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RESUMO 

 

Este trabalho foi elaborado com o objetivo de avaliar as doses em exames de 

tomografia computadorizada pediátrica considerando as altas doses geralmente 

resultantes destes exames e a inexistência de uma avaliação prévia sobre este tema no 

Brasil. Os valores de doses foram determinados para exames de crânio e abdômen, para 

crianças de diferentes faixas etárias, reproduzindo as técnicas radiográficas 

rotineiramente utilizadas nos centros clínicos estudados. As medidas foram realizadas 

com câmara de ionização do tipo lápis inserida em fantomas de polimetilmetacrilato 

(PMMA). Esses fantomas, construídos especialmente para esse trabalho, são maciços e 

têm diâmetros variados simulando as diferentes faixas etárias. Os valores de doses 

obtidos nos serviços avaliados para exames pediátricos foram inferiores aos níveis de 

referência de diagnóstico estabelecidos pela comunidade européia. Entretanto, estes 

valores foram superiores aos obtidos para fantomas adultos. Os valores de CTDIw e 

DLP pediátricos obtidos nos Hospitais A e B foram inferiores em relação ao nível de 

referência (DRLs) adotado por SHRIMPTON para as diferentes faixas etárias. Na faixa 

etária de 0 – 0,5 ano (neonatal), o valor de DLP obtido no Hospital B foi 94 % superior 

ao DRLs. Para crianças de 10 anos, os valores de CTDIw foram 89 % inferiores para 

exames de crânio e 83 % para exames de abdômen.aos valores obtidos por 

SHRIMPTON e WALL. Os valores de CTDIw foram inferiores aos valores 

apresentados por SHRIMPTON e por HUDA para todas as faixas etárias e tipos de 

exames. Constatou-se que os valores dos descritores de doses em crianças na faixa 

etária neonatal são sempre superiores aos valores obtidos para paciente adulto. Em 

exames de abdômen, a diferença é de aproximadamente 90 % para a grandeza dose 

efetiva (E) e de 57 %. Para a grandeza CTDIw  

 

 



   

 vi 

ABSTRACT 

 

The objective of this work was the evaluation of radiation doses in paediatric computed 
tomography scans, considering the high doses usually involved and the absence of any 
previous evaluation in Brazil. Dose values were determined for skull and abdomen 
examinations, for different age ranges, by using the radiographic techniques routinely 
used in the clinical centers investigated. Measurements were done using pencil shape 
ionization chambers inserted in polymetilmetacrilate (PMMA) phantoms. These were 
compact phantoms of different diameters were specially designed and constructed for 
this work, which simulate different age ranges. Comparison of results with published 
values showed that doses were lower than the diagnostic reference levels established to 
adults exams by the European Commission. Nevertheless, doses in paediatric phantoms 
were higher than those obtained in adult phantoms. The paediatric dose values obtained 
in Hospitals A and B were lower than the reference level (DRL) adopted by 
SHIMPTON for different age ranges. In the range 0 - 0.5 year (neonatal), the values of 
DLP in Hospital B were 94 % superior to the DRL For the 10 years old children the 
values of CTDIw obtained were inferior in 89% for skull and 83% for abdomen 
examinations, compared to the values published by SHRIMPTON and WALL. Our 
measured CTDIw values were inferior to the values presented for SHRIMPTON and 
HUDA, for all the age ranges and types of examinations. Our measured CTDIw values 
were inferior to the values presented for SHRIMPTON and HUDA, for all the age 
ranges and types of examinations. It was observed that the normalized dose descriptors 
values in children in the neonatal range were always superior to the values of doses for 
the adult patient. In abdomen examinations, the difference was approximately 90% for 
the effective dose (E) and of 57%.for CTDIw . 
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Capítulo 1 
 

INTRODUÇÃO 
 

Não há como questionar os benefícios que a Tomografia Computadorizada (TC) 

vem proporcionando ao sistema de saúde. No entanto, pouca atenção tem sido dada às 

altas doses à que estão expostos os pacientes submetidos a este tipo de exame 

(CHRISTENSEN, et al.1992). 

Apesar da importância da TC como meio de diagnóstico, deve-se considerar que a 

dose de radiação recebida pelo paciente é, em geral, mais elevada que os outros métodos 

de diagnóstico existentes (CHRISTENSEN, et al.1992, JESSEN et al.1999). 

Na TC não existe um limitador “natural” de dose de radiação para o paciente, 

como é o filme radiográfico na radiologia convencional. Neste, se a dose for muito 

elevada o filme pode ficar superexposto, a qualidade da imagem prejudicada, 

dificultando o diagnóstico (ROTHENBERG, 1992). Em TC, quanto maior a dose de 

radiação, menor o ruído na imagem.  

Os estudos realizados em países europeus indicam um crescimento significativo 

da dose efetiva coletiva. Segundo dados do UNSCEAR, a TC é a prática médica que 

mais contribui para a dose coletiva, totalizando 34 % dos exames realizados em 

radiologia diagnóstica (UNSCEAR,2000). 

As doses de radiação em um exame de TC variam de acordo com o modelo do 

equipamento e dos protocolos de exames. 

Atualmente não há dados estatísticos sobre o número total de equipamentos e 

modelos existentes, bem como do número de exames realizados anualmente no país. 

Sabe-se que os tomógrafos existentes são de diferentes gerações tecnológicas. Os 

equipamentos mais modernos podem ser encontrados nos grandes centros, no entanto, 

equipamentos recondicionados ainda são utilizados em serviços menores. (CARLOS, 

1999 e 2002; MINISTÉRIO DA SAÚDE,1998).  

Os valores de doses nos pacientes nos exames de TC são relativamente altos (10-

100 mGy), (EUROPEAN COMMISSION,1999), sendo que a dose em órgãos pode 

atingir até 100 mGy na realização de cortes finos e superfinos (ROTHENBERG, 1992).  
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A dose de radiação efetiva em um exame de TC é aproximadamente, 100 vezes 

maior que a dose em uma mamografia típica. Radiology-online-01/09/04 – 17:52, 

BRENNER, D. 2004). 

Os exames TC exigem cuidados especiais quando realizados em crianças e 

gestantes. As crianças são consideradas muito mais sensíveis à radiação que os adultos, 

como foi demonstrado em estudos epidemiológicos de exposição populacional. Além 

disso, elas têm uma longa expectativa de vida, o que aumenta a probabilidade de 

desenvolver câncer. Entretanto, existem duas considerações a serem feitas para as 

crianças. (www.cancer.gov/cancerinfo/causes/radiation-risks-pediatric-ct.11/02/02). 

O detrimento devido à radiação para um indivíduo ou população precisará levar 

em conta fatores tais como a radiossensibilidade relativa do órgão, a probabilidade de 

vida aumentada e o número de descendência esperada (ICRP 60, 1991 e HUDA, 1990). 

Como resultado, os detrimentos para adultos e crianças geralmente serão diferentes para 

o mesmo valor de dose efetiva. Considerando que o risco estocástico de câncer e os 

efeitos genéticos induzidos pela radiação são maiores para as crianças do que para os 

adultos, é importante que sejam investigados métodos para redução de doses em exames 

de TC infantis. Estes estudos precisarão ser ampliados para  pacientes de tamanho muito 

pequenos, de maneira que assegurem que todas as doses nos pacientes sejam tão baixas, 

quanto razoavelmente exeqüível (ALARA) (HUDA, 2001). 

As distribuições de dose absorvida podem ser estimadas a partir de fantomas 

(MINI, 1995; NISHIZAWA, 1995) ou, através da modelagem computacional (ZARKL, 

1998). A partir da modelagem computacional são obtidos os coeficientes de dose 

absorvida e a dose normalizada no ar (kerma no ar), os quais permitem a estimativa de 

doses efetivas em um determinado órgão para um adulto padrão (JONES e 

SHRIMPTON, 1993; SHRIMPTON, 1998; ZANKL, 1991; KALENDER, 1999) e em 

protocolos especiais para pacientes infantis (ZANKL, 1993; ZANKL, 1995). 

A otimização dos procedimentos clínicos não tem sido considerada devido a 

justificativa direta do benefício do diagnóstico ao indivíduo. A ICRP recomenda que os 

níveis de dose nos exames sejam verificados de modo a permitir a revisão e adequação 

da técnica empregada e a otimização dos procedimentos. Para evitar as exposições 

desnecessárias, deve se exigir uma justificação clínica antes da realização de qualquer 

exame de TC A proteção radiológica visa minimizar dos riscos, durante a aquisição de 
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imagens médicas, que garantam uma avaliação precisa e a conseguinte qualidade desses 

procedimentos com uma dose mínima possível. 

Em 1998, foram aprovadas as recomendações referentes às Ações de 

Radioproteção da Comunidade Européia (CE), no “Workshop on Criteria Quality for 

Computed Tomography”. O documento EUR 16262EN – Orientação Européia de 

Critérios de Qualidade para Tomografia Computadorizada foi elaborado com o intuito 

de que estas recomendações pudessem ser disseminadas e utilizadas pelos demais 

centros. 

