de equipamentos, ou seja, são essencialmente
erros com influência na determinação da posição das estruturas que surgem na fase de preparação.
Implicam, pois, para cada paciente, um erro constante ao longo do tratamento, e por isso um erro
sistemático. Este tipo de erro, mesmo sendo proveniente das mesmas fontes, assume valores diferentes para pacientes diferentes, isto é, sempre que o processo se inicia.
Os erros sistemáticos que ocorrem durante a execução do tratamento (por exemplo, desalinhamento dos lasers no tratamento) são chamados também de erros sistemáticos.

Figura 30: Diferenças entre erros sistemáticos elevados e baixos. Um erro sistemático elevado é representado por um desvio elevado ao valor médio da diferença esperada, que no caso ideal seria nula, isto é, que os valores obtidos seriam
iguais aos esperados. Retirada de [36].

Os erros de execução (geralmente aleatórios) são erros que correm na fase de execução do
tratamento e incluem o movimento do alvo e variação no posicionamento diário do paciente ou do
equipamento. Erros aleatórios são então, erros cujo valor não se mantém constante entre frações de
tratamento para o mesmo paciente.
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Como consequência dos erros de preparação tem-se então, um deslocamento da distribuição
de dose relativa ao volume de interesse, tendo consequências na região do tumor e na sua vizinhança.
O efeito dos erros aleatórios pode ser simulado por uma convolução de distribuições de dose com a
distribuição de movimentos em três dimensões, fazendo com que haja a necessidade de uma distribuição de dose “desfocada”.
De forma a reduzir-se o nível de erros de preparação e execução, por vezes recorrem-se a
métodos de imagem guiada, como a ecografia. Embora a implementação de métodos de correção seja
muito importante, é impossível eliminarem-se por completo os erros de preparação e execução e, por
isso, será sempre necessária a existência de uma margem em torno do volume para tratamento e o
planeamento terá sempre que incluir incertezas residuais.
Quando uma amostra de dados segue uma distribuição normal ou Gaussiana, a média dessa
amostra representa um desvio sistemático e o desvio padrão é uma medida dos desvios aleatórios.

A.

Determinação das incertezas geométricas

Como o estudo de incertezas geométricas diz respeito aos desvios entre os valores medidos e
os valores exatos na posição e geometria das estruturas de interesse, podemos dizer que estes valores
variam entre técnicas de imagem diferentes ainda que tenham a mesma fonte de erro. Os valores dos
parâmetros medidos, por cada uma das técnicas, dependem da respetiva resolução espacial, tornandose por isso, importante conhecer quais são os erros inerentes a cada técnica de imagem.
O erro médio individual de n frações é dado por

𝑚K =

𝑑L + 𝑑S + 𝑑- + ⋯ + 𝑑M
,
𝑛

(26)

em que 𝑑K corresponde ao desvio individual de cada fração.
O erro médio de uma componente para uma determinada população (p indivíduos) é dado por:

𝑀jPj =

𝑚L + 𝑚S + 𝑚- + ⋯ + 𝑚j
𝑝

(27)

O erro sistemático para a população é dado como o DP dos erros médios individuais com o
erro médio da população [37]:

ΣjPj =

(𝑚L − 𝑀jPj )S + (𝑚S − 𝑀jPj )S + (𝑚- − 𝑀jPj )S + ⋯ + (𝑚j − 𝑀jPj )S
𝑝−1

O erro aleatório individual é dado pelo DP do erro individual
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(28)

σK =

(𝑑L − 𝑚)S + (𝑑S − 𝑚)S + (𝑑- − 𝑚)S + ⋯ + (𝑑M − 𝑚)S
𝑛−1

(29)

O erro aleatório da população é dado como a média de todos os erros aleatórios individuais:

𝜎jPj =

B.

𝜎L + 𝜎S + 𝜎- + ⋯ + 𝜎j
𝑝

(30)

Incertezas geométricas em Radioterapia Externa (margens ao CTV)

Como foi referido anteriormente, em Radioterapia externa é necessário adicionar uma margem
ao CTV, de forma a englobar todas as incertezas geométricas que são parte da preparação e execução
do tratamento. A determinação do PTV fornece uma avaliação mais correta dos planos de tratamento
em termos de dose absorvida no CTV. A dose planeada no PTV tem que representar a dose real no
CTV em movimento, tendo-se, desta forma PTV = CTV + margem.
Como exemplo da estimativa do PTV, utilizou-se o modelo para o cálculo de margens do CTV,
que segundo J.C. Stroom et al. [36] e assegura que pelo menos cerca de 99% do CTV recebe pelo
menos 95% da dose prescrita. O modelo de Stroom é então dado pela seguinte expressão para a
determinação da margem a acrescentar ao CTV:

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚“”• = 2∑OPO?Q + 0,7𝜎OPO?Q

(31)

em que ∑OPO?Q é o erro sistemático total e 𝜎OPO?Q o erro aleatório total e, são dados como a soma dos
quadrados das componentes internas (movimentos e deformações anatómicas), externas (setup/posicionamento) e delineação:

S

(32)

S

(33)

∑OPO?Q =

∑—˜QK S + ∑KM + ∑˜7O S

𝜎OPO?Q =

𝜎—˜QK S + 𝜎KMO + 𝜎˜7O S

No planeamento de tratamento dos CTVs é necessário ter ainda em conta os órgãos de risco
(OR) adjacentes. Um órgão de risco é um órgão cuja sensibilidade radiativa é tal que, a dose recebida
num tratamento pode ser significante quando comparada com a sua tolerância, de forma a que se tenha
que alterar a incidência do feixe ou a dose.
Os órgãos de risco (OR) são também influenciados por erros geométricos. A. McKenzie et al.
[38] sugere que se adicionem margens aos mesmos, em ordem a produzir volumes de planeamento
de órgãos de risco (PRVs), de forma a terem-se em conta as incertezas geométricas no processo de
tratamento em RTE. As margens dos OR são calculadas de forma semelhante às margens para CTVs:
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𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚™š = 1,3 ∑OPO?Q + 0,5 𝜎OPO?Q

VIII.

(34)

Metodologia
A.

Equipamentos utilizados

Este trabalho foca-se no modelo CT Simulator Siemens Somatom Sensation Open CT scanner,
com 20 cortes e aquisição helicoidal. O sistema tem uma abertura do gantry maior do que aquelas
encontradas em tomógrafos standard de diagnóstico, de 82 cm [39], e é direcionado principalmente
para a simulação do tratamento para fins de radioterapia.
O ecógrafo utilizado neste trabalho foi o Flex Medicam 400, da BK medical, com uma sonda
intracavitária, no modo-B.
Para dosimetria utilizou-se um detetor MOSFET de estado sólido, da Best Medical Canada,
modelo TN-502RDM-H.
Todas as figuras esquemáticas foram retiradas do manual do respetivo equipamento.
Toda a análise estatística foi feita através do software SPSS Statistics.

1.

Controlo de Qualidade do TC-simulador

O CQ do TC-simulador divide-se essencialmente em testes de imagem e mecânicos de aceitação e em testes de comissionamento da TC para RTE, como já fora referido anteriormente.

a)

Controlo de Qualidade de Imagem / CATPHAN

Esta etapa do CQ serve essencialmente para verificar a constância da qualidade da imagem
para utilização do equipamento, independentemente do seu objetivo clínico. Se o equipamento apresentar valores fora da tolerância terá que ser recalibrado e não poderá funcionar na clínica. Os testes
realizados neste capítulo e respetivos intervalos de tolerância foram baseados nas recomendações
vinculadas pelo TG 142 [40], da AAPM. Todos os valores inseridos nesta dissertação são pós ajuste
de equipamento.
Utilizou-se o fantoma Catphan® 600 para se avaliar o desempenho do TC-simulador. Este tem
geometria cilíndrica e é constituído por 5 módulos específicos para os diferentes testes necessários.
Na montagem do fantoma deve assegurar-se que este fica nivelado (possui parafusos micrométricos para ajuste fino) e alinhado (pelos pontos centrais coincidentes com os lasers de alinhamento)
com o eixo x.
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Figura 31: Alinhamento correto do fantoma. Verifica-se que existe simetria em x e y. Retirada de [33].

O primeiro módulo pelo qual o fantoma é constituído, indexado por CTP404, é utilizado para
estudar a sensitometria e geometria de corte. É constituído por filamentos com um ângulo de 23°, 8
alvos de sensitometria (Teflon, Delrin, Acrílico, Polistereno, LDPE, PMP, ar e um pequeno frasco para
água) e ainda, 5 contas de acrílico com diâmetros de 2 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm e 10 mm.
Existem ainda 4 cavidades, uma que contém um pin de teflon a uma distância de 50 mm.

Figura 32: Esquema do módulo CTP404 para sensitometria e geometria de corte. Adaptada de [33].

O módulo seguinte, CTP591, é utilizado para calcular a espessura de corte e resolução espacial. É constituído por um filamento de tungsténio com 50 µm de diâmetro que cobre 40 mm de espessura do módulo, e de conjuntos de esferas/contas que se encontram posicionadas em pares opostos
de forma a eliminar erros causados por um mau alinhamento.
O uso das contas permite uma avaliação rápida da espessura de corte.

Figura 33: Módulo CTP591 composto por conjuntos de contas e filamentos de diversos diâmetros e comprimentos.
Adaptada de [33].
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O módulo CTP528 é específico para o estudo da resolução da imagem e é constituído por
conjuntos de 1 até 21 pares de linha por centímetro como teste de alta resolução e, ainda duas contas
de um material uniforme. Tem um design radial para que os artefactos em estrela sejam eliminados.

hiato

Figura 34: Módulo CTP528 utilizado no estudo da resolução espacial (à esquerda) e conjuntos de pares de linha separados por hiatos (à direita). Retirada de [33].

O módulo CTP515, ou módulo de contraste reduzido, consiste numa série de alvos com geometria cilíndrica. Os alvos e fundo têm coeficientes de atenuação semelhantes de modo a poder-se
estudar o contraste reduzido.

Figura 35: Módulo CTP515 constituído por alvos de diversas dimensões e contrastes nominais. Adaptada de [33].