No Brasil, apesar das doses em exames de TC pediátricos não serem conhecidas; 

verifica-se que protocolos para adultos são utilizados nos exames pediátricos. Este fato 

leva a uma dose muito mais elevada do que seria necessária, para a obtenção de uma 

imagem adequada ao diagnóstico. Esta falta de conhecimento das doses aplicadas aos 

exames, e também dos valores de referência estabelecidos nas recomendações 

internacionais para a tomografia computadorizada pediátrica tem dificultado à 

otimização destes procedimentos nos serviços de radiologia do país.  

Na implementação dos programas para execução dos exames de TC são adotados 

dados do homem-padrão (com 1,80 m e 70 kg) para estabelecer níveis de referência em 

protocolos de adultos. Diferentemente dos exames de raios X convencionais, as 

superexposições dos pacientes em exames de TC não são facilmente evidenciadas já que 

a qualidade da imagem não fica comprometida. 

Para a obtenção de valores numéricos dos descritores de doses em TC para 

pacientes pediátricos faz-se necessário à adequação de fantomas de acordo com as 

faixas etárias dos pacientes e as regiões de interesse. Nos países da comunidade 

européia as grandezas utilizadas como descritores de dose são: CTDI e MSAD 

(SHOPE, 1981), CTDIw (LEITZ, 1995), DLP (IEC) e CTDIvol (JESSEN, 1993). No 

Brasil, o descritor adotado é o MSAD (Portaria 453/98). 

O objetivo deste trabalho consiste em construir os fantomas pediátricos de crânio 

e abdômen, estabelecer um método padronizado para estimar as exposições médicas de 

pacientes pediátricos em exames de tomografia computadorizada, bem como, avaliar as 

doses ministradas em uma amostra de pacientes durante os principais exames realizados 

em dois serviços públicos do Estado do Rio de Janeiro. 
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Capítulo 2 
 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
 

2.1. Tomografia de Raios X 

 

O processo de obtenção de imagens radiológicas por meio da segmentação 

tomográfica teve sua origem no trabalho do matemático austríaco Radon, que 

demonstrou que um objeto unidimensional ou bidimensional podia ser reconstruído 

matematicamente a partir de um conjunto infinito de todas as suas. Cormack 

desenvolveu em 1956 a teoria e a matemática de como múltiplos raios projetados sobre 

o corpo, em ângulos diferentes,mas em um único plano, forneceriam uma imagem 

melhor doque o raio único, usado na radiografia. Em 1967, G.N.Hounsfield juntamente 

com Riddle, desenvolveram o primeiro protótipo do tomógrafo. Em 1973, Hounsfield 

utilizou pela primeira vez a tomografia na radiologia diagnóstica para obtenção de 

imagens do cérebro humano (HOUNSFIELD,1973). 

A TC baseia-se na obtenção de imagens bidimensionais de uma seção transversal 

de uma região do corpo. A partir do processamento de várias projeções 

unidimensionais, geram-se múltiplas variáveis, cujos valores só podem ser 

determinados, por meio de um sistema complexo de equações. Os equipamentos de 

tomografia são projetados para coletar e processar dados (reconstrução), de forma a 

gerar e armazenar imagens radiográficas por meio de um sistema computacional. 

O projeto original, desenvolvido na Inglaterra pela EMI Ltda, produzia imagens 

com uma resolução de 80 x 80 pixel (3 mm pixels). Cada par de cortes era adquirido 

aproximadamente com 4,5 minutos de varredura e 1,5 minutos de reconstrução 

(VEGA,1999; BUSHBERG, 2002; BUSHONG,1993).  

Desde o seu surgimento, o sistema de TC vem evoluindo, aperfeiçoando o 

processo de aquisição de dados e reduzindo o tempo de aquisição. Desta forma, 

beneficia-se o paciente com a diminuição de ruídos devido aos movimentos do paciente 

no decorrer dos exames pois permite reduzir a dose e também o serviço pois permite o 

aumento de atendimentos. 
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O processo de formação da imagem tomográfica pode ser dividido em três etapas: 

aquisição de dados, reconstrução da imagem e apresentação da imagem. 

 

2.1.1 Aquisição de Dados 

Na fase de aquisição de dados, uma dada região do corpo é exposta a um feixe de 

raios X colimado. Ao atravessar o corpo, este feixe é atenuado pelos tecidos de acordo 

com seu número atômico e densidade. A radiação transmitida é registrada pelos 

detectores localizados em frente ao feixe. A intensidade da radiação transmitida medida 

por um único detector é chamada de raio. Esta intensidade é proporcional ao grau de 

atenuação dos tecidos atravessados e irá gerar um perfil de intensidade da projeção.  

As informações são obtidas durante a rotação do sistema fonte-detector em volta 

do paciente em intervalos fixos de tempo. As projeções não são visualmente 

perceptíveis, mas são armazenadas de forma digital. As projeções podem ser obtidas em 

geometria simples de feixes paralelos ou em forma de leque, onde os raios são 

projetados com angulação divergente. A geometria em leque é utilizada nos 

equipamentos modernos de TC. 

A imagem é obtida por meio do mapeamento dos coeficientes lineares de 

atenuação da secção da região em estudo do paciente (KRESTEL, 1988). Este processo 

requer no mínimo uma varredura  em 180 graus da secção de corte. Os dados são 

duplicados se a rotação for de 360 graus, típica das varreduras convencionais. Quando 

são realizadas varreduras com angulações menores, reduz-se os artefatos de movimento 

gerado pela respiração. O número de projeções de raios e o espaçamento entre os 

detectores são fatores importantes na caracterização da imagem. 

 

2.1.2 Reconstrução da Imagem 

A intensidade do feixe de raios X após atravessar o paciente, é dada por (It) e a 

intensidade do feixe não atenuado, também medido durante a varredura por um detector 

de referência, é dada por (Io). O feixe monoenergético é atenuado de acordo com a lei de 

Lambert-Beer: 

 

)(
0

t
t eII ∗−= µ          (2.1) 
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onde “t” é a espessura do paciente ao longo do raio e µ é a probabilidade do feixe sofrer 

atenuação, devido principalmente ao espalhamento Comptom e à absorção fotoelétrica, 

sendo denominado coeficiente linear de atenuação médio. Os valores de It e Io são 

dependentes do equipamento, mas o produto “µt” é um parâmetro relacionado à 

anatomia do paciente ao longo de um dado raio. 

Em uma TC, a absorção de radiação no cintilador resulta em ionização e 

excitação, ocorrendo a conversão de energia dissipada no cintilador em energia 

luminosa através do processo de luminescência. Os fótons de luz são atraídos para o 

fotocatodo da fotomultiplicadora onde são absorvidos com emissão de fotoelétrons. A 

seguir ocorre o processo de multiplicação dos elétrons. A energia incidente em corrente 

elétrica, proporcional à energia dos fótons de raios X incidentes. 

De posse da imagem da região de interesse e após a seleção dos parâmetros para a 

realização do exame o tubo de raios X é então disparado para a execução de uma 

varredura. Esta varredura consiste em irradiar a seção delimitada fazendo com que o 

arranjo de tubo de raios X e detectores rotacionem 360º em torno do paciente. O 

processo ocorre com a projeção de um corte do paciente, onde são eliminadas as 

superposições de estruturas adjacentes que ocorrem em radiografia convencional. A 

Figura 2.1 apresenta a forma como o feixe atravessa o paciente. 

 

FIGURA 2.1 – Representação do processo de incidência do feixe de raios X no paciente. 

 

O corte é definido por um feixe estreito de raios X que gira em torno do paciente. 

Cada corte é subdividido em uma matriz de 512 x 512 elementos de volume “voxels”, 

cada um tipicamente de 0,5 x 0,5 x 10 mm. A imagem é reconstruída por um 
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computador, com a matriz correspondente de 512 x 512 “ pixels”. O brilho, ou escala de 

cinza, de cada “ pixel” da imagem representa o coeficiente de atenuação linear média �

do tecido do “ voxel” correspondente. O  coeficiente de atenuação linear é determinado 

pela composição e pela densidade do tecido que ocupa cada “ voxel” que compõe o 

paciente. 

Quando o feixe é emitido, cada detector mede o logaritmo da intensidade de 

radiação que recebe. Este valor representa a soma de todos os números TC dos “ voxels” 

atravessados pelo raio, completando uma projeção. Durante a varredura tomográfica, as 

projeções são obtidas em várias posições angulares igualmente distribuídas até 

completar 360º (tomógrafo de 3ª geração).  

O “ voxel” é atravessado pelo feixe em diferentes direções durante a rotação do 

tubo. O tamanho do “ voxel” é fundamental na qualidade da imagem, sendo selecionado 

de acordo com o requisito clínico. Sua altura é igual à espessura do corte e a base é 

estabelecida pela razão entre o campo de visão e o tamanho da matriz. O campo de 

visão (FOV) é o diâmetro máximo da imagem reconstruída, sendo selecionado pelo 

operador  do equipamento. 

 

2.1.2.1 – Algoritmos de reconstrução 

Em TC existem vários tipos de algoritmos de reconstrução  de imagens. Dentre 

eles têm-se a projeção por retroprojeção, métodos iterativos e analíticos. 

A) Retroprojeção: 

A retroprojeção, também conhecida como o método da soma ou da superposição 

linear, foi utilizado primeiramente por Oldendorf em 1961 e depois por Kuhl e Edwards 

em 1963. (SEERAM,1994). 