Na zona exterior do corte, os alvos têm contrastes nominais de 0,3%, 0,5% e 1,0%. Os valores
de contraste têm que ser determinados antes se testar o desempenho de contraste. Os diâmetros dos
alvos são: 2 mm; 3 mm; 4 mm; 5 mm; 6 mm; 7 mm; 8 mm; 9 mm; 15 mm. Os mesmos têm 40 mm de
comprimento. Na zona interior, os alvos têm contraste nominal de 1.0%, comprimentos 3 mm, 5 mm e
7 mm e diâmetros 3 mm, 5 mm, 7 mm e 9 mm.
Por último, tem-se o módulo CTP486 que avalia a uniformidade. O número de TC do material
é aproximado ao da água. Este módulo é utilizado para medir a uniformidade espacial, o valor de TC
médio e o ruído. Medem-se os valores de TC ou UH em determinadas regiões de interesse e calculamse os respetivos valores médios e, através do desvio padrão determina-se a precisão do sistema.
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Figura 36: Módulo CTP486. À esquerda, note-se que o módulo é constituído unicamente por um material com 20 UH. À
direita encontram-se as regiões de interesse (ROI), onde se medem os valores de UH. Retirada de [33].

b)
Controlo de Qualidade para posicionamento e orientação externa do paciente
É necessário verificar-se diariamente o sistema de posicionamento. Utilizando o fantoma LAP
(Fig. 37), verifica-se a coincidência entre o plano 0 (plano de referência/origem) e o plano radiativo.
Para além disso, é imperativo verificar-se a orientação e alinhamento dos lasers externos em relação
ao fantoma e do equipamento de TC.
A verificação destes parâmetros é realizada por:
1) aquisição de uma imagem do fantoma LAP, e após reconstrução do seu modelo 3D, confirmar a coincidência entre a posição do plano radiativo e a posição do plano 0;
2) inserção dos lasers nas ranhuras específicas do fantoma, para que se possam
verificar possíveis desníveis nos lasers de forma rápida.

Figura 37: Fantoma de CQ diário da TC (LAP). As ranhuras servem para se verificarem os alinhamentos dos lasers.

Para o teste semanal dos parâmetros de imagem, utiliza-se um fantoma Siemens (Fig. 38 e
Fig. 39), constituído por três módulos de materiais distintos (água e dois polímeros diferentes). Este
possui ranhuras laterais e no topo, para se proceder ao seu correto alinhamento.

58

Figura 38: Fantoma Siemens utilizado para a verificação de parâmetros de imagem. O fantoma é
encaixado na mesa da TC, tal como na imagem.

Figura 39: Diferentes módulos do fantoma Siemens .O primeiro
é constituído por água, servindo para o teste de homogeneidade
fazendo-se verificação da UH da água em diversas localizações; os segundo e terceiro módulos são constituídos por polímeros.

O CQ semestral acrescenta ainda a verificação da ortogonalidade e paralelismo de todos os
lasers. Para tal, utilizou-se um fantoma maior (Fig.40) que possui maior número de marcas (ranhuras).
Entre muitos testes, existem também os seguintes:
•

Avaliação da inclinação da mesa em relação ao plano horizontal da imagem;

•

Avaliação da inclinação da mesa em relação ao plano de aquisição com carga;

•

Verificação se as escalas de movimento horizontal e vertical da mesa estão corretas.

Figura 40: Fantoma de CQ semestral da TC.
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2.

Controlo de Qualidade do Ecógrafo

O CQ do ecógrafo é bastante mais simples que o CQ da TC. É realizado com o fantoma CIRS
045A (F ig. 41 e Fig.42) e baseia-se no TG-142 da AAPM. Este fantoma é constituído por três estruturas
3

3

3

ovais com volumes: 3,5 cm , 8,7 cm e 20,3 cm . Contém ainda 13 filamentos de Nylon, dispostos em
“N”, com diâmetros de 0,5 mm, e ainda, 6 filamentos ortogonais.

Figura 41: Fantoma CIRS 045A utilizado no CQ do ecógrafo

Figura 42: Em cima, à esquerda, pode-se visualizar
a vista de topo do fantoma com o volume referente a
cada estrutura e distâncias entre os filamentos. Em
cima, à direita, encontra-se a vista pela esquerda do
fantoma com os 6 filamentos. Em baixo, à esquerda,
pode-se observar a visa de cima. Em baixo, à direita,
encontra-se a vista pela direita, com a estrutura
maior e os 6 filamentos.

Faz parte do CQ a medição dos diâmetros de cada filamento nas direções axial e sagital. Esta
etapa permite-nos calcular a resolução axial e lateral da técnica de imagem.
A importância deste CQ para este trabalho recai na determinação da distância entre os filamentos e dos volumes das diferentes estruturas para diferentes profundidades. Estes volumes foram
calculados automaticamente pelo sistema de imagem.
O software calcula automaticamente estas estruturas da seguinte forma:
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 = 𝐹𝑃. (𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜×𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎×𝑙𝑎𝑟𝑔𝑢𝑟𝑎)

(35)

em que 𝐹𝑃 é o fator de próstata e tem como valor 0,523, sendo nada mais que a fórmula para o cálculo
do volume de uma esfera distorcida.
Utilizou-se ainda, o fantoma CIRS053-MM (Fig. 43), que é constituído por estruturas mais semelhantes às reais (próstata, vesículas seminais, uretra), de modo a complementar as verificações dos
cálculos de volumes pela ecografia.
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Figura 43: Fantoma CIRS 053-MM.

B.

Comparação das técnicas de imagem

Recorreu-se a um fantoma criado pela Unidade de Física-Médica do hospital de Santa Maria,
fantoma “ping-pong”, que permite a avaliação e comparação dos diversos equipamentos de imagem,
através da comparação de planeamentos de tratamento elaborados com base em imagens obtidas por
cada um deles. Os sistemas de planeamento são: Oncentra Brachy versão 4.5.2 e Oncentra Prostate
versão 4.2.21 para imagens de Tomografia Computorizada e ecografia, respetivamente.
O fantoma “ping-pong” é constituído por uma bola de ping-pong de volume conhecido (V=29,06
3

cm ), três agulhas de plástico e um template. As três agulhas são colocadas no template com as respetivas coordenadas e atravessam a bola de ping-pong (Fig. 44).
De modo a fazer-se a comparação de planos de tratamentos com base nas imagens de cada
equipamento mede-se a dose num ponto predefinido em cada um dos sistemas de planeamento com
um dosímetro de estado sólido (detetor MOSFET) e com o seguinte fator de calibração [41]:
𝑁› = 1,274 𝑚𝑉 𝑐𝐺𝑦 5L ± 10%

(36)

Figura 44: Montagem experimental, à esquerda, do fantoma “Ping-pong” e reconstrução do modelo tridimensional, à
direita.

No estudo do planeamento com base em imagens de TC, faz-se uma aquisição e reconstrução
de um modelo 3D do fantoma ping-pong (ao ar), enquanto que, para o estudo do plano de tratamento
por imagens de ecografia, faz-se a aquisição do sistema dentro de água, por os ultrassons se propagarem melhor neste meio do que no ar, permitindo uma melhor observação do sistema, e por todos os
sistemas em BT considerarem todo o meio a densidade eletrónica da água.
Para se proceder ao planeamento de tratamento através de imagens de TC (Oncentra Brachy),
é necessário passar pelas seguintes etapas:
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1. Reconstrução das agulhas, através da delineação de vários pontos ao longo do
mesmo;

2. Definir a posição do dosímetro na agulha;
3. Definir quais os pontos de ativação ou zonas de paragem da fonte. Esta definição tem
que ter em conta a distância entre posições de paragem da fonte (2,5 mm ou 5 mm), a
dimensão da fonte (aproximadamente 4 mm de comprimento) e, ainda o volume do
alvo;
4. Otimizar os tempos de paragem da fonte em cada um dos pontos de ativação. Esta
etapa tem como objetivo aplicar ao alvo uma distribuição, o mais uniforme possível, de
dose. O software permite várias opções para o processo de otimização. Neste caso,
escolheu-se uma otimização geométrica, para que o volume alvo tenha a melhor cobertura de dose possível.
Para um plano de tratamento através de ecografia (Oncentra Prostate), as etapas são bastante
semelhantes às descritas anteriormente:
1. Definir um plano de base (B), isto é, o plano axial onde a bola de ping-pong começa a
aparecer;
2. Proceder à aquisição de imagens em modo automático com a sonda sagital;
3. Delimitar os órgãos de interesse (por ex.: próstata, uretra e reto) para proceder ao
planeamento;
4. Definir os planos de referência (R) e ápex (A), isto é, os planos que contêm centro da
bola e último corte antes da bola desaparecer da imagem, respetivamente;
5. Atribuição de dose prescrita (exemplo 5 Gy).
6. Definir pontos das agulhas, de modo a conseguir-se reconstruir cada um.
7. Definir os pontos de ativação da mesma forma do processo anterior, embora este sistema tenha um modo automático para realizar esta etapa.
8. Otimizar os tempos de paragem da fonte em cada um dos pontos de ativação. O modo
continua a ser geométrico dentro do volume.
Em ambos os planos, a agulha 1 permanece desativada e coloca-se um marcador, isto é, um
ponto extra para determinação de dose e posterior comparação das medidas efetuadas.
Após a realização do plano de tratamento em cada uma das técnicas, coloca-se a fonte de

192

Ir

ligada às duas agulhas (2 e 3) e um dosímetro na agulha de referência (agulha 1) e, após cada plano
ser enviado para o sistema de tratamento, a fonte começa a irradiar o fantoma ping-pong com os parâmetros definidos no planeamento e o dosímetro MOSFET mede a dose no local. Desta forma, podemse comparar as doses planeadas nos sistemas de planeamento de tratamento (TPS) realizados através
de imagem de dois equipamentos distintos com a dose medida no tratamento.
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IX.

Resultados Experimentais
Como um dos objetivos deste trabalho tem-se o cálculo das incertezas inerentes aos métodos

de imagem, torna-se por isso, necessária a análise de desempenho dos equipamentos ao longo do
tempo. Assim como, o impacto da utilização dos equipamentos no planeamento de tratamento.
Para uma melhor representação dos resultados obtidos relativos ao desempenho do equipamento, optou-se pela utilização de tabelas. Estas incluem valores baseline, isto é, valores certificados
ou valores adquiridos aquando da instalação do equipamento. As tolerâncias são apresentadas de
acordo com os protocolos utilizados, como por exemplo TG 142 [40] e TG 66 [42]. Os parâmetros de
avaliação são: i) a média de D (da diferença entre os valores medidos e a baseline); ii) diferenças
percentuais entre as médias de D obtidas e a baseline; iii) desvios padrões das distribuições de D.
Para garantir que as técnicas são comparáveis, é tido em conta que o erro da média ou erro
padrão, dado por

Ÿ
Z

, é semelhante para ambas. E, este depende então do número de testes, 𝑁, reali-

zados para cada um dos equipamentos.

A.

Controlo de Qualidade da Tomografia Computorizada

Todos os testes definidos na metodologia do CQ da TC realizados ao longo de dois anos
(N=490) foram analisados segundo a metodologia descrita a seguir para dois testes tomados como
exemplo, o teste da escala da imagem no eixo Y e o teste ao alinhamento do laser coronal esquerdo.
O número de repetições de cada teste varia entre 20 e 240.
O resumo de todos os resultados encontra-se na Tabela 33 em Anexo.
Com os dados obtidos para os testes da escala da imagem em Y e do alinhamento do laser
coronal esquerdo (Coronal A) obtêm-se os histogramas respetivos, que são então, a forma mais direta
de visualizar o comportamento dos dados adquiridos, como se verifica na Fig. 45.
Pelos histogramas obtidos pode-se, à partida, verificar que os dados seguem uma distribuição
normal, contudo é necessário proceder ao teste de normalidade para se verificar que estamos de facto
perante uma distribuição normal. A normalidade foi testada através de testes de Shapiro-Wilk. Os dados obtidos no teste da escala da imagem em Y (Fig.45 A), isto é, do cálculo de distâncias na direção
Y nas imagens reconstruídas pelo equipamento, obedecem a uma distribuição normal com um nível
de significância de 0,05 (W=0,989, p=0,075>0,05, para um intervalo de confiança de 95%). Os dados
obtidos no teste ao alinhamento do laser coronal A (Fig.45 B) também seguem uma distribuição normal
com nível de significância de 0,05 (W=0,994, p=0,074>0,05, num IC 95%).
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Figura 45: A) Histograma relativo à distribuição de valores respeitantes ao teste à escala no eixo Y. A linha negra corresponde a uma distribuição normal. Verifica-se que o histograma se aproxima da forma de uma gaussiana. B) Histograma relativo à distribuição de valores respeitantes ao teste de alinhamento do laser esquerdo ao plano coronal.

Após a computação dos testes de normalidade e sua verificação em todos os testes, será então
seguro computar-se uma tabela com todos as informações úteis respetivas a cada teste. A Tabela 2
diz respeito ao CQ diário. As Tabelas 3 a 6 correspondem aos dados do fantoma CATPHAN (CQ específico para parâmetros de imagem) e a tabela correspondente ao CQ semestral encontra-se em
Anexo.

Teste

Tolerância [42]

Média de D

Mediana

Variância

Desvio Padrão

Testes Mecânicos
Lasers internos no ISO
Lasers internos
Vs.
Plano Aquisição (radiativo)
Lasers Externos
Vs.
Internos

LAPs
Vs.
Internos
Escalas movimento da
mesa
Escalas movimento dos
LAPs

Cor.A (mm)

±2 mm

0,2

0,0

0,1

0,3

Cor.B (mm)

±2 mm

-0,2

0,0

0,1

0,3

Sagital (mm)

±2 mm

0,1

0,0

0,1

0,4

Coronal (mm)

±2 mm

0,1

0,5

0,4

0,6

Axial (mm)

±2 mm

0,0

0,0

0,0

0,1

Sagital (mm)

±2 mm

0,1

0,0

0,1

0,3

Cor.A (mm)

±2 mm

0,0

0,0

0,3

0,5

Cor.B (mm)

±2 mm

0,0

0,0

0,2

0,5

Dist. Axial (mm)

±2 mm

0,0

0,0

0,2

0,4

Sagital (mm)

±2 mm

0,0

0,0

0,3

0,5

Cor.A (mm)

±2 mm

0,3

0,5

0,3

0,5

Cor.B (mm)

±2 mm

0,2

0,0

0,2

0,5

Dist. Axial (mm)

±2 mm

-0,7

-1,0

0,3

0,6

Vertical (mm)

±1 mm

-0,2

0,0

0,2

0,5

Horizontal(mm)

±1 mm

0,0

0,0

0,1

0,2

Lateral + (mm)

±1 mm

0,0

0,0

0,0

0,1

Lateral – (mm)

±1 mm

0,0

0,0

0,0

0,2
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Testes de Imagem

Escala imagem

Verificação parâmetros
(Nominal 120 kV
Baseline 119,4 kV)

X (mm)

±2 mm

-0,25

-0,20

0,51

0,73

Y (mm)

±2 mm

0,24

0,30

0,37

0,61

Z (mm)

±2 mm

0,32

0,30

0,21

0,45

UH

±5 UH

-0,36

-0,24

0,36

0,60

Ruído 𝜎
kV*

±5% [44]
±8% kV [44]

-0,05
0,18

-0,05
0,20

0,01
0,01

0,08
0,07

*Diferença de potencial entre os terminais do tubo de raio x/ potencial do pico. Na prática, é tratado como energia efetiva.

Tabela 2: Compilação de todos os parâmetros relevantes estatisticamente de todos os testes realizados no CQ diário da
TC. Todos os testes são feitos com o fantoma LAP à exceção do teste de verificação de parâmetros, em que se utiliza o fantoma Siemens (teste semanal sombreado a azul). Note-se que todos os parâmetros com componente “A” dizem respeito à
medição do lado esquerdo e a componente “B” ao lado direito quando se virado para a gantry.

Figura 46: Imagem visualizada após a reconstrução 3D do fantoma LAP.

Figura 48: Imagem observada no fantoma Siemens para o teste de homogeneidade.

Figura 47: Imagem observada no
fantoma Siemens para o teste de
ruído
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Figura 49: Imagem observada no fantoma Siemens para o teste de espessura
de corte.

Figura 50: Imagem do módulo de sensitometria retirada pelo software após a verificação de parâmetros.

Sensitometria (UH)

1

Material

Baseline

Tolerância [40]

Média de D

Desvio Padrão

Ar

-1024

±10 UH

0,00

0,00

PMP

-192

±10 UH

-0,86

0,90

LDPE

-98

±10 UH

-0,57

0,79

Polistereno

-41

±10 UH

-0,71

0,95

Acrilico

125

±10 UH

0,14

0,69

Delrin

356

±10 UH

0,29

1,25

Teflon

978

±10 UH

-3,86

2,67

Energia Efetiva (kV)

50% a 60% do pico kV

8 % [44]

0,00

0,00

Linearidade Espacial (mm)

0,488

1 mm [42]

0,00

0,00

(x,y) (pixel)
Posição central do Fantoma

256

-

256

1

0

1

2

Rotação (°)*

0

≤ 0,5 (°)

0,35

0,09

Tilt (°)**

0

-5 (°)

-5,00

0,00

0

-5 (°)

-4,53

1,25

Yaw (°)***

*Rotação em Z; ** Rotação em X; *** Rotação em Y
1
diferença de potencial no tubo de raios x

Tabela 3: Resultados obtidos para o teste de sensitometria.

Pode-se observar que existe uma relação linear entre o número de TC dos diversos materiais
e o respetivo coeficiente de atenuação, como seria previsto. Esta linearidade pode ser observada na
(Fig. 51). A energia efetiva (Fig. 52) é determinada pelo menor resíduo (diferença entre valor medido e
tabelado) entre UH medidas e tabelas para diferentes energias [18]. As figuras seguintes foram retiradas diretamente do relatório obtido.
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Figura 52:Relação de linearidade entre o número de CT (ou UH) e o coeficiente de atenuação dos diferentes materiais.

Figura 51: Valores dos resíduos (diferença entre valor medido e tabelado de coeficientes de atenuação) e determinação
da energia efetiva, determinada pelo menor resíduo.

No teste de espessura de corte, faz-se a verificação deste valor (espessura esperada corresponde a 10 mm), recorrendo-se a dois métodos: filamentos angulados e contas. Em ambos, a média
de D é cerca de 0,20 mm (em módulo), e os valores obtidos apresentam o dobro do valor de desvio
padrão superior pelo método dos filamentos (0,28 mm) comparativamente ao desvio padrão pelo método das contas (0,14 mm), significando que os resultados obtidos pelo método das contas têm metade
da dispersão (Tabela 4). Por outro lado, o sinal negativo indica que a espessura de corte determinada
é geralmente inferior à esperada.
Baseline
Espessura Corte (Filamento)
Espessura Corte (Contas)

Espessura

Tolerância

Média de D (mm)

Desvio Padrão (mm)

±2 mm

-0,19

0,28

±2 mm

-0,21

0,14

10 mm

Tabela 4: Resultados obtidos para a espessura de corte através dos métodos de filamento e contas.

A verificação da resolução espacial para diferentes valores de modulação (2%, 5%,10% e 50%)
é feita por análise de uma conta que se encontra no fantoma. Os resultados mostram que, em módulo,
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a média de D da resolução ronda as centésimas de frequência (ciclos/cm), à exceção para a modulação a 10% (0,24 ciclos/cm).
Desvio Padrão (ciclos/cm)

4

Tolerância*
10%

Média de D (ciclos/cm)

MTF 50%

-0,06

0,13

MTF 10%

7

10%

-0,24

0,12

7,5

10%

-0,06

0,10

8

10%

0,08

0,12

Baseline

Resolução Espacial
(ciclos/cm)

MTF 5%
MTF 2%

* Baseline da Unidade de Física- médica do Hospital de Santa Maria.

Tabela 5: Resultados obtidos para a resolução espacial do equipamento para vários valores de MTF.

Mais uma vez, o sinal negativo indica que, à exceção da MTF 2%, os valores de resolução
medidos são inferiores aos esperados.
No teste de contraste reduzido (ver Tabela 6), tanto a média de D como o desvio padrão aumentam com a diminuição do contraste entre a conta e o fundo, o que significa que, quanto menor for
o contraste entre duas estruturas, isto é, quando duas estruturas têm semelhantes valores de UH, maior
será o desvio ao valor esperado, realçando a dificuldade que o sistema tem em diferenciar estruturas
com valores de UH semelhantes. Tem-se então, uma relação inversa entre detalhe e contraste (Fig.53),
como seria de esperar, significando que, quanto maior for o contraste (valores de UH diferentes) menor
será o detalhe/objeto visualizado (melhor resolução do equipamento).

Figura 53: Curva de detalhe-contraste.

Contraste Reduzido

Baseline

Tolerância [40]

Média de D

Desvio Padrão

Detalhe com 1% contraste

2,0 mm

10%

0,00 mm

0,00 mm

Detalhe com 0,5% contraste

3,0 mm

10%

0,00 mm

0,00 mm

Detalhe com 0,3% contraste

4,0 mm

10%

0,00 mm

0,00 mm

UH média ROI central*

16,3 UH

[5UH - 18UH]

-1,61 UH

1,37 UH

Ruído**

4,5 UH

±5UH

0,17 UH

0,10 UH

Uniformidade

*Valor médio das UH na região central - usada como referência para cálculos de uniformidade, **ruído na região do centro (com diâmetro de 40%
do diâmetro do módulo) calculado como o desvio padrão das UH.

Tabela 6: Resultados obtidos para os testes de contraste reduzido e uniformidade.

Verifique-se ainda que, os valores para verificação de uniformidade se encontram dentro da
respetiva tolerância.
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B.

Controlo de Qualidade do Ecógrafo

O Controlo de Qualidade do ecógrafo consiste essencialmente na medição de distâncias e
volumes para diferentes profundidades (6,3 cm; 5,7 cm; 5,4 cm; 5,1 cm).
O primeiro fantoma utilizado (CIRS 045A, descrito no Cap. VIII) contém três estruturas ovais
3

3

3

com diferentes volumes (Vol.1 = 3,5 cm ; Vol.2 = 8,7 cm ;Vol.3 = 20,3 cm [45] e, ainda um conjunto de
filamentos dispostos em “N” e 6 filamentos ortogonais, a distâncias conhecidas, sendo que parte do
CQ consiste em verificar tais parâmetros nos planos axial e sagital disponibilizados pela sonda. As
Tabelas 7 a 9 exemplificam tais medições para uma profundidade de 5,7 cm no plano sagital e 5,6 cm
no plano axial. Note-se que a aquisição no plano sagital apresenta discrepância de 1 mm na profundidade em relação ao plano axial devido à localização dos cristais na sonda.
Os testes realizados para o controlo de qualidade do ecógrafo correspondem a um estudo
constituído por 20 ensaios experimentais.