Este método baseia-se na superposição de sinais projetados do perfil de atenuação 

dos raios, ao longo da direção em que os dados de projeção foram coletados. Na Figura 

2.2, pode-se observar a simulação do método de retroprojeção de um objeto de teste. 
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FIGURA 2.2 – Imagens da simulação da retroprojeção de um objeto de teste 

 

Os feixes de raios X que atravessaram o objeto em estudo e produziram os perfis 

de projeção, apresentados na Figura 2.1, foram utilizados para reconstruir a imagem 

deste objeto. A partir dos s perfis de dados projetados são obtidas formas lineares das 

imagens correspondentes, (Figura 2.3). No processo de reconstrução, somam-se todas as 

imagens retroprojetadas do objeto. 

 

 

 

 

 

 

 

A limitação da técnica de retroprojeção é a presença de artefatos na imagem, 

como apresenta a Figura 2.4. O artefato mais comum é do tipo estrela, que ocorre 

porque os pontos que se encontram fora de um objeto de alta densidade recebem parte 

das retroprojeções desse objeto (CURRY, 1990). 

 

 

FIGURA 2.3 – Projeção de perfis de dados 
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FIGURA 2.4 – Esquema simplificado de retroprojeção 
 

 

B) Reconstrução iterativa 

A reconstrução iterativa se inicia considerando que todos os pontos da matriz 

possuem o mesmo valor. Em seguida, compara-se este valor hipotético com os valores 

medidos. São realizadas as correções necessárias e repete-se o processo até igualar os 

valores supostos e os medidos (CURRY, 1990). 

Estão incluídas neste processo as técnicas iterativas de reconstrução  simultânea 

(SIRT), dos mínimos quadrados (ILST) e de reconstrução algébrica (ART). Estas 

técnicas diferem na forma a qual as correções são aplicadas às iterações subseqüentes. A 

técnica (ART) foi usada por HOUNSFIELD (1972) no primeiro tomógrafo fabricado 

pela EMI. Atualmente estas técnicas, não são mais utilizadas em tomógrafos comerciais 

devido às seguintes limitações, (SEERAM,1994): 

1) Dificuldade de obter com exatidão as somas das medidas dos raios devido ao 

movimento do paciente e do ruído quântico; 

2) Longo tempo para gerar a imagem reconstruída, já que a repetição somente 

pode ser feita quando todas as séries de dados da projeção são obtidas. 

3) A existência de um número muito grande das séries de dados da projeção (raio 

soma) em relação ao número de “ pixels” necessário para produzir uma 

imagem. Estas séries são realizadas através de projeções diagonais para 

eliminar a ambigüidade.  
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C) Algoritmos analíticos de reconstrução: 

Foram desenvolvidos para superar as limitações da técnica de retroprojeção e dos 

algoritmos iterativos. Os dois algoritmos  de reconstrução analíticos mais utilizados 

atualmente são retroprojeção filtrada  e os algoritmos de reconstrução de Fourier. 

 

C-1) Retroprojeção filtrada 

A retroprojeção filtrada é um processo similar à técnica de retroprojeção citada 

anteriormente. Consiste em superpor os sinais projetados do perfil de atenuação para 

trás, ao longo da direção em que os dados de projeção foram coletados. Um filtro 

matemático, denominado de “ kernel”, (método de convolução) é utilizado para eliminar 

as borrosidades existentes da superposição dos raios decorrentes do processo de 

retroprojeção. A Figura 2.5 apresenta o processo de retroprojeção filtrada. 
 

FIGURA 2.5 – Retroprojeção filtrada com convolução 

 

A diferença entre os dois tipos de métodos de retroprojeção é que a retroprojeção 

filtrada com convolução permite remover artefatos do “ti po estrela“ ou simples 

borrosidades características da técnica de retroprojeção.  

Para a realização da retroprojeção filtrada com convolução é necessário obter os 

perfis das projeções e dos logaritmos destes dados. Posteriormente, os valores dos 

logaritmos são multiplicados por um filtro digital (filtro de convolução) para gerar uma 
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série de perfis filtrados que serão retroprojetados. No final, é incluída a soma das 

projeções filtradas que conduzem a um cancelamento dos componentes negativos e 

positivos, produzindo assim uma imagem livre de borrosidades. A Figura 2.6 apresenta 

a retroprojeção filtrada com convolução. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A imagem é formada a partir de oito iterações realizadas durante a varredura. 

Uma silhueta borrada do objeto ainda é obtida devido à contribuição dos 

prolongamentos dos perfis que se formam fora da imagem real. Para evitar essas 

borrosidades, as imagens são pré-processadas e submetidas a uma filtração com 

convolução antes da reconstrução. Existem diferentes tipos de filtros matemáticos, que 

são selecionados de acordo com o procedimento clínico de cada paciente. 

Nas imagens de TC, o algoritmo mais utilizado é o da retroprojeção filtrada com 

convolução. Para que essas imagens tenham uma melhor resolução, utiliza-se o método 

da transformada de Fourier. Este método relaciona as imagens projetadas no domínio 

espacial em domínio de freqüência. 

Há várias vantagens para transformar uma imagem de domínio espacial em uma 

imagem de domínio de freqüência. A imagem no domínio de freqüência pode ser 

alterada (realce de extremidade, brilho) variando as amplitudes e a freqüência dos 

componentes. O computador pode ser usado para executar as modificações. As 

informações de freqüência podem ser utilizadas para medir a qualidade de imagem 

utilizando uma função de distribuição pontual, uma função linear ou uma função de 

transferência modular. 

 

FIGURA 2.6 – Simulação da retroprojeção com  convolução de um objeto de teste 
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C-2) Reconstrução de Fourier 

O método se baseia no teorema de “cortes de Fourier”. Este teorema,  estabelece 

que para obter uma reconstrução adequada faz-se necessário uma rotação mínima de 

180 graus. 

A transformada de Fourier da projeção unidimensional de uma imagem f(x,y) é 

obtida a partir de raios paralelos entre si, que formam ângulos � �������	��
��� x (Figura 

2.7). O corte da transformada bidimensional de Fourier da imagem F(u,v) é mostrado ao 

longo de uma reta que forma um ângulo ������������
��� u (SEERAM,1994). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2.7 – Representação geométrica do teorema de cortes de Fourier de uma relação 
entre a transformada unidimensional de Fourier de uma projeção e a transformada  

bidimensional deFourier do objeto 
 

Segundo este teorema, a partir das projeções de uma imagem, pode-se determinar 

a imagem a partir da transformada bidimensional inversa de Fourier. 

Desta forma, tomando-se P projeções de um objeto nos ângulos � 1 ��� 2 ��������� n e 

aplicando-se a transformada contínua de Fourier de cada uma dessas projeções, pode-se 

determinar os valores de F(u,v) – transformada bidimensional do objeto – em retas que 

passam pela origem formando os ângulos � 1 ��� 2 �������� n,, onde os dados da projeção são 

armazenados. A partir de um número infinito de projeções pode-se determinar F(u,v) 

em qualquer ponto do plano (u,v). A função imagem f(x,y) é obtida a partir de F(u,v) 

usando a transformada inversa de Fourier, 
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dudvevuFyxf vyuxj )(2),(),( +
+∞

∞−

+∞

∞−
∫ ∫= π       (2.2) 

 

onde:  f(x,y) - projeção da imagem na transformada de Fourier 

  "!$#�% & '  – transformada bidimensional do objeto  

 x e y – plano de incidência da projeção dos raios no domínio espacial 

 u e (  – plano da projeção dos raios no domínio de freqüência. 

Alguns equipamentos de TC usam transformada rápida de Fourier (FFT). Esse  

algoritmo foi desenvolvido especificamente para implementação em um computador. A 

imagem de domínio de freqüência deve ser colocada em uma grade retangular através 

de interpolação. O FFT requer matrizes 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, ou 1024  

“ pixels” . A imagem interpolada é transformada em uma imagem do objeto executando 

uma operação inversa da transformada de Fourier. Esta imagem é uma imagem de 

domínio espacial (SEERAM, 1994). A Figura 2.8, apresenta o processo FFT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3 Apresentação da Imagem  

A terceira etapa do processo de obtenção de imagens em TC consiste na 

conversão da imagem digitalizada em uma imagem de vídeo, que pode ser visualizada 

FIGURA 2.8 – Etapas do processo de reconstrução a partir da transformada 
rápida de Fourier (FFT) 
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de maneira direta em um monitor de TV e, posteriormente, armazenada em filmes. 

Nesta fase, a imagem que foi adquirida durante a fase de aquisição de dados.e 

armazenada na memória do computador e posteriormente é transformada numa imagem 

de vídeo através de um conversor de sinais (digital – analógico). 

As imagens apresentadas no monitor do computador são imagens anatômicas 

definidas por uma escala de cinza. Cada tecido é associado a um determinado tom de 

cinza e a um número de TC dado em unidades de Hounsfield.  