Figura 54: Visualização de imagens de ecografia no plano axial (à esquerda) e no plano sagital (à direita). Podem-se observar exemplos de medidas de distância realizadas em cada um dos planos.

Figura 55: Visualização de uma estrutura oval nos dois planos em simultâneo, para cálculo do respetivo volume.
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Distâncias no Plano Axial

Baseline (mm)

Média de D (mm)

Diferença (%)

Desvio padrão (mm)

Axial

40

0,05

0,12

0,11

Lateral (proximal)

10

0,06

0,62

0,17

Lateral (distal)

40

0,17

0,41

0,07

Tabela 7: Valores obtidos na determinação da distância entre filamentos, no plano axial, nas direções axial e lateral a
uma profundidade de 5,7 cm. A distância proximal diz respeito à distância entre um ponto e o seu ponto mais próximo; a
distância distal corresponde à distância ao ponto que se encontra mais afastado.
Distâncias no Plano Sagital

Baseline (mm)

Média de D (mm)

Diferença (%)

Desvio padrão (mm)

Axial (ao risco)

10

0,06

0,59

0,07

Lateral (proximal)

5

-0,01

-0,30

0,14

Lateral (distal)

40

0,19

0,48

0,16

Tabela 8: Valores obtidos na determinação da distância entre filamentos, no plano sagital, nas direções axial e lateral a
uma profundidade de 5,6 cm.
3

3

3

3

Baseline (cm )

Tolerância (cm ) [45]

Média de D (cm )

Diferença (%)

Desvio padrão (cm )

Volume 1

3,6

0,5

0,28

7,91

0,11

Volume 2

8,7

0,5

0,52

5,95

0,17

Volume 3

20,3

0,5

-0,08

-0,39

0,35

Tabela 9: Valores obtidos na determinação dos três volumes ovais para as profundidades 5,7 cm no plano axial e 5,6 cm
no plano sagital.

Verifica-se que existe um maior valor de média de D do volume 1 (volume menor), com uma
diferença de cerca de 8% em relação à baseline, enquanto que o volume 3 (volume maior), apresenta
uma diferença de aproximadamente 0,4%, em módulo. Em volumes menores, como é o caso do volume
1, uma pequena variação assume uma maior relevância percentual.
Sendo o volume 3 maior que os restantes, a variação na determinação das dimensões implica
um maior desvio no valor final do volume, pois a propagação desta variação é maior em volumes maiores, mostrando um valor de desvio padrão maior.
Estima-se ainda que não existam alterações significativas nos volumes para as diferentes profundidades, como se pode observar na Tabela 10. Contudo, esta verificação foi feita de uma comparação estatística entre as distribuições dos três volumes para todas as profundidades (teste de Friedman
[46]) e obteve-se um p=0,739>0,05, para um intervalo de confiança de 95%, significando que, de facto,
as distribuições são estatisticamente idênticas, podendo ser tratadas em conjunto. Repare-se finalmente pela Tabela 10 que, à medida que se calculam volumes de estruturas maiores, o desvio padrão
(ou desvio aleatório) aumenta, indicando que, para maiores volumes existe uma maior dispersão de
resultados obtidos.

Profundidades - 6,0/5,9 cm
3

Baseline (cm )
Volume 1
Volume 2
Volume 3

3,6
8,7
20,3

3

Média de D (cm )

0,5
0,38
0,5
0,45
0,5
0,44
Profundidades - 5,4/5,3 cm
3

Volume 1
Volume 2
Volume 3

3

Tolerância (cm ) [45]

3

Baseline (cm )

Tolerância (cm ) [45]

3,6
8,7
20,3

0,5
0,5
0,5

3

Média de D (cm )
0,33
0,48
0,29

3

Diferença (%)

Desvio padrão (cm )

10,62
5,21
2,16

0,18
0,30
0,57

Diferença (%)

Desvio padrão (cm )

9,09
5,49
1,44

0,16
0,32
0,60

3

Tabela 10: Volumes das três estruturas para diferentes profundidades. O primeiro valor de profundidade corresponde ao
Plano Axial e o seguindo valor corresponde ao Plano Sagital. Note a existência de 1 mm de discrepância entre as profundidades dos dois planos.
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C.

Delineação de estruturas nos sistemas de planeamento

Para se estudarem os desvios na delineação no sistema de planeamento por imagens de TC,
fez-se a aquisição de imagens de um fantoma com geometria mais aproximadas à prática clinica (CIRS
053-MM), contendo estruturas com imagens idênticas à próstata, uretra e vesículas seminais e ainda
do fantoma de CQ (CIRS 045A). Estes fantomas encontram-se descritos no Cap. VIII.
Determinaram-se os volumes das diferentes estruturas recorrendo a um procedimento automático e a uma delineação manual por ambos os equipamentos. Os resultados podem ser consultados
nas Tabelas 11 e 12, para os fantomas CIRS 053-MM e CIRS 045A, respetivamente, para um conjunto
de 20 medições por cada método.

Delineação manual de volumes no CIRS 053-MM por TC
3

3

3

3

Estrutura

Baseline (cm )

Média da medida (cm )

Média da D (cm )

Diferença (%)

Desvio padrão (cm )

Próstata

~ 53

53,48

0,48

0,91

0,48

Uretra

-

2,40

-

-

0,17

Vesiculas

-

2,13

-

-

0,16

Delineação automática de volumes no CIRS 053-MM por TC
3

3

3

3

Estrutura

Baseline (cm )

Média da medida (cm )

Média de D (cm )

Diferença (%)

Desvio padrão (cm )

Próstata

~ 53

54,67

1,67

3,15

0,35

Uretra

-

2,71

-

-

0,08

Tabela 11: Desvios para determinações manuais e automáticas de volumes no CIRS 053-MM no sistema de planeamento
usando imagem de TC

As distribuições relativas aos diferentes métodos de delineação das estruturas do fantoma
CIRS 053-MM são significativamente diferentes. Pelo t-teste [47] obteve-se p=0,025<0,05, para um
intervalo de confiança de 95%. A delineação automática mostrou ter maior diferença ao valor base
(3,15%) relativamente ao método manual que apresentou uma diferença apenas de 0,91%. O sinal
negativo indica que os volumes obtidos por ambos os métodos são inferiores aos valores reais da
estrutura.
Delineação manual de volumes no CIRS 045A por TC
3

3

Baseline (cm )

Média de D (cm )

Volume 1

3,6

Volume 2

8,7

Volume 3

20,3

3

Diferença (%)

Desvio Padrão (cm )

0,16

4,43

0,15

1,10

12,69

0,22

1,14

5,62

0,16

Delineação automática de volumes no CIRS 045A por TC
3

3

Baseline (cm )

Média de D (cm )

Volume 1

3,6

Volume 2

8,7

Volume 3

20,3

3

Diferença (%)

Desvio Padrão (cm )

0,18

5,00

0,22

0,95

10,92

0,17

1,57

7,73

0,19

Tabela 12: Desvios na delineação manual e automática das três estruturas ovais no sistema de planeamento por imagem
de TC.
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Figura 56: Delineação das estruturas do fantoma CIRS053-MM no sistema de planeamento por imagem de TC.

Figura 57: Delineação dos três volumes do fantoma CIRS 045A no sistema de planeamento por TC.

Note-se então, que à exceção do volume 2 do fantoma CIRS 045A, para os dois fantomas o
método de delineação automática apresentou desvios ao valor base maiores (em módulo).
A diferença existente entre os dois métodos de delineação em imagens de TC pode ser justificada pelo facto do método de delineação automática recorrer à diferença de contraste entre estruturas
e o fundo, tendo dificuldade na identificação da fronteira das mesmas, onde a imagem se torna pouco
nítida devido à transição de meios com coeficientes de atenuação diferentes. Esta delineação depende
do threshold, na medida em que, consoante o contraste utilizado para visualizar a imagem, o sistema
pode identificar a estrutura como sendo maior ou mais pequena - o contraste utilizado para a delineação
automática levou a um determinado volume; se se utilizar outro contraste, o volume da estrutura delimitada já será diferente.
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Fazendo-se a comparação estatística através do t-teste, obteve-se p=0,797, p=0,633, p=0,615,
para os volumes 1, 2 e 3, respetivamente, indicando que, nenhuma das distribuições é significativamente diferente, o que significa que para todos os volumes, os dois métodos de delineação por imagens
de TC são bastante aproximados, não havendo diferença significativa entre os mesmos.
Para se determinarem volumes manualmente por imagens de ecografia é necessário recorrerse ao respetivo sistema de planeamento enquanto que a determinação automática é realizada diretamente no equipamento, como mencionado no capitulo anterior. A determinação automática de volumes
por ecografia teve um total de 240 ensaios (devido ao facto dos três volumes se terem mostrado independentes às 4 profundidades da sonda) e consistiu na delineação dos três volumes dos CIRS 045A,
enquanto que, a delineação manual foi realizada 20 vezes para o fantoma ping-pong. A comparação
dos resultados obtidos das delimitações manuais e automáticas em imagens de ecografia encontra-se
na Tabela 13.
Delineação manual de volumes por ecografia
3

Volume

3

Média de D (cm )

Desvio Padrão (cm )

-0,42

1,28

Delineação automática de volumes por ecografia
3

Volume

3

Média de D (cm )

Desvio Padrão (cm )

0,11

0,32

Tabela 13: Resultados totais obtidos para a delineação manual e automática por imagens de ecografia.

Verifica-se que, o método de delineação manual tem uma média de D maior que o método de
delineação automática (em módulo), como seria de esperar, visto que este último utiliza a algoritmo
matemático de cálculo de volumes (definido para o tipo de volume esperado para a estrutura), sendo
muito mais preciso que a delineação manual pelo utilizador para volumes regulares. Este método apresenta também um valor de desvio padrão menor, indicando que existe uma menor dispersão dos valores de volume obtidos comparativamente aos valores na delineação manual. Por outro lado, o método
de delineação manual por imagem de ecografia apresenta valores de volume inferiores aos reais, traduzido pelo sinal negativo da média, o que não acontece na delineação automática.
Estatisticamente, as duas distribuições mostraram-se significativamente semelhantes
(p=0,414>0,05 para um IC de 95%), indicando que não existe diferença significativa entre os dois métodos de delineação.

Figura 58: Exemplo de delineação manual do fantoma ping-pong, no sistema de planeamento por imagem de ecografia.
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De forma a se estudar a comparação das delimitações manuais, delimitou-se 20 vezes de
forma manual o fantoma ping-pong nos dois sistemas de planeamento respetivo à imagem cada técnica. Os resultados podem ser consultados na Tabela 14.
Delineação manual por TC
3

3

Volume (cm )

3

Média de D (cm )

Desvio Padrão (cm )

0,68

0,22

Delineação manual por ecografia
3

3

Volume (cm )

3

Média de D (cm )

Desvio Padrão (cm )

-0,42

1,28

Tabela 14: Comparação dos resultados de delineação manual nas duas técnicas de imagem.

Comparando estatisticamente as duas distribuições, conclui-se que estas são significativamente diferentes (p=0,01) num IC de 95% e significância de 0,05, significando que o método de delineação manual é diferente entre equipamentos.
Verifica-se que a média de D é superior para delimitações manuais por imagens de TC (tendo
3

um valor de 0,68 cm ) relativamente à delineação realizada em imagens de ecografia (com média de D
3

= -0,42 cm ). Note-se ainda, que de acordo com o já verificado anteriormente, a delineação manual por

imagens de ecografia apresenta valores inferiores aos esperados (média com sinal negativo), o que
não acontece com a TC, cujos valores são superiores aos esperados. No entanto, o desvio padrão (ou
desvio aleatório) é inferior para a delineação manual por imagens de TC, indicando que existe uma
menor dispersão dos valores obtidos.
A comparação das delimitações automáticas das estruturas realizadas por imagens de cada
equipamento, com 20 ensaios para o caso da TC e 240 ensaios para a ecografia, foi feita através da
delineação das estruturas do fantoma CIRS 045A e os resultados podem ser consultados na Tabela
15.

Delineação automática por TC
3

3

Média de D (cm )

Desvio padrão (cm )

Volume 1

0,18

0,22

Volume 2

0,95

0,17

Volume 3

1,57

0,19

Delineação automática por ecografia
3

3

Média de D (cm )

Desvio padrão (cm )

Volume 1

0,32

0,15

Volume 2

0,48

0,26

Volume 3

0,21

0,53

Tabela 15: Comparação da delineação automática de volumes pelas duas técnicas de imagem.

Note-se que, para a delineação automática por imagens de TC, para valores de volume maiores, a média dos desvios atinge valores maiores, enquanto que, para a delineação automática por
imagens de ecografia, para volumes maiores, o desvio aleatório torna-se maior. Tal significa, que no
método de delineação automática por imagens de TC, quanto maior for o volume da estrutura a ser
delimitada, maior é o desvio ao valor base, enquanto que a dispersão de valores (dada pelo desvio
aleatório) se mantém relativamente constante. Como referido anteriormente, método de delineação
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automática depende do nível de contraste; basta existir uma pequena variação para se refletir com
maior magnitude nos volumes maiores. A dispersão mantém-se porque se o nível de contraste não é
alterado, o método encontra a fronteira sempre no mesmo sítio.
Por outro lado, para delimitações automáticas por imagens de ecografia, enquanto que o valor
do desvio ao valor base se mantém independente do volume, o desvio aleatório aumenta com relação
ao valor do volume, indicando que, quanto maior o volume a ser delimitado, mais dispersão de valores
se obtém: volumes maiores atingem profundidades de penetração maiores, onde há uma maior dispersão dos ultrassons e, consequentemente uma pioria da resolução espacial nessa zona. Por outro lado,
a própria geometria do fantoma e da sonda intracavitária pode fazer com que, quando esta última se
encontra dentro do fantoma, estes possam não estar em contacto perfeito, fazendo com que parte dos
ultrassons não cheguem a penetrar o fantoma, levando a uma redução das ondas a profundidades
maiores.
Através do teste de comparação de distribuições, obteve-se p=0,643, p=0,631, p=0,047, para
os volumes 1, 2 e 3, respetivamente. Tal, indica que não existe diferença significante (para um IC de
95%) entre métodos para os volumes 1 e 2, enquanto que, para o volume 3 a diferença já é significativa,
tonando o método de delineação automática por imagens de ecografia melhor para estruturas maiores
(Volume 3) devido ao menor valor de desvio sistemático dado pela média de D. Contudo, as estruturas
apresentadas na rotina clínica não apresentam volumes tão regulares, tornando o método automático
por ecografia menos eficaz.

D.

Comparação de dose no tratamento planeado por duas técnicas

Procedeu-se ao planeamento de tratamento com uma fonte de

192

Ir através do Oncentra Brachy

(sistema de planeamento recomendado para TC).
Por altura da irradiação as condições da fonte radioativa e o tempo de irradiação estão resumidos na Tabela 16.
2

Intensidade de kerma no ar (cGy cm /h)

29518,49

Tempo de tratamento (s)

147,0

2

TRAK (cGy cm )

1205,34

Tabela 16: Condições da fonte no sistema de planeamento OP.

Tendo em conta que em cada agulha carregada (agulha 2 e agulha 3) existem 7 posições
ativas (posições para a fonte dentro do fantoma ping-pong) e que a dose prescrita é de 500 cGy, o
tratamento decorre durante 147,0 segundos.
A localização do ponto de interesse/marcador (onde o dosímetro será colocado no tratamento)
é feita manualmente, significando que a sua localização depende diretamente da reconstrução da agulha/aplicador que, por sua vez, depende da incerteza na determinação de distâncias. Ou seja, um desvio na determinação de distâncias leva a um desvio na reconstrução/posição da agulha e, consequentemente na determinação das posições de ativação da fonte ou de qualquer outro ponto de interesse.
A Tabela 17 mostra as coordenadas do ponto escolhido localização do dosímetro (A1) e respetiva dose
absorvida estimada pelo sistema de planeamento por imagens de TC (OB).

75

Ponto

X (mm)

Y (mm)

Z (mm)

Dose Absor. (cGy)

A1

-0,2

0,9

1,1

125,74

Tabela 17: Coordenadas do ponto escolhido no OB como posição do dosímetro e respetiva dose absorvida esperada.

Figura 59: Marcação do ponto A1 no fantoma ping-pong no sistema de planeamento OB.

Recorde-se que este ponto é marcado pelo observador no local em que este acredita corresponder ao local onde o dosímetro se irá encontrar no tratamento. Um pequeno desvio neste ponto
traduz uma alteração significante no valor medido para a dose absorvida, como se pode observar na
Tabela 18. Torna-se por isso, importante garantir que a localização do ponto é feita com precisão,
sendo necessário ter noção das incertezas geométricas existentes.
Ponto

A1

Y (mm)

Dose Absor. (cGy)

1,0

124,88

0,9

125,74

0,8

126,61

0,2

132,02

Tabela 18: Dose absorvida prevista para pontos de coordenada y diferente determinada no OB.

Note-se que uma variação de 0,7 mm ao ponto escolhido representa uma diferença de 6,28
cGy de dose absorvida. Como foi referido anteriormente, o ponto observado no sistema de planeamento incorpora as incertezas geométricas provenientes do próprio equipamento e estas têm que ser
tomadas em conta durante o planeamento. Tenha em conta que quanto mais perto da fonte maior é a
variação de dose entre pontos igualmente espaçados, uma vez que esta grandeza não decai linearmente com a distância.
Diferença de Dose vs. Deslocamento em relação a A1 (y=0,9 mm)

7

6.28

6
5

Δ dose (cGy)

4
3
0.87 2
1
0

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

Deslocamento (mm)

-1 0

0

-0.86
0.2

-2

Figura 60: Relação entre deslocamento da posição y=0,9 mm e a diferença de dose absorvida. Esta relação parece linear
devido à escala reduzida da distância.
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A diferença entre a dose medida no tratamento (N=4) e a dose planeada no sistema de planeamento por imagens de TC (OB) no ponto escolhido foi de aproximadamente 5,10% (Tabela 19).
Dose tratamento medida com o MOSFET

Dose estimada planeamento OB (TC)

Diferença (%)

132,5 ± 0,5 cGy

125,74 cGy

5,10

Tabela 19: Comparação entre o valor previsto no planeamento por imagens de TC e o medido no tratamento. A dose estimada no planeamento por TC apresenta um desvio de 5,45% à dose medida no tratamento.

Tendo em conta que a dose estimada no planeamento por TC tem uma diferença de 6,76 cGy
da dose medida, significa que, através da extrapolação da reta na Fig. 60, pode-se verificar que o ponto
escolhido se encontra com um desvio de cerca de 0,76 mm na direção y em relação à posição do
dosímetro.
Para a avaliação do planeamento por imagens de ecografia (OP), utilizou-se o mesmo procedimento descrito anteriormente. As condições da fonte aquando desta irradiação e o tempo de irradiação encontram-se na Tabela 20.
2

Intensidade de kerma no ar (cGy cm /h)

28434,34

Tempo total (s)

152,6

2

TRAK (cGy cm )

1205,3

Tabela 20: Condições da fonte no sistema de planeamento OP.

Como o procedimento por ecografia foi realizado num dia diferente, o tempo de irradiação foi
superior como forma de compensar o decaimento da fonte radioativa. Para se confirmar que o tratamento foi igual ao tratamento por TC, verifica-se que o TRAK (kerma total de referência no ar) se
manteve constante em ambos os tratamentos.
O ponto escolhido no sistema de planeamento como ponto de medida onde se encontra o
detetor MOSFET (M1) encontra-se descrito na Tabela 21.
Ponto

X (mm)

Y (mm)

Z (mm)

Dose Absor. (cGy)

M1

72,23

40,48

11,0

149,10

Tabela 21: Coordenadas do ponto escolhido no OP como posição do dosímetro e respetiva dose absorvida planeada.

Figura 61: Reconstrução das agulhas e da bola de ping-pong no sistema de planeamento OP.
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Após a execução da irradiação, verifica-se que o valor estimado no planeamento por imagens
de ecografia apresenta um desvio de -12,52% relativo ao valor medido pelo MOSFET (132,5 ± 0,5 cGy),
como se pode observar na Tabela 22.
Dose tratamento

Dose estimada planeamento OP (ecografia)

Diferença (%)

132,5 ± 0,5 cGy

149,10 cGy

-12,52

Tabela 22: Comparação entre o valor previsto no planeamento por ecografia e valor medido. A dose estimada no planeamento OP apresenta um desvio de 12,95% à dose medida.

Verifique-se que a diferença entre os valores de dose estimados nos sistemas de planeamentos e o valor medido, é superior para a ecografia, isto é, existe uma maior discrepância entre o valor
previsto pelo OP e o valor medido (-12,52%) do que o previsto pelo OB (5,10%).
Para um melhor entendimento, observe-se a Tabela 23, onde se encontra uma compilação dos
valores de dose previstos por cada sistema de planeamento e a dose medida.

Dose tratamento medida

Dose estimada planeamento OB

Diferença

Dose estimada planeamento OP

Diferença

com o MOSFET

(TC)

(%)

(ecografia)

(%)

132,5 ± 0,5 cGy

125,74 cGy

5,10

149,10 cGy

-12,52

Tabela 23 : Valores estimados pelos planeamentos de cada técnica e valor de dose medida. O plano de tratamento por
imagens de TC apresenta o menor desvio ao valor medido.