O número de TC, ou coeficiente de Hounsfield, é definido por: 

 

( )
água

águamaterialTCN
µ

µµ −∗
=

1000
º                                                                      (2.3) 

 

onde: µ material   -   coeficiente de atenuação linear média do material; 

µ água            -  coeficiente de atenuação linear média da água 

Na imagem digital, cada “ pixel” recebe um va lor numérico denominado de 

número de TC. O número de TC de cada “ voxel” está, portanto, representado por várias 

somas. Os números de TC podem variar do branco (representado pelo valor do número 

de TC de – 1000 para osso), ao preto (que corresponde ao ar e cujo número de TC é + 

1000).  Na escala de “1000”, uma variação na densidade de 0,5% relativa à água, 

corresponde a uma variação de 5 unidades na escala de Hounsfield. 

A água é utilizada como referência porque seu coeficiente de atenuação é similar 

ao dos tecidos moles e é um material fácil de se obter para calibrar os equipamentos.  

Os principais processos de atenuação dos raios X são do tipo fotoelétrico, muito 

dependente do número atômico da substância, e do efeito Compton, dependente da 

densidade de elétrons do material atravessado. Ambos os processos permitem distinguir 

os órgãos através de uma escala de cinza. Uma imagem de raios X convencional tem 

uma variação máxima de trinta tons de cinza, enquanto que nas imagens de tomografia 

computadorizada a variação é de aproximadamente duzentos tons de cinza. Essa  escala 

mais ampla de tons de cinza permite identificar a densidade do tecido examinado, sua 

constituição óssea, tumoral, líquida, etc. 
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2.2 Tipos de Tomógrafos 

O tomógrafo computadorizado é um equipamento muito complexo, com 

tecnologia em constante evolução. Desde o início da prática da TC, busca-se melhorar a 

velocidade de obtenção da imagem e eficácia nas investigações médicas no diagnóstico. 

O crescimento rápido da prática da TC é verificado pela diversificação de 

equipamentos instalados, pela freqüência de exames de rotina ou de novos 

procedimentos clínicos. 

No princípio, os equipamentos de TC eram utilizados exclusivamente para estudos 

de crânio, mas com o desenvolvimento de equipamentos mais rápidos, estes estudos 

puderam ser estendidos a outras regiões do corpo humano. 

As alterações significativas nos projetos dos tomógrafos ocorreram 

principalmente na geometria, no tipo de acoplamento, nos mecanismos de movimento 

do conjunto (detectores-tubo de raios X) e do número de detectores. Desse modo, 

obteve-se uma redução considerável no tempo de varredura, de 8 minutos por corte para 

1 segundo por corte. 

À medida que estas alterações foram introduzidas, os equipamentos passaram a 

ser denominados de tomógrafos de “primeira”, de “segunda”, de “terceira”, de “quarta 

geração”, etc, seguindo a ordem histórica de fabricação e introdução no mercado. 

Atualmente, existem sete gerações de equipamentos de TC. O termo geração é utilizado 

para diferenciar as configurações dos equipamentos. 

 

2.2.1 Características dos Tomógrafos 

A fase da TC convencional foi caracterizada pela varredura axial, na qual a 

aquisição dos dados se dava exclusivamente corte a corte. Este tipo de varredura é 

denominado também de convencional ou seriada.  

Os tomógrafos da EMI de primeira geração possuíam movimento mecânico de 

translação-rotação. O feixe de raios X era colimado e paralelo ao eixo do corpo do 

paciente. A intensidade inicial do feixe era registrada por pequenos detectores de 

referência antes de atravessar o paciente. A intensidade transmitida era detectada por 

um cristal de cintilação e armazenada na memória do computador. O tubo de raios X e o 

sistema de detecção eram movimentados continuamente em torno do paciente durante a 
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translação. No final, o conjunto era adiantado em 1 grau e a translação era repetida. 

Neste equipamento existiam apenas dois detectores que mediam a radiação transmitida 

da dose através do paciente em dois diferentes cortes.  

Nos tomógrafos de primeira geração, a varredura completa do paciente durava de 

4,5 a 5,5 minutos. O algoritmo de reconstrução da imagem era baseado na geometria 

paralela de reconstrução da imagem espacial. 

Nos tomógrafos de segunda geração, a geometria do feixe era em forma de leque 

com um ângulo de divergência entre 3º e 10º. Nesta fase, foram incorporados 30 

detectores de raios X os quais foram posicionados paralelamente entre si. Com o 

aumento de detectores, o número de rotações angulares diminuiu, reduzindo assim o 

tempo de aquisição de dados. Estes equipamentos eram capazes de fornecer uma 

imagem em apenas 18 segundos/cortes, sendo 15 vezes mais rápidos que os 

equipamentos de primeira geração. Essa tecnologia era utilizada para exames de 

diversas regiões do corpo. 

No Brasil os tomógrafos de terceira geração são os mais utilizados. Nestes 

equipamentos, o ângulo de divergência do feixe de raios X foi aumentado, de modo a 

incluir totalmente o objeto. Nesta fase, apenas o movimento de rotação-rotação era 

realizado. Neste equipamento, o movimento do “ gantry” é contínuo. O tempo de 

aquisição de dados é em torno de 1 a 10 segundos, o que possibilita a análise de um 

número maior de estruturas do corpo. Como estes equipamentos possuem uma 

resolução espacial que depende da abertura do detector e do número de projeções de 

raios reunidos em uma rotação, é necessário possuir um grande número de detectores 

acondicionados e próximos um do outro para a interceptação do feixe. Os equipamentos 

desta geração geralmente possuem detectores a gás xenônio de alta pressão.  

Os detectores não podem ser calibrados durante o exame. A calibração deve ser 

realizada no início do dia, antes de entrar em operação de rotina. Qualquer alteração no 

detector depois desta calibração resultará em artefatos. 

A partir de 1985, com o aumento da velocidade de aquisição de dados e com a 

introdução da tecnologia dos anéis deslizantes, a rotação dos componentes do “ gantry” - 

(conjunto tubo de raios X e detectores) passou a ser contínua.  Posteriormente, com a 

implementação do movimento contínuo de rotação do tubo de raios X com o 
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deslocamento do paciente através da abertura do “ gantry”  foi possível a aquisição de 

dados volumétricos. 

Os equipamentos de quarta geração apresentam uma disposição de detectores 

fixos no “ gantry” distribuídos par alelamente num arranjo de 360º. Somente o tubo de 

raios X realiza o movimento, permitindo assim uma diminuição no tempo de duração do 

exame. Os equipamentos desta geração utilizam uma média de 1200 a 4800 detectores 

estacionários de cristal, capazes de realizar captura de fótons de raios X com alta 

eficiência. Estes equipamentos apresentam alguns problemas devido à grande 

complexidade eletrônica e ao número de detectores. O aumento do número de 

detectores, implica no aumento da radiação espalhada, gerando ruído. 

Na quinta geração, no início dos anos 1990, houve uma modificação do conceito 

dos equipamentos de quarta geração que direciona o feixe de raios X eletronicamente e 

não mecanicamente. (HAAGA, 1994). Nestes equipamentos, o tubo de raios X é 

substituído por um tubo de emissão de elétrons capaz de gerar raios-X. Estes são 

defletidos e focalizados em anéis de alvo com grande diâmetro posicionados no 

“ gantry”. Esses equipamentos possuem múltiplos anéis de alvo e múltiplos anéis de 

detectores. Por não ter partes móveis, o controle do feixe é eletrônico, o tempo de 

aquisição de uma única imagem é extremamente rápido (poucas dezenas de 

milisegundos por corte), isto é, tem uma variação de 50 a 100 ms. 

Nos equipamentos de sexta geração, o processo de aquisição ocorre de maneira 

similar ao da quarta geração. Estes equipamentos realizam o processo de aquisição 

helicoidal de dados por volume através do acoplamento entre o movimento de rotação 

do tubo de raios X e o movimento contínuo de translação do paciente no “ gantry”. 

Utiliza-se o sistema “ slip-ring” da terceira e quarta gerações. Nestes equipamentos são 

possíveis aquisições de dados com menor tempo de exposição, permitindo adquirir 

dados em um único período em que o paciente prende  a respiração. Também é possível 

a reconstrução em 3D e multiplanar. 

Os tomógrafos da sétima geração utilizam arranjos de múltiplos detectores que 

afastam o colimador, tornando-o mais largo e conseqüentemente mais raios serão 

produzidos pelo tubo de raios X, os quais serão usados na produção de dados de uma 

imagem. Com a abertura do colimador, aumenta-se a espessura de corte, mas reduz a 

resolução espacial em relação à dimensão da espessura de corte. Com a introdução dos 
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arranjos de múltiplos detectores, a espessura de corte é determinada pelo tamanho do 

detector e não pelo colimador. 

 

2.2.2 Tipos de Detectores Usados em TC 

A conversão de raios X em energia elétrica por meio de detectores está baseada 

em dois processos básicos: detecção com cristais cintiladores e conversão de raios X em 

energia elétrica com câmara de ionização. São apresentados a seguir os tipos de 

detectores mais utilizados em aparelhos de TC. 