A diferença entre os valores de dose medida (dose efetivamente entregue) e a dose estimada
pelo planeamento é menor para a TC, isto é, o valor obtido no OB (sistema de planeamento de tratamento por imagens de TC) apresenta um desvio de 5,10% relativamente ao valor medido, enquanto
que, o valor obtido no OP (planeamento de tratamento por imagens de ecografia) apresenta um desvio
de 12,52% relativamente ao valor medido. O valor elevado do último desvio pode significar que o ponto
marcado no sistema de planeamento OB não se encontra no local correto, ainda que o valor obtido
esteja dentro de um valor razoável, visto que o próprio dosímetro apresenta uma incerteza de calibração de 10%. Tal pode significar que existe uma maior dificuldade na marcação dos pontos no OP (logo
maior incerteza geométrica) do que no OB, ou simplesmente esta variação deve-se ao fator humano.
Por isso, optou-se por uma marcação de outro ponto de interesse (ver Tabelas 24 e 25).
Ponto

X (mm)

Y (mm)

Z (mm)

Dose Absor. (cGy)

P1

73,18

39,90

11,20

143,31

Tabela 24: Novo ponto, P1, correspondentes à primeira posição ativa e respetiva dose absorvida esperada.
Dose tratamento medida

Dose estimada planeamento OB

Diferença

Dose estimada planeamento

Diferença

com o MOSFET

(TC)

(%)

OP (ecografia)

(%)

132,5 ± 0,5 cGy

125,74 cGy

5,10

143,31 cGy

-8,16

Tabela 25: Diferença nas doses estimadas no planeamento no novo ponto, P1, e a dose medida no tratamento. Impacto da
distância no valor de dose estimado.

Diferindo a localização geométrica do ponto escolhido no OP como posição do dosímetro no
tratamento ao ponto escolhido inicialmente, determinou-se a diferença de dose planeada no novo ponto
escolhido e a dose no tratamento. Com o novo ponto, obteve-se uma diferença de -8,16% entre a dose
no planeamento OP e dose obtida, melhorando desta forma o resultado anteriormente obtido. Tal significa que, o deslocamento realizado ao ponto escolhido inicialmente (∆x = 0,95 mm, ∆y = -0,58 mm e
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∆z = 0,20 mm) traduz uma diferença de -3,88% em dose absorvida, realçando a importância da precisão
geométrica nas imagens.
Ainda assim, existe uma maior diferença entre os valores previstos no planeamento por ecografia e os valores medidos e o planeamento por ecografia estima valores de dose superiores ao valor
medido durante a irradiação.
A Tabela 25 mostra que a incerteza na determinação da posição/distância do dosímetro no
planeamento tem impacto nos valores de dose estimados no sistema de planeamento.

Figura 62: Posição do novo ponto P1 no plano Coronal.
.

Em suma, a diferença entre os valores de dose estimados no planeamento de tratamento e os
valores medidos é menor em planos de tratamento por imagens de TC, significando que estes são
realizados com mais precisão e exatidão, traduzindo desvios geométricos menores.
Tendo em conta que o planeamento da irradiação é similar para ambos os casos, então a
localização do ponto escolhido é o único fator diferente (sendo o algoritmo de cálculo o mesmo em
ambos os planeamentos e desprezando a incerteza no posicionamento do MOSFET), o que significa
que a localização determinada no plano por TC é mais próxima à localização real, traduzindo uma
incerteza geométrica maior no plano de tratamento por imagens de ecografia. Portanto, o erro na posição leva a diferenças de dose significativas entre técnicas.
Portanto, quando se utiliza um planeamento baseado em imagens de ecografia, é necessário
ter uma atenção redobrada para definição das agulhas e das posições onde as fontes estarão posicionadas, pois a definição na imagem não é tão precisa como na tomografia, existindo então maior incerteza geométrica. Esta diferença pode ser justificada através de vários fatores: resolução do sistema de
imagem que pode causar desvios geométricos no parâmetro de posição/distância do objeto e, ainda
pelo facto de haver uma discrepância de 1mm na profundidade dos planos (sagital e axial) devido à
posição dos cristais na sonda.

E.

Impacto das incertezas em RT

Para se estudarem as incertezas geométricas associadas a cada técnica, é necessário ter em
consideração qual o seu objetivo clínico, pois existem parâmetros específicos que apenas existem consoante o tipo de utilização do equipamento. Por exemplo, a tomografia é utilizada nos dois tipos de
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radioterapia, mas o recurso a lasers de localização apenas acontece em radioterapia externa, o que
significa, que neste caso, há que ter em consideração também esta fonte de desvios.
Por outro lado, é necessário saber avaliar o tipo de incerteza (sistemática ou aleatória) e a sua
origem (interna/movimentos anatómicos ou externa/setup).
Neste subcapítulo, estudam-se apenas as incertezas geométricas inerentes ao equipamento
para a fase de planeamento (cálculo de distâncias, determinação de volumes (automáticos) e delineação manual de volumes no sistema de planeamento).

1.

Em Braquiterapia

Para se estudarem os desvios geométricos para Braquiterapia, é necessário perceber-se quais
os parâmetros que interferem neste tipo de terapia, isto é, quais os testes feitos que entram neste
cálculo de incertezas geométricas.
Quando a TC é utilizada neste tipo de radioterapia, têm-se três tipos de desvios geométricos
inerentes ao equipamento:
•

Desvios na determinação de distâncias;

•

Desvios na determinação de volumes (através da delineação automática no sistema
de planeamento);

•

Desvios na delineação (através da delineação manual no sistema de planeamento).

É importante perceber-se que a componente de incerteza/erro nas distâncias é fundamental
na reconstrução de objetos, como agulhas/aplicadores, enquanto que os desvios nos volumes (automáticos e manuais) terão impacto direto na definição da estrutura de interesse.
Os dados apresentados nas tabelas seguintes são uma compilação das medidas anteriormente
descritas e das tabelas inseridas em Anexo.

Distância (mm)

X
Y
Z

∑K (erro sistemático)

𝜎K (erro aleatório)

-0,25
0,24
0,32

0,73
0,61
0,45

Tabela 26: Erros na distância nas três direções (x, y e z) para um conjunto total de 15 medições. Estes resultados provêm
do teste de escala de imagem.

A partir da Tabela 26 pode-se ver que a componente de erro sistemático da posição de fonte
na direção x tem um valor negativo, o que significa que existe um deslocamento da gaussiana para a
esquerda. Isto indica que os valores medidos são geralmente deslocados lateralmente em relação à
agulha. Na direção y, verifica-se que um deslocamento para a extremidade da agulha.
Idealmente, a média de D deveria de ser nula, significando que o valor medido seria exatamente
igual ao valor do objeto. Neste caso, o facto de haver um desvio na distância significa que, a distância
calculada entre dois pontos não corresponde efetivamente à distância real e duas situações podem
acontecer: i) se o erro sistemático, dado pela média de D, for positivo, a distância estimada é superior
à distância real, ii) se o erro sistemático for negativo, a distância estimada é inferior à distância real.
Para o erro total da distância, 𝑒—KsOâM¡K? , determinam-se as componentes sistemática e aleatória,
respetivamente, da seguinte forma:
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∑—KsOâM¡K? =

∑7 S + ∑t S + ∑¢ S

𝜎—KsOâM¡K? =

𝜎7 S + 𝜎t S + 𝜎¢ S

(37)

(38)

sendo ∑7 , ∑t e ∑¢ , os erros sistemáticos nas direções x, y e z, respetivamente e, 𝜎7 , 𝜎t , 𝜎7 , os erros
aleatórios nas direções x, y e z, respetivamente. Obteve-se então, um erro na distância 𝑒—KsOâM¡K? = 0,47
± 1,05 mm. Desta forma, as distâncias calculadas através de imagens reconstruídas por TC têm este
erro associado.
Para o estudo dos desvios de volumes e de delineação (e consequentemente no PTV), recorreram-se aos fantomas CIRS 045A e CIRS 053-MM (descritos no Cap.VIII). Obtiveram-se 𝑒£PQ>i˜ = 1,22
3

3

± 0,21 cm e 𝑒—˜QKiKO?çãP = 0,68 ± 0,22 cm . Os resultados finais para uma população entre 15 e 40 testes
encontram-se esquematizados na Tabela 27.
∑K (erro sistemático)

𝜎K (erro aleatório)

0,47

1,05

1,22

0,21

0,68

0,22

Distância (mm)
3

Volume (cm )
3

Delineação (cm )

Tabela 27: Resumo das componentes sistemáticas e aleatórias dos erros de distância, volume e delineação para a TC.

Aquando da utilização da ecografia, têm-se novamente três tipos de desvios geométricos inerentes ao equipamento:
•

Desvios na determinação de distâncias;

•

Desvios na determinação de volumes (através da delineação automática de volumes
no próprio aparelho);

•

Desvios na delineação (através da delineação manual de volumes no sistema de planeamento).

Na determinação dos desvios nas distâncias estudaram-se as distâncias axiais entre dois pontos (entre o segundo e o terceiro ponto), laterais proximais e laterais distais, nos planos axial e sagital.
Têm-se então, desvios em duas direções (axiais e laterais) nos dois planos para um conjunto de 20
medições de cada grandeza.
Plano Axial
∑K (erro sistemático)

𝜎K K (erro aleatório)

Dist. Axial (mm)

0,02

0,11

Dist. Lateral Proximal (mm)

0,14

0,24

Dist. Lateral Distal (mm)

0,03

0,09

Tabela 28: Erros na determinação de distâncias entre pontos para a aquisição no plano axial.
Plano Sagital
∑K (erro sistemático)

𝜎K (erro aleatório)

Dist. Axial (mm)

0,03

0,08

Dist. Lateral Proximal (mm)

0,03

0,14

Dist. Lateral Distal (mm)

0,05

0,12

Tabela 29: Erros na determinação de distâncias entre pontos para a aquisição no plano sagital.
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Para o cálculo do erro total, é, no entanto, necessário estudar as distâncias por direções, em
cada plano e obtiveram-se

𝑒—KsOâM¡K? (Pl. Axial) = 0,09 ± 0,20 mm e 𝑒—KsOâM¡K? (Pl. Sagital) = 0,05 ±

0,16 mm, como se pode verificar na Tabela 30.

Plano axial
∑ (erro sistemático)

𝜎 (erro aleatório)

Dist. Axial (mm)

0,02

0,11

Dist. Lateral média (mm)

0,08

0,16

Total (mm)

0,09

0,20

Plano Sagital
∑ (erro sistemático)

𝜎 (erro aleatório)

Dist. Axial (mm)

0,03

0,08

Dist. Lateral média (mm)

0,04

0,13

Total (mm)

0,05

0,16

Tabela 30: Determinação dos erros de determinação de distâncias para aquisições nos planos axial e sagital. O erro total
trata-se da combinação da componente axial e lateral.