 

2.2.2.1 Câmara de ionização de alta pressão a gás xenônio 

A câmara de ionização é o tipo mais simples de detector gasoso. O processo 

ocorre quando um feixe de radiação incide sobre um conjunto de câmaras de ionização, 

distribuídas radialmente no “ gantry”. Ao se aplicar uma diferença de potencial ao 

detector, faz-se com que as cargas elétricas geradas por meio de ionização direta no gás, 

sejam conduzidas a um amplificador de baixo ruído, conectado a cada detector. A saída 

eletrônica é proporcional ao número de fótons de raios X incidente no detector. 

As câmaras de ionização são construídas em um material cerâmico, relativamente 

espesso. O xenônio é pressurizado até aproximadamente 30 atmosferas para aumentar o 

número das moléculas do gás disponível para a ionização.  

Os detectores de xenônio apresentam uma excelente estabilidade e um baixo 

tempo de resposta, não apresentando problemas de aquecimento. Entretanto, sua 

eficiência de conversão é menor do que a dos detectores de estado sólido, podendo  

variar  entre 35 a 45 %. 

A principal vantagem de detectores gasosos é sua uniformidade inerente a qual 

reduz o número de artefatos de anel. Apresentam um tempo mínimo de aquecimento do 

equipamento, que ajuda a reduzir as borrosidades na resolução espacial.  

 

2.2.2.2 Detectores de estado sólido  

Um detector de estado sólido é composto de um detector cintilador acoplado a um 

fotodiodo. O cintilador emite a luz visível quando os fótons de raios X são absorvidos 

pelo detector. A luz emitida pelo cintilador incide sobre o fotodiodo que converte a luz 
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emitida em uma corrente amplificada a qual posteriormente é digitalizada por meio de 

um sistema eletrônico apropriado. 

O projeto do conjunto cintilador-fotodiodo de detectores de estado sólido dos 

aparelhos de TC é similar aos sistemas de detecção radiográficos digitais de raios X, 

entretanto, os requisitos de desempenho do TC são ligeiramente diferentes. 

A superfície superior de um detector de estado sólido do equipamento de TC é 

essencialmente plana, capaz de detectar o feixe de raios X sobre uma larga escala de 

ângulos, ao contrário dos detectores de xenônio. Em comparação com os detectores 

gasosos, os detectores de estado sólido têm um excelente poder de frenamento e uma 

eficiência da detecção de aproximadamente 98 - 100%. Como o ruído da imagem é 

inversamente proporcional à raiz quadrada do número dos fótons coletados, os 

detectores de estado sólido são potencialmente mais eficientes do que os detectores 

gasosos. Os detectores de estados sólidos são usados em tomógrafos de 3ª geração e de 

4ª geração de alta resolução. 

 

2.3  Parâmetros que Afetam a Qualidade da Imagem e a Dose em TC  

A qualidade da imagem está  relacionada à exatidão com que os números de TC 

reproduzem as pequenas diferenças de atenuação entre os tecidos (resolução de baixo 

contraste ou resolução de sensibilidade) e os pequenos detalhes das estruturas 

(resolução de alto contraste ou resolução espacial). É influenciada pelos parâmetros de 

técnicas relacionados à dose de radiação (parâmetros de varredura), pelos processos de 

reconstrução e processamento de apresentação da imagem e também por parâmetros 

clínicos.(JURIK, 1997). 

 

2.3.1 Parâmetros de Reconstrução e de Apresentação de Imagens 

Campo de visão (FOV): O tamanho específico do FOV depende do tipo de 

exame e das características do tomógrafo. A escolha do FOV determina o tamanho dos 

"voxels". Ao se escolher um FOV pequeno significa reduzir o tamanho do “voxel”, uma 

vez que se utiliza toda a matriz de reconstrução para uma região menor do que no caso 

de um FOV mais extenso, melhorando a resolução espacial da imagem. Aumentando-se 

o FOV, aumenta-se o tamanho do pixel, resultando em uma diminuição da resolução da 
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imagem. Ao selecionar o FOV deve ser ponderado se todas as regiões com possíveis 

sinais de doença foram incluídas. Entretanto se um aumento demasiado do FOV faz 

com que a imagem seja desnecessariamente pequena. No entanto, a diminuição do FOV 

pode excluir da imagem informações importantes relevantes para o diagnóstico. 

 

Algoritmos de reconstrução: Alguns tomógrafos oferecem opções de algoritmos 

pré-definidos para diversos tipos de densidades de tecidos do corpo humano, que podem 

ser utilizados como filtros durante a fase de reconstrução de imagem. 

A qualidade da imagem é fortemente dependente do algoritmo selecionado, 

especificado pelo kernel ou filtro de convolução durante a fase de reconstrução. Os 

filtros intensificam as bordas da imagem, melhorando a sua resolução espacial. Alguns 

filtros suavizam a imagem, diminuindo o ruído, levando a perda de nitidez. O contraste 

é reduzido com um aumento no ruído 

 

Tamanho da matriz de reconstrução: O seu tamanho é dado de acordo com a 

geração dos equipamentos utilizados. Quando se aumenta o número de “ pixel” ocorre 

uma pior resolução espacial da imagem, ocasionando menor ruído e maior dose. O 

aumento do tamanho da matriz permite melhorar a qualidade de imagem. 

 

Janelamento: é composto de dois parâmetros: o nível e a largura. O centro da 

janela é definido como o valor central da janela. A largura é definida como a faixa de 

números de TC que é convertida em tonalidades de cinza, para que possa ser 

apresentada no monitor. Tanto o centro como a largura da janela são expressos em UH, 

e determinam o contraste da imagem e o tamanho das estruturas na imagem. Estes 

parâmetros podem ser alterados pelo operador para evidenciar diferenças entre as 

estruturas vistas em uma determinada imagem por meio de número de TC.  

 

Posicionamento: dependendo do tipo de exame, o paciente deve ser 

posicionado de forma que a região de interesse possa ser varrida pelo feixe, sem perda 

de informações. A imobilização do paciente se faz necessária para a redução de 
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artefatos oriundos de movimentos involuntários do paciente, evitando exposições  

desnecessárias. 

 

2.3.2 Parâmetros que Influenciam a Dose no Paciente  

A dose no paciente depende das qualidades intrínsecas do equipamento de TC, 

tais como: a geometria de varredura, a geometria do feixe, a colimação e filtração total, 

etc. Contudo, mudanças dos parâmetros de operação selecionados podem também afetar 

significativamente a dose no paciente. 

 

2.3.2.1 Tipos de equipamentos 

Geometria do feixe de raios X: é o principal fator para que se possa determinar o valor 

e distribuição da dose no paciente. A geometria do feixe é primeiramente determinada 

pelo tamanho do ponto focal e pela colimação pré-paciente. Para minimizar a dose, o 

feixe de raios X primário não deve exceder à abertura do detector por um valor 

significante, consistindo em um feixe de imagem de sensibilidade uniforme. Inúmeras 

modificações têm sido implementadas nos equipamentos para minimizar a penumbra 

existente, tais como: aumento da abertura no detector, de modo que mais radiação atinja 

o detector; utilização de um ou mais filtros dentro do colimador da fonte; aumento da 

distância foco-fonte-colimador e também redução do ponto focal. A distância foco-

colimador é limitada pela potência do tubo, tamanho do “ gantry” e pelas limita ções de 

abertura. 

 

Qualidade de feixe: a forma do espectro de raios X e a energia efetiva do feixe 

dependem da filtração e da forma de onda da voltagem, como também do kVp. A dose 

no paciente em um dado ponto é determinada pelo espectro de raios X neste mesmo 

ponto. 

A energia do feixe é selecionada de forma a ser transmitida de maneira adequada 

através do paciente enquanto existir diferenciação dos diversos tipos de tecidos moles. 

A dose no paciente aumenta quando se mantém constante o mAs e aumenta-se o kVp, o 

que resulta em uma estatística melhor da imagem. Quando se aumenta o kVp, e se 

reduzindo o mAs, pode-se manter a qualidade da imagem com doses baixas. 



AVALIAÇÃO DE DOSES EM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PEDIÁTRICA 

 

 - 22 - 

A qualidade do feixe também pode ser afetada pela adição de filtros. Em alguns 

equipamentos, estes filtro, com espessuras diferenciadas são colocados entre o paciente 

e o tubo de raios X. Diferentes tipos e formas de filtros podem ser utilizados para 

diversos tamanhos de campo. Quando são utilizados, a dose no paciente é mais 

freqüentemente dependente do tamanho de campo, do tamanho do paciente e do 

posicionamento dos filtros. 

 

2.3.2.2 Parâmetros relacionados a fatores de técnica 

A escolha da técnica de exposição para um dado exame depende da região do 

corpo que se pretende estudar. Estes fatores, tais como: kVp, mAs, tempo de exposição 

e ângulo de varredura, afetam a qualidade da imagem e também na dose do paciente.  

 

Tensão do tubo de Raios X (kV): a dose cresce com o aumento da tensão no tubo. 

(ROTHERBERG, 1992). Verifica-se também que a razão de dose entre o centro e a 

superfície também cresce com o aumento da tensão devido ao endurecimento do feixe. 

A diferenciação de baixo contraste decresce com aumento de kV, diminuindo o ruído da 

imagem, devido ao aumento na energia média e ao fato de que as informações de baixo 

contraste estarem principalmente ligadas aos fótons de baixa energia. A diminuição da 

energia média dos fótons é maior com o número de fótons que têm muito pouca 

probabilidade de ser transmitido através do paciente e devido ao aumento da dose 

absorvida. 