Para se calcularem os desvios de delineação no sistema de planeamento (OP), procedeu-se à
delineação manual da bola de ping-pong de volume conhecido. O erro obtido foi 𝑒—˜QKM˜?çãP = -0,42 ±
3

1,28 cm para um conjunto de 20 medições.
O erro de delineação automática (erro de volume) no ecógrafo determina-se fazendo-se o cálculo automático das três estruturas ovais existentes no CIRS 045A e os respetivos desvios ao valor
dado pelo fabricante. O erro total engloba os três volumes diferentes nas diferentes profundidades, que
providenciam mais informação acerca dos desvios existentes, tendo-se então um total de 240 medi3

ções. Obtém-se 𝑒£PQ>i˜ = 0,11 ± 0,32 cm em imagens de ecografia.
Como as imagens dos dois planos são adquiridas por conjuntos diferentes de cristais piezoelétricos, cada um tem o respetivo erro inerente. A Tabela 31 resume os erros obtidos em ecografia e
TC para BT.
Ecografia
∑K (erro sistemático)

𝜎K (erro aleatório)

Dist. Plano. Axial (mm)

0,09

0,20

Dist. Plano. Sagital (mm)

0,05

0,16

0,11

0,32

-0,42

1,28

3

Volume (cm )
3

Delineação (cm )

Tomografia Computorizada
∑K (erro sistemático)
Distância (mm)
3

Volume (cm )
3

Delineação (cm )

𝜎K (erro aleatório)

0,47

1,05

1,22

0,21

0,68

0,22

Tabela 31: Comparação dos erros finais para os dois equipamentos para fins de Braquiterapia.

Embora o erro sistemático da distância se mostre inferior para a ecografia, em cada plano
individualmente, a determinação da localização de um ponto no espaço depende da reconstrução do
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modelo tridimensional e, consequentemente dos dois planos em simultâneo. Como mencionado anteriormente, existe uma discrepância de 1 mm entre planos, pelo que o erro efetivo na determinação de
distâncias passa a ser superior para este equipamento, como se pode verificar em “Comparação de
dose no tratamento planeado por duas técnicas”.
O erro sistemático na determinação de volumes, já analisado anteriormente, é menor para a
ecografia pelo facto das estruturas analisadas terem forma regular e o seu algoritmo recorrer à equação
matemática volumes. Contudo, na rotina clínica de radioterapia o método de delineação automática em
imagens de ecografia é muito pouco utilizado. Por outro lado, o desvio aleatório é maior para a ecografia.
Pela comparação da delineação (manual) nota-se que, de facto, a TC apresenta-se como a
técnica mais precisa (com menor desvio aleatório).

2.

Em Radioterapia Externa

Na RTE as incertezas geométricas devem-se a diversos fatores. Neste trabalho, levamos em
conta apenas as primeiras fases do processo (aquisição da imagem para o planeamento e delineação),
como fora mencionado anteriormente.
Neste caso, os erros geométricos obtidos para imagens de TC para RTE podem ser observados na Tabela 32.
∑ (erro sistemático)

𝜎 (erro aleatório)

Lasers (mm)

0,27

0,42

Plano 0 e Radiativo (mm)

0,18

0,30

Distância (mm)

0,47

1,05

1,22

0,21

0,68

0,22

3

Delineação auto. (cm )
3

Delineação manual (cm )

Tabela 32: Erros geométricos para as diversas fontes a ter em conta aquando da utilização da TC para radioterapia externa.

De forma a ilustrar de que maneira estas incertezas são levadas em conta na definição do PTV,
calcula-se de seguida o PTV para um exemplo de tratamento de próstata, considerando que foi realizada imagem diária para posicionamento do doente no equipamento de tratamento. Consideraram-se
os seguintes fatores como fontes de incertezas geométricas: lasers, coincidência do plano de referência
com o plano radiativo, delineação automática e movimento da próstata durante o tratamento [48].
Mov. Próstata [48] (mm)

∑ (erro sistemático)

𝜎 (erro aleatório)

0,40

0,70

Tabela 33: Informação específica para o exemplo de tratamento de próstata com radioterapia externa.

Neste exercício não se consideram as incertezas associadas ao posicionamento do doente no
equipamento de tratamento e as incertezas associadas ao equipamento de tratamento, por não serem
do âmbito do dissertação, assumindo-se então ∑˜7O = 0.
Tendo em conta que a incerteza da delineação (do fantoma ping-pong) foi obtida volumetricamente, tem-se que se proceder à derivação do volume para se ter a variação linear.
Recorrendo-se às eqs.(31)-(33), tem-se finalmente a margem ao CTV, que para o caso em
questão seria de 2,1 mm.
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Esta informação é da máxima relevância para a prática clínica uma vez que a partir do volume
clinico se deverá acrescentar esta margem com vista à determinação do volume de planeamento do
tratamento. Assim:
𝑃𝑇𝑉 = 𝐶𝑇𝑉 + 2,1 𝑚𝑚

X.

(39)

Conclusões
O estudo realizado nesta dissertação traz para a rotina clínica a perceção, de forma quantita-

tiva, do impacto que os diferentes métodos de aquisição de imagem têm no processo de planeamento
de radioterapia, especialmente no que diz respeito à braquiterapia onde se considera que o volume
definido clinicamente é igual ao de tratamento e portanto, não são consideradas as incertezas geométricas associadas ao planeamento e tratamento. Mostrou-se a importância da implementação do controlo de qualidade para a fase de delineação e o impacto das incertezas relacionadas com a fase de
planeamento (pré-setup do doente no equipamento) no volume de tratamento.
As incertezas geométricas estimadas, inerentes a cada metodologia e a cada equipamento,
mostraram que a ecografia, embora seja uma técnica que oferece maior rapidez no planeamento, apresenta um nível de precisão inferior ao da tomografia. Para alguns tratamentos com braquiterapia de
alta taxa de dose, a entrega de dose com elevada precisão espacial é crucial.
A comparação dos dois métodos de imagem permitiu avaliar quantitativamente as diferenças
de ambos os equipamentos quando aplicados a um mesmo objetivo (tratamentos em radioterapia).
Embora os processos de CQ de imagem de TC e ecografia mostrem resultados dentro das tolerâncias
clinicamente aceites, a comparação de técnicas, permite estabelecer níveis de confiança associadas a
cada uma das técnicas, transferindo para a prática clínica diária o impacto das incertezas geométricas
no planeamento.
Todos os testes de qualidade de imagem realizados em ambos os equipamentos, TC e ecografia, apresentaram boa reprodutibilidade, devido aos baixos valores de variância nas medidas efetuadas e encontraram-se dentro dos valores de tolerância clinicamente aceites.
A TC apresenta-se de facto, como o método mais preciso em comparação com a ecografia,
tanto para RTE como para BT. No entanto, a ecografia é ainda assim útil em RTE por ser um método
de imagem rápido e que não utiliza radiação ionizante, permitindo controlar e reduzir erros de posicionamento (setup) das estruturas alvo diariamente [49]. Na BT, a ecografia permite que o planeamento
de tratamento seja efetuado mais rapidamente, minimizando alterações na distribuição de dose devido
às alterações de posição relativa e/ou de volume dos diferentes órgãos entre o planeamento e o tratamento.
O trabalho possibilitou a estimativa das incertezas geométricas relacionadas com a reconstrução do aplicador e com a determinação das posições de paragem da fonte num determinado ponto no
fantoma, assim como, o impacto das incertezas geométricas associadas às delimitações automáticas
e manuais em ambos os sistemas de planeamento (com TC e com ecografia). Estudou-se ainda, o
impacto das diferenças entre as doses estimadas pelo sistema de planeamento de cada equipamento
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devido às incertezas na determinação da posição do dosímetro e a dose entregue efetivamente. Os
resultados obtidos permitiram concluir que, para braquiterapia, o planeamento baseado em imagens
de TC apresenta menores incertezas geométricas comparativamente à ecografia.
Finalmente, aplicou-se a metodologia desenvolvida para uma região anatómica frequente em
radioterapia, a região prostática, em que, utilizando as incertezas inerentes à primeira fase do processo
de tratamento, a fase de planeamento, procedeu-se à estimativa de margens a acrescentar aos volumes clínicos em radioterapia externa. Em braquiterapia, ao contrário de outros tipos de radioterapia,
considera-se que o volume clínico é igual ao volume de planeamento, ou seja, não há adição de margem para o volume de irradiação. A metodologia desenvolvida vem alertar para a necessidade de considerar as incertezas na delineação de estruturas anatómicas em RTE, e introduzir a margem calculada
sempre que seja clinicamente adequado.
Dos resultados obtidos, é importante notar que o erro sistemático para delineação manual com
ecografia apresentou um valor negativo, significando que o volume planeado para tratamento foi, de
facto, menor que o real, podendo trazer consequências graves como a perda no controlo tumoral. Portanto, considera-se importante ter em conta este parâmetro aquando do planeamento por ecografia,
uma vez que a delineação do alvo é normalmente realizada manualmente.
O beneficio que esta dissertação trouxe para a prática foi, para além da comparação das técnicas da qual não existia literatura, o resultado da avaliação temporal no processo de controlo de qualidade das imagens dos equipamentos de Tomografia Computorizada e de ecografia, que indicam de
um modo geral, a qualidade dos parâmetros estudados, expressa por desvios padrão pequenos. A
quantificação das incertezas geométricas das duas técnicas utilizadas em RT, permitiu transferir diretamente para a prática clínica a magnitude das incertezas associadas a cada método de imagem e
deste modo contribuir para a melhoria do planeamento de tratamento.
Dado as incertezas estarem quantificadas, é possível, agora, estabelecer uma cadeia de decisão mais segura abrindo-se também a possibilidade de recurso a imagens ecográficas com maior segurança, o que se traduz num benefício imediato também para o paciente, dado ser possível recorrer
a uma técnica que não tem o impacto negativo da radiação ionizante e da transferência do paciente da
sala de tratamento, como em TC.
A metodologia desenvolvida neste trabalho, poderá ainda ser transposta para outras situações
e condições clínicas, em que a utilização de diferentes técnicas de imagem é vantajosa. Tal como em
RTE e braquiterapia a quantificação de incertezas geométricas não se encontra totalmente estabelecida e quantificada.
Contudo, ficaram ainda muitos pontos por abordar, os quais poderão ser objeto de estudo futuramente, como:
• a otimização dos parâmetros de imagem pré-estabelecidos, de forma a melhorar a qualidade
da imagem especialmente na região do crânio, mantendo a correlação de UH e densidade
eletrónica, para ser utilizada no sistema de planeamento;
• as limitações na utilização do FOV estendido, utilizado para pacientes de grandes dimensões,
que causa distorções na imagem;
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• a otimização da qualidade da imagem do TC-simulador e avaliação de artefactos, como por
exemplo os causados pela presença de próteses;
• seria também importante delinear o estudo do controlo de qualidade de imagem de ecografia
quando se utiliza a sonda planar em pacientes com tumores mamários.
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XII.

Anexos
Teste

Tolerância [40]

Média de D

Mediana

Variância

Desvio Padrão

Valorp

Testes Mecânicos
Lasers internos no
ISO

Lasers internos
Vs.
Plano Aquisição
(radiativo)

Lasers Externos
Vs.
Internos

LAPs
Vs.
Internos

Escalas movimento da mesa

Escalas movimento dos LAPs

Cor.A (mm)

±2 mm

0,2

0,0

0,1

0,3

0,061

Cor.B (mm)

±2 mm

-0,2

0,0

0,1

0,3

0,065

Sagital (mm)

±2 mm

0,1

0,0

0,1

0,4

0,070

Coronal (mm)

±2 mm

0,1

0,5

0,4

0,6

0,054

Axial (mm)

±2 mm

0,0

0,0

0,0

0,1

0,059

Sagital (mm)

±2 mm

0,1

0,0

0,1

0,3

0,077

Cor.A (mm)

±2 mm

0,0

0,0

0,3

0,5

0,074

Cor.B (mm)

±2 mm

0,0

0,0

0,2

0,5

0,077

Dist. Axial (mm)

±2 mm

-0,0

0,0

0,2

0,4

0,065

Sagital (mm)

±2 mm

0,0

0,0

0,3

0,5

0,081

Cor.A (mm)

±2 mm

0,3

0,5

0,3

0,5

0,065

Cor.B (mm)

±2 mm

0,2

0,0

0,2

0,5

0,066

Dist. Axial
(mm)

±2 mm

-0,7

-1,0

0,3

0,6

0,056

Vertical
(mm)

±1 mm

-0,2

0,0

0,2

0,5

0,065

Horizontal
(mm)

±1 mm

0,0

0,0

0,1

0,2

0,057

Lateral +
(mm)

±1 mm

0,0

0,0

0,0

0,1

0,055

Lateral –
(mm)

±1 mm

-,0

0,0

0,0

0,2

0,054

Testes de Imagem

Escala imagem

Verificação parâmetros (120 kV)

X
(mm)

±2 mm

-0,25

-0,20

0,51

0,73

0,077

Y
(mm)

±2 mm

0,24

0,30

0,37

0,61

0,075

Z
(mm)

±2 mm

0,32

0,30

0,21

0,45

0,080

UH

±4 UH [ref]

-0,36

-0,24

0,36

0,60

0,055

Ruído 𝜎
kV

±1,05 UH [ref]
±12 kV [ref]

-0,05
0,18

-0,05
0,20

0,01
0,01

0,08
0,07

0,060
0,051

Tabela 34: Valores de CQ diário da TC referentes a dois anos (N=490) e respetivos valores-p.
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Lasers internos no ISO

Lasers internos (todo comprimento)

Lasers internos vs. Plano aquisição

Mesa vs. Plano Aquisição

Lasers axial externo e LAP vs. Interno

Lasers LAP vs. Laser externo

Dist. Laser axial

Mesa vs. Horizontal

Mesa vs. Horizontal (carga)

Mesa vs. Plano aquisição (carga)

Tolerância

Média de

Desvio Pa-

[33],[42]

D

drão

Axial (mm)

±2 mm

0,4

0,3

0,065

Sagital (mm)

±2 mm

0,1

0,4

0,068

Cor. A (mm)

±2 mm

0,1

0,4

0,051

Cor. B (mm)

±2 mm

0,1

0,4

0,051

Sagital (mm)

±2 mm

0,2

0,4

0,056

Cor. A (mm)

±1 mm

0,4

0,6

0,052

Cor. B (mm)

±1 mm

0,3

0,6

0,054

Sagital (mm)

±2 mm

0,2

0,6

0,063

Coronal (mm)

±2 mm

0,3

1,1

0,056

Axial (mm)

±2 mm

0,0

0,0

0,062

Pitch (mm)

±2 mm

0,2

0,5

0,060

Roll (º)

± 2º

0,3

0,4

0,049

Yaw (º)

± 2º

0,2

0,3

0,049

Axial exterior (mm)

±2 mm

0,4

0,6

0,067

LAP sagital (mm)

±2 mm

0,1

0,4

0,072

LAP coronal A (mm)

±2 mm

0,4

0,7

0,056

LAP coronal B (mm)

±2 mm

0,3

0,4

0,055

Coinc. LAP int. (mm)

±2 mm

0,5

0,0

0,058

Coinc. LAP axial (mm)

±2 mm

0,8

0,4

0,071

Coinc. LAP coronal (mm)

±2 mm

0,5

0,0

0,055

LAP axial A (mm)

±2 mm

0,3

0,4

0,081

LAP axial B (mm)

±2 mm

0,3

0,3

0,080

Axial teto (mm)

±2 mm

0,5

0,5

0,071

Cor. A (mm)

±2 mm

0,3

0,3

0,051

Cor. B (mm)

±2 mm

0,0

0,4

0,051

Sagital (mm)

±2 mm

0,3

0,5

0,061

Pitch (mm)

±1 mm

0,7

0,5

0,049

Roll (º)

±1º

0,3

0,5

0,050

Dist. Ext. (mm)

±2 mm

-0,4

0,6

0,072

Dist. LAP (mm)

±2 mm

-0,4

0,9

0,075

LAPs (mm)

±0,5 mm

0,1

0,1

0,062

Crânio (mm)

±0,5 mm

0,1

0,1

0,077

Tórax (mm)

±0,5 mm

0,1

0,1

0,071

Pélvis (mm)

±0,5 mm

0,1

0,1

0,078

LAPs (mm)

±0,5 mm

0,1

0,1

0,082

Crânio (mm)

±0,5 mm

0,2

0,1

0,075

Tórax (mm)

±0,5 mm

0,0

0,0

0,078

Pélvis (mm)

±0,5 mm

0,0

0,0

0,079

Pitch (corpo) (mm)

±2 mm

0,3

0,7

0,064

Pitch (pélvis) (mm)

±2 mm

0,1

0,2

0,067
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Valor-p

LAP vs. Internos (crânio)

LAP vs. internos (tórax)

LAP vs. internos (pélvis)

LAPs vs. Plano Aquisição

Lasers externos vs. Plano Aquisição

Escalas mesa

Escalas LAPs

Imagem

Cor. A (mm)

±2 mm

-0,2

1,1

0,051

Cor.B (mm)

±2 mm

0,3

1,2

0,051

Cor. A (mm)

±2 mm

0,3

1,0

0,055

Cor.B (mm)

±2 mm

0,4

0,8

0,057

Cor. A (mm)

±2 mm

0,5

1,6

0,055

Cor.B (mm)

±2 mm

0,5

1,4

0,056

Sagital (mm)

±2 mm

0,0

0,7

0,061

Coronal (mm)

±2 mm

0,3

0,6

0,056

Axial (mm)

±2 mm

0,9

0,9

0,078

Sagital (mm)

±2 mm

0,3

0,7

0,074

Coronal (mm)

±2 mm

0,3

0,5

0,051

Axial (mm)

±2 mm

0,6

0,8

0,071

Vertical (mm)

±1 mm

-0,4

0,5

0,071

Horizontal (mm)

±1 mm

0,1

0,2

0,060

Lateral + (mm)

±1 mm

0,0

0,0

0,050

Lateral - (mm)

±1 mm

-0,1

0,2

0,050

Escala X (mm)

±1 mm

-0,0

0,1

0,067

Escala Y (mm)

±1 mm

0,1

0,1

0,068

Escala Z (mm)

±1 mm

0,0

0,1

0,067

Tabela 35: CQ semestral da TC referentes a 15 testes (N=15) e respetivo valor-p.
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Plano Axial
Profundidade - 6,3 cm
Distâncias

Baseline (mm)

Média de D (mm)

Diferença (%)

Axial

40

0,01

0,02

Desvio padrão
(mm)
0,15

Lateral (proximal)

10

0,24

2,36

0,35

40

0,17

0,43

0,07

Lateral (distal)

Profundidade - 5,7 cm
Distâncias

Baseline (mm)

Média de D (mm)

Diferença (%)

Desvio padrão
(mm)

Axial

40

0,05

0,12

0,11

Lateral (proximal)

10

0,06

0,62

0,17

Lateral (distal)

40

0,17

0,41

0,07

Profundidade - 5,4 cm
Distâncias

Baseline (mm)

Média de D (mm)

Diferença (%)

Desvio padrão
(mm)

Axial

30

0,04

0,12

0,09

Lateral (proximal)

10

-0,01

-0,10

0,13

Lateral (distal)

40

0,14

0,35

0,08

Profundidade - 5,1 cm
Distâncias

Baseline (mm)

Média de D (mm)

Diferença (%)

Desvio padrão
(mm)

Axial

30

0,06

0,22

0,09

Lateral (proximal)

10

0,33

3,33

0,29

Lateral (distal)

40

0,09

0,23

0,15

Tabela 36: Distâncias medidas no ecógrafo para o plano Axial para um conjunto de 20 medições (N=20)
para cada profundidade.
Plano Longitudinal
Profundidade - 5,9 cm
Distâncias

Baseline (mm)

Média de D (mm)

Diferença (%)

Desvio padrão
(mm)

Axial

10

0,00

0,00

0,07

Lateral (proximal)

5

0,05

0,96

0,13

Lateral (distal)

40

0,12

0,30

0,11

Profundidade - 5,6 cm
Distâncias

Baseline (mm)

Média de D (mm)

Diferença (%)

Desvio padrão
(mm)

Axial

10

0,06

0,59

0,07

Lateral (proximal)

5

-0,01

-0,30

0,14

Lateral (distal)

40

0,19

0,48

0,16

Profundidade - 5,3 cm
Distâncias

Baseline (mm)

Média de D (mm)

Diferença (%)

Desvio padrão
(mm)

Axial

10

0,07

0,69

0,08

Lateral (proximal)

5

0,03

0,52

0,14

Lateral (distal)

40

0,22

0,55

0,15
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Profundidade - 5,1 cm
Distâncias

Baseline (mm)

Média de D (mm)

Diferença (%)

Desvio padrão
(mm)

Axial

10

0,08

0,82

0,11

Lateral (proximal)

5

0,06

1,14

0,15

Lateral (distal)

40

0,11

0,28

0,07

Tabela 37: Distâncias medidas no ecógrafo para o plano Longitudinal para um conjunto de 20 medições
(N=20) para cada profundidade.
Volumes (Automático)*
Profundidades - 6/5,9 cm
Baseline (cm )

Média de D
3
(cm )

Diferença (%)

Desvio padrão
3
(cm )

3,6

0,38

10,62

0,18

8,7

0,45

5,21

0,30

20,3

0,44

2,16

0,57

Baseline (cm )

Média de D
3
(cm )

Diferença (%)

Desvio padrão
3
(cm )

3,6

0,28

7,91

0,11

8,7

0,52

5,95

0,17

20,3

-0,08

-0,39

0,35

Baseline (cm )

Média de D
3
(cm )

Diferença (%)

Desvio padrão
3
(cm )

3,6

0,33

9,09

0,16

8,7

0,48

5,49

0,32

20,3

0,29

1,44

0,60

Baseline (cm )

Média de D
3
(cm )

Diferença (%)

Desvio padrão
3
(cm )

3,6

0,29

7,96

0,13

3

Volume

Profundidades - 5,7/5,6 cm
3

Volume

Profundidades - 5,4/5,3 cm
3

Volume

Profundidades - 5,1/5,2 cm
3

Volume

8,7
20,3

Não é possível ver toda a estrutura para esta profundidade
0,20

1,01

0,59

Tabela 38: Volumes automáticos na ecografia para um conjunto de 20 testes (N=20) para diferentes profundidades
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