 

Corrente do tubo (mA) e tempo de varredura (s): a dose absorvida é diretamente 

proporcional ao mAs (assumindo que o feixe de raios X é não pulsado e é emitido por 

uma rotação completa de 360º. Se isto não é o caso, então a dose absorvida será 

proporcional ao mA ao invés do mAs). 

O ruído da imagem é inversamente proporcional à raiz quadrada do mAs. O 

contraste é portanto influenciado pela corrente aplicada. Também a resolução espacial 

de alto contraste é limitada pelo número da amostragem detectada, então o tempo de 

varredura deverá ser aumentado para coleta do número de fótons.  
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Espessura de corte: Pode  variar entre 1 a 10 mm. Com o aumento da espessura  tem-

se uma melhor visualização da secção de interesse, aumentando ainda mais com a 

aplicação de contraste. As pequenas espessuras de cortes permitem visualizar pequenos 

detalhes, melhorando a resolução espacial. A quantidade de números de cortes depende 

de cada região em estudo. A espessura de corte é importante na redução do efeito de 

volume parcial. Com estreitamento do corte são menores as chances do objeto se 

sobressaia parcialmente do plano da imagem. Uma diminuição na espessura de corte 

pode melhorar o contraste; se o mA for aumentado, o espalhamento intra-plano poderá 

ser reduzido. 

A dose absorvida é proporcional à espessura de corte, por causa da mudança do 

número de fótons. Diminuindo a espessura do corte quando se mantêm o mAs, haverá 

uma ligeira redução na dose por varredura, porém crescerá o ruído na imagem. 

Entretanto, para manter o nível de ruído constante, a corrente (mA) deverá ser 

aumentada com a diminuição da espessura de corte. Diminuindo a espessura de corte e 

mantendo constante o ruído, ocorrerá um aumento na dose. 

 

Separação entre os cortes: apesar de aumentar a dose no exame em investigação é 

recomendado que a distância entre os cortes seja próximo de zero, a fim de não se 

perder nenhuma informação clínica entre eles. Na tomografia computadorizada seriada, 

esta separação é dada pela diferença entre o incremento de mesa e a espessura nominal 

do corte. O espaçamento entre os cortes não influencia nas características de um único 

corte. Na tomografia helicoidal, a separação entre os cortes é denominada como fator de 

passo "pitch". Este é definido como a razão entre o deslocamento da mesa durante uma 

rotação completa do tubo e a espessura nominal do corte. A espessura nominal de corte 

representa a espessura efetiva do feixe de radiação no eixo de rotação. A espessura da 

imagem do corte dependerá do algoritmo de interpolação selecionado para a 

reconstrução da imagem. No caso da TC helicoidal, verifica-se que a dose é 

inversamente proporcional ao fator de passo durante uma varredura serial ou helicoidal. 

Diminuindo o espaçamento de corte, aumentará a dose no sistema de multi-cortes. 

 

Inclinação do "gantry": é definida como o ângulo entre o plano formado pelo tubo de 

raios X e o plano vertical, ou seja, entre o conjunto de detectores e o feixe de raios X. A 
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inclinação pode variar entre -25º a +25º. A diferença da inclinação da posição 

fundamental tende a uma redução de artefatos e também à redução da dose em tecidos e 

órgãos radiossensíveis. 

 

Volume de investigação: é definido como volume total da região em estudo, o que 

significa cobrir todas as regiões delimitadas pelos cortes. Considerando que todos os 

outros parâmetros permaneçam fixos, um aumento do volume de investigação implica 

num aumento de dose no paciente. 

 

Os parâmetros selecionáveis da imagem tais como o tamanho do “ pixel” e o filtro de 

convolução não afetam diretamente a intensidade de dose recebida pelo paciente. 

Entretanto, a dose varia linearmente com o produto da corrente do tubo (mA) e do 

tempo de exame (ms). A dose absorvida cresce com o número de cortes na varredura 

serial, com o tempo da aquisição na varredura espiral e o com número de seqüências 

realizadas durante um exame completo. 

 

2.3.2.3 Outros fatores: características do paciente 

As características do paciente como altura, peso e densidade, são considerados 

como fatores que afetam na distribuição da dose absorvida. Se um paciente tem uma 

secção transversal de corte mais espessa ou tecido mais denso, o feixe primário será 

atenuado devido ao número de varreduras, levando em consideração que a dose é a 

soma das distribuições dos feixes, aos quais o paciente é submetido. 

 

2.3.3  Alguns Parâmetros Clínicos que Afetam na Imagem 

O tamanho e a composição da estrutura física do paciente podem gerar ruídos e os 

adereços, anéis, metais, poeira, manchas e etc podem gerar os artefatos, afetando 

portanto a qualidade da imagem tomográfica. Se numa dada exposição o paciente 

apresentar uma composição fora dos padrões normais, como no caso de um paciente de 

grande porte, espera-se que aumentando a dose da radiação a imagem será melhor. 

Entretanto, ocorre que grande quantidade de tecido adiposo aumenta a definição das 

estruturas em relação aos pacientes com pouca quantidade de tecido adiposo. Assim, a 
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qualidade da imagem para diagnóstico poderá ser adequada, embora com mais ruído.  

Portanto aumentar a dose de radiação para pacientes obesos não é regra geral. Porém, 

pode não ser satisfatória a redução da dose no paciente que possui uma pequena 

composição física, em razão da falta inerente de contraste do corpo. (JURIK, 1999 e 

CARLOS, 2002). 

No emprego da TC, o paciente deve ser orientado sobre o tipo de exame a ser 

realizado para obter sua cooperação no decorrer do procedimento. Desta forma, pode-se 

minimizar possíveis artefatos e também o tempo de exame. Porém, no caso de crianças, 

que normalmente dificultam o procedimento, pode ser necessário anestesiá-las.O 

paciente deve permanecer imóvel, fazer respiração nos momentos programados no 

equipamento ou pelo operador durante a execução do exame.  

Embora muitas das operações de um tomógrafo computadorizado sejam 

automatizadas, ainda compete ao operador fazer a seleção adequada dos parâmetros da 

técnica radiográfica no equipamento. Como estes  parâmetros influenciam diretamente 

na qualidade do diagnóstico, é necessário que o operador e o médico responsável pela 

realização do exame devem considerar: 

1. uso de aquisição helicoidal (ou espiral) em relação à aquisição axial seriada; 

2. se for utilizado meio de contraste, o volume, a taxa de injeção, o tempo de retardo 

entre a injeção do meio de contraste e o início de varredura; 

3. colimação do feixe ou espessura de corte; 

4. espaçamento de cortes (seriada) ou fator de passo (helicoidal); 

5. kVp e o mAs  por corte para pacientes de porte pequeno, médio e grande; 

6. as marcas anatômicas que limitam as partes superior e inferior da região de interesse 

a ser investigada; 

7. o algoritmo de reconstrução e os ajustes de janelas para a documentação das 

imagens; 

8. o algoritmo de interpolação e o intervalo de reconstrução para exames helicoidais. 
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2.4  Avaliação da Dose em TC 

Nas avaliações de doses em TC são utilizados os seguintes tipos de dosímetros: 

as câmaras de ionização do tipo lápis, os dosímetros termoluminescentes (TLDs) e os 

filmes. As câmaras de ionização são utilizadas no controle de qualidade, em testes de 

aceitação e na avaliação da integral do perfil de dose em um único corte sobre a faixa de 

100 mm, para obtenção do CTDI. As avaliações quantitativas de perfil de dose são 

feitas com TLDs enquanto que para as avaliações qualitativas de doses para diferentes 

espessuras de corte, utilizava-se filmes (VEGA, 2003; AAPM, 1993; LOO, 1992 e 

1997). 

 

2.5 Algumas Vantagens da TC em Relação à Radiologia Convencional 

A eficiência no diagnóstico é considerada uma das grandes vantagens da TC em 

relação à radiologia convencional. Segundo dados do UNSCEAR, a realização de 

exames de TC é a prática clínica que mais contribui para a dose coletiva. Foi realizado 

na Inglaterra, no início dos anos 90, um estudo que mostrava que exames de TC 

também contribuem em 5% em práticas radiológicas e também que esses valores 

estavam aumentando a cada ano. Na Tabela 2.1 são apresentados os valores de dose 

efetiva (HE) para a radiologia convencional e para radiologia em tomografia 

computadorizada, para vários tipos de exames. 

 

TABELA 2.1 – Valores Típicos de Dose Efetiva (HE) 

Exame de TC Radiologia 
Convencional 

(mSv) 

Tomografia 
Computadorizada 

(mSv) 
Cabeça 
Coluna Cervical 
Coluna Toráxica 
Tórax  
Abdômen 
Coluna Lombar 
Pelvis 
Urografia Intravenosa 
Enema de Bário 
Colangiografia/Colecistografia 

0,2 
- 

0,9 
0,05 
1,4 
2,2 
1,2 
4,4 
7,7 
1,2 

3,5 
1,9 
7,8 
9,1 
8,8 
6,0 
9,4 
- 
- 
- 

                                                     Adaptado do: Documents of the NRPB vol 3 2nº 4, 1992 

 

Pode-se destacar alguns pontos da superioridade da imagem por TC sobre a 

imagem radiográfica convencional (FRIEDLAND, 1996; KRESTEL, 1988): 
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• a possibilidade de distinguir as estruturas de órgãos e tecidos com pequenas 

diferenças de densidades (0,5%), em especial entre os tecidos moles. Na 

radiografia convencional esta diferença é da ordem de 2%; 

• a obtenção de uma imagem da secção de corte de interesse sem a superposição das 

imagens das estruturas anatômicas não pertencentes à secção em estudo; 

• as imagens das estruturas anatômicas conservam as mesmas proporções, isto é, 

não há distorção geométrica; 

• a obtenção de imagens digitais para as medições quantitativas das densidades dos 

tecidos e dos tamanhos das estruturas. As imagens digitalizadas admitem 

manipulações pós-reconstrução da imagem, tais como: ampliação, refinamento, 

reformatação em outros planos (2D) e reconstrução da imagem 3D. 

 

2.6  Dosimetria em TC 

Na TC a fonte de radiação em movimento rotacional produz no interior da secção 

do corpo do paciente uma distribuição de dose absorvida mais uniforme do que em 

outros procedimentos radiológicos convencionais, onde a irradiação é unidirecional. 

As grandezas específicas para a descrição do campo de radiação e da dose no 

paciente em exames de TC que são empregadas rotineiramente para caracterizar a 

exposição de pacientes em  equipamentos de TC (LEITZ, 1995, EDYVEAN, 1998, 

ATHERTON, 1995). Estas grandezas serão definidas a seguir  

 

2.6.1 Grandezas Dosimétricas Usadas em TC 

As grandezas dosimétricas são definidas para fantomas padrão de cabeça e de 

corpo, para cada tipode exame e condição de exposição usada nos serviços. O conceito 

foi desenvolvido inicialmente para exames em pacientes adultos, embora fosse 

estendido subseqüentemente a exames de TC pediátricos (SHRIMPTON, 2000).  

 

a) CTDI100  expressa a razão entre a integral do perfil de dose em um único corte 

(D(z)) ao longo de uma linha finita (comprimento ativo da câmara de ionização), 

perpendicular ao plano do tomógrafo e o produto da espessura nominal de corte (T) pelo 
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número de cortes irradiados por varredura (n). O valor pode ser obtido aplicando a 

equação 2.4. 

 

∫
+

−
=

50

50100 )(
1

dzzD
nT

CTDI     (mGy)   (2.4) 

 

b) CTDI100,ar   é a grandeza operacional fundamental na dosimetria do paciente. Está 

relacionada com o rendimento do tubo de raios X do tomógrafo e é adequada para os 

testes de constância. 

A relação entre CTDI100,ar e a dose efetiva pode variar de um fator de até 3 entre 

os diferentes modelos de tomógrafos (CHRISTENSEN, 1992). Essas diferenças são 

decorrentes das diferenças de projetos e materiais de filtros moldados nos diversos 

tomógrafos utilizados. 

O CTDI100,ar é calculado através da seguinte equação.(EDYVEAN, 1998): 

 

T
L

ffRCTDI ptcar ∗×∗∗∗= −3
,,100 1076,8                  (mGy)                     (2.5) 

 

onde: R é a leitura obtida em mR;  

fc é o fator de calibração da câmara de ionização, o valor de 8,76×10 3−  é o fator 

de conversão de exposição para dose absorvida no ar na unidade de mGy;  

L é o comprimento ativo da câmara de ionização (100 mm); 

T é a espessura nominal de corte, em milímetros; 

ft,p é o fator de conversão de temperatura e pressão, obtido segundo a equação: 

 

295
273760

,

t
p

f pt

+×=         (2.6) 

 

onde: p é a pressão atmosférica, expressa em unidade de (mm Hg) 

t é a temperatura ambiente dada em ºC. 
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c) CTDIw Leitz e colaboradores propuseram a grandeza CTDIw para a indicação de 

dose média em um único corte, supondo que a dose obtida nos fantomas diminui de 

maneira linear na direção radial, partindo da superfície para o centro do simulador 

(LEITZ, et al. 1995). A grandeza CTDIw (índice de dose ponderado) é definida segundo 

a equação (2.7).  

 

pcW CTDICTDICTDI ,100,100 3
2

3
1 +=    (mGy)    (2.7) 

 

onde: CTDI100.c índice de dose no centro do fantoma; 

CTDI100,p índice de dose na periferia do fantoma. 

 

O CTDIw representa a dose média sobre um único corte, podendo ser obtido a 

partir de medidas realizadas com uma câmara de ionização de comprimento ativo de 

100 mm posicionada nos simuladores padrão de cabeça ou de tronco. O CTDIw é 

expresso em (mGy). 

 

d) DLP O Produto Dose-Comprimento (DLP) é também obtido num simulador 

dosimétrico padrão de cabeça e tronco. A monitoração do DLP fornece o controle do 

volume de irradiação e a exposição total de uma prática, (EUR 16262, 1999 e 

SHRIMPTON, 2000). É expresso em termos de dose absorvida no ar e comprimento 

(mGy cm). Pode ser obtido tanto para cortes de varredura axial como para varredura 

helicoidal, a partir das equações (2.8a e 2.8b), respectivamente. 

 

CNTDLP ***CTDI  
i

wn∑=   (Axial)  (mGy.cm)  (2.8a) 

tATDLP ***CTDI  
i

wn∑=   (Helicoidal)  (mGy.cm)  (2.8b) 

 

onde: nCTDIw representa o índice de dose ponderado normalizado;  

T representa a espessura de corte em (cm);  

N é o número de cortes irradiados; 
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C representa a leitura da exposição medida em (mR); 

A é a corrente do tubo em (mA); 

t é o tempo total de irradiação (s).  

Segundo as Diretrizes Européias em Critérios de Qualidade para TC, (EUR 

16262, 1999), o CTDIw e o DLP são descritores de doses úteis e bem definidos como 

doses de referência em TC, devido a facilidade de medição e serem praticados como 

base dosimétrica para definir doses de referência 

 

e) MSAD 

O MSAD é um descritor de dose média para múltiplos cortes. Considera-se que a 

dose média em um único corte seja incrementada pela superposição de perfis de doses 

para um só corte que se encontrem distribuídos de maneira simétrica e adjacentes ao 

corte central. O MSAD é definido pela equação: 

 

∫
−






=

2

2
, )(

1 I

I
IN dzzD

I
MSAD     (mGy)   (2.9) 

 

onde: n é o número total de cortes em uma série clínica; 

I é o incremento de distância entre os cortes, (mm); 

D(z) é a dose na posição z, paralela ao eixo de rotação. 

 

Quando o incremento I é igual à espessura de corte T (mm), então o MSAD é 

numericamente igual ao CTDI, equação (2.10). Tanto CTDI como MSAD, segundo as 

suas definições só podem ser estimadas através de simuladores fantomas padrões. 
 

CTDI
I
T

MSAD ∗




=         (2.10) 

 

f) CTDIvol O índice de dose volumétrico em TC (CTDIvol), é o indicador utilizado 

quando a aquisição de dados é realizada em sistema helicoidal, conforme equação 2.11. 

Quando o fator de passo da mesa for igual à unidade, o índice de dose no sistema 

helicoidal é igual ao sistema axial. 
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PitchCTDI wvolCTDI =        (2.11) 

 

 

g) Dose Efetiva -  A dose efetiva em TC pode ser estimada através dos valores de 

dose operacionais CTDIar ou DLP obtidos para os diferentes exames. A dose efetiva 

típica pode ser obtida de um protocolo de varredura particular a partir de uma medida de 

CTDIar, com dados normalizados para cada órgão, específicos para os diversos tipos de 

tomógrafos, utilizando-se fantomas matemáticos antropomórficos e o método de 

simulação de Monte de Carlo. Alternativamente, estimativas de dose efetiva (E) podem 

ser derivadas dos valores de DLP para um exame através do uso de coeficientes 

adequadamente normalizados (ICRP60, 1991) 
 

DLPEE DLP ∗=         (2.12) 

onde DLP (mGy.cm) é o produto de dose-comprimento definido nas Eqs 2.8a ou 2.8b. O 

valor de Y = EDLP, corresponde às diversas regiões do corpo do paciente (cabeça, 

pescoço, tórax, abdômen e pélvis). Segundo CHAPPLE, o valor de Y é obtido de acordo 

com a equação 2.13, com os valores apresentados na Tabela 2.2  por CHAPPLE, 

(2002).  

 







+=

1
10 exp

t
x

AyY          (2.13) 

 

onde, Y representa E/DLP que é o coeficiente de conversão e x é a altura ou o diâmetro 

equivalente. 

 
 

TABELA 2.2 - Parâmetros do ajuste da curva relacionando o fator de conversão  
para o tamanho do paciente 

Região do Corpo y0  
(mSv mGy-1cm-1) 

A1 
 (mSv mGy-1 cm-1) 

t1  
(cm) 

Crânio 3,51· 10–3 0,877 14,2 

Tórax 7,86· 10–3 0,272 4,07 

Abdômen 8,32· 10–3 0,881 2,87 

Pélvis -4,19· 10 –2 0,114 25,3 

                                                                                                  Adaptado de CHAPPLE, C.L (2002) 
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2.6.2 Níveis de Referência 

Os critérios para a solicitação de exame de TC devem ser rigorosos devido às altas 

doses envolvidas neste procedimento. Outros métodos de diagnósticos de menor risco 

para o paciente devem ser considerados. 

Os níveis de referência em radiodiagnóstico são propostos como guias que 

promovam investigações internas nos serviços com a finalidade de se identificar as 

situações onde existam níveis de doses elevadas para o paciente e onde se possa gerar 

melhorias no gerenciamento da otimização da prática.  

O ICRP recomenda que os valores para os níveis de referência sejam 

estabelecidos por equipes médicas profissionais e organismos pertinentes, e que sejam 

revisados em intervalos de tempo específicos e apropriados ao país ou região. 

O nível de referência definido para diagnóstico (diagnostic reference levels – 

DRLs). Os níveis de referência para o radiodiagnóstico servem como o limiar para 

desencadear uma investigação quando a dose de radiação for muito alta e forem 

urgentes as ações de redução de dose. Permitem, também, comparar as técnicas de 

exames realizados em diferentes serviços e em diferentes modelos de equipamentos. Os 

níveis de referência auxiliam apenas na identificação da prática inadequada, não sendo 

bons indicadores do desempenho satisfatório da imagem. Eles podem ser estabelecidos 

com base em levantamentos de dose em larga escala, levando em conta a variação de 

desempenho entre os diferentes serviços e clínicas.(IAEA, 1996 e CARLOS, 2002) 

A implementação do DRLs é feita através de medições de CTDI obtidas com 

câmara de ionização, realizados no ar e em fantomas dosimétricos padrões (VEGA, W., 

2003 e CARLOS, M, 2002). 

Os níveis de dose de referência para  TC são baseados nas grandezas (CTDIw e 

DLP). No Brasil, o descritor de dose adotado foi a dose média em múltiplos cortes 

(MSAD) (MINISTÉRIO DA SAÚDE – Portaria n.º 453/98), seguindo as 

recomendações do Basic Safety Standard (BSS) da IAEA Safety series n.º 115 (1996). 

As medidas de CTDIw e DLP são consideradas como parte da rotina de teste de 

constância (no controle de qualidade) de cada equipamento (IPEM, 1997; IEC, 1999). 

Podem ser aplicadas tanto em exames serial (axial) e/ou espiral (helicoidal), para 

varredura de único corte ou múltiplos cortes. Inicialmente, os níveis de referência de 

diagnóstico foram estabelecidos para procedimentos clínicos em adultos (EUROPEAN 



AVALIAÇÃO DE DOSES EM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PEDIÁTRICA 

 

 - 33 - 

COMMISSION, 1999) e depois foram estendidos para as rotinas pediátricas por 

SHRIMPTON e WALL, (SHRIMPTON, 2000). Os valores de referências são 

mostrados nas Tabelas 2.3 e 2.4. 

 

TABELA 2.3 – Níveis de Referência de Diagnóstico de TC Adulto 

Níveis de Referência de Diagnóstico Tipos de Exames 
 CTDIw 

(mGy) 
DLP 

(mGy cm) 
Crânio de rotina 60 1050 
Seios da face 35 360 
Vértebra trauma 70 460 
Tórax de rotina 30 650 
Tórax de alta resolução 35 280 
Abdômen de rotina 35 780 
Fígado e baço 35 900 
Pélvis de rotina 35 570 
Ossos da pélvis 25 520 
Níveis de referência de diagnóstico  de TC adulto (EUR, 1999) 

     Adaptada do: (European Commission, 1999) 
 

 
 

TABELA 2.4 – Níveis de Referência de Diagnóstico de TC Pediátrico 

Níveis de Referência de Diagnóstico Tipos de Exames 
 

Idade (anos) 
CTDIw 
(mGy) 

DLP 
(mGy cm) 

< 1 40 300 
5 60 600 

Crânio de rotina 

10 70 750 
< 1 20 200 
5 30 400 

Tórax de rotina 

10 30 600 
< 1 30 50 
5 40 75 

Tórax de alta resolução 

10 50 100 
< 1 20 330 
5 25 360 

Abdômen Superior 

10 30 800 
< 1 20 170 
5 25 250 

Abdômen Inferior e 
Pélvis 

10 30 500 
                                                                           Adaptada de: (Shrimpton and Wall, 2000) 

 

Segundo NICKOLOFF, se os exames de crânio pediátricos fossem realizados com 

técnicas de adulto, a dose absorvida deveria aumentar de 20 a 30 %, porém não iria 

dobrar. No caso de bebês ou pacientes muitos pequenos submetidos a exames com 

técnicas de corpo de adulto, as doses de radiação deveriam dobrar. A redução do mAs 



AVALIAÇÃO DE DOSES EM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PEDIÁTRICA 

 

 - 34 - 

em pacientes pediátricos deve ser relacionada à qualidade de imagem.(NICKOLOFF, 

2002). 

Os valores de doses absorvidas obtidas por NICKOLOFF, para pacientes adultos 

usando técnicas de corpo, com 120 kVp e entre 100 e 300 mAs são apresentados na 

Tabela 2.5. Entretanto,  quando  foram  usados  fantomas  pediátricos    (diâmetros de 

10 cm e 6 cm),  verificou-se  que  a  dose  de  radiação  foi  aproximadamente  o  dobro  

(2,9 – 6,8 cGy). No estudo realizado, todas as condições de posicionamento e técnicas 

radiográficas foram mantidas constantes.  

 

TABELA 2.5 – Dose de radiação típica (absorvida) nos pacientes, com kVs entre 120 e 140 

Técnicas de Exames Tensão 

kVp 

Corrente-tempo 

mAs 

Dose 

(cGy) 
Corpo de adulto 120 100-300 1,5 – 3,5 
Corpo pediátrico 120 O mesmo 2,9 – 6,8 
Crânio de adulto 120-140 350-560 6,0 – 11,5 
Crânio pediátrico 120 O mesmo 7,8 – 15,2 

                                                                                                           Adaptada de: (Nickoloff,E.: 2002) 

2.6.3 Instrumentação 

2.6.3.1 Câmara de ionização para dosimetria em TC 

A câmara de ionização usada em dosimetria de TC é do tipo lápis. A Figura 2.9 

representa o esquema deste tipo de câmara, que possui comprimento ativo de 100 mm e 

volume sensível de 3 cm3. A câmara deve ser posicionada e alinhada no isocentro do 

conjunto “ gantry” e feixe de raios X.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 FIGURA 2.9 –Posicionamento da câmara de ionização no feixe de raios X  

Fonte de Raios X 

Distribuição da Dose 

Câmara de Ionização 
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A câmara de ionização é mais utilizada devido à facilidade de manuseio, 

disponibilidade comercial, linearidade de resposta com a dose e taxa de dose, 

reprodutibilidade e, principalmente, por fornecer uma leitura direta.  

 

2.6.3.2 Fantomas  

Os fantomas físicos, mais utilizados em TC podem ser feitos totalmente de 

PMMA ou preenchidos com uma mistura de água e água sólida, sendo utilizados para a 

realização dos testes de imagem e também para a dosimetria. Esses simuladores físicos 

são semelhantes às estruturas humanas, podendo ser de geometria simplificada, como a 

cilíndrica ou antropomórficos. Tais fantomas também podem ser simulados por meio de 

uso de técnicas de Monte Carlo. 

Alguns tipos de fantomas nos permitem avaliar características básicas relevantes 

ao bom funcionamento do equipamento, tais como: resolução espacial, resolução de 

baixo contraste, linearidade e ruído. Estes fantomas são conhecidos como fantomas 

utilizados em testes de constância de qualidade da imagem em TC. Entretanto, os 

fantomas denominados antropomórficos ou cilíndricos são utilizados para dosimetria. 

O fantoma de adulto para crânio segundo a IAEA deve possui diâmetro de 16 cm 

e o de tronco possuí o diâmetro de 32 cm (IAEA, 1996). Porém para este trabalho foi 

necessário  desenvolver fantomas específicos para as faixas etárias pediátricas. 

Para se fazer uma avaliação da grandeza CTDI são realizadas medições da 

distribuição do perfil de dose em um eixo paralelo ao eixo axial do paciente que incide 

perpendicularmente ao “fantoma” que irá simular o paciente.  
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Capítulo 3 
 

MATERIAIS E MÉTODOS 
 

3.1  Materiais 

3.1 1 Fantomas 

 

Os fantomas foram classificados de acordo com as faixas etárias  estabelecidas 

por VARCHENA, (2002). A altura e o peso do pacientes correspondentes a estas faixas 

etárias foram definidos tomando-se a média dos valores medidos numa amostra de 50 

pacientes nos hospitais A e B. Os fantomas pediátricos, de cabeça e abdômen, foram 

projetados e desenvolvidos no seviço de engenharia do IRD. 

A partir de imagens tomográficas dos exames de  uma média de 50 pacientes, 

mediu-se o diâmetro maior (a) e o menor (b) do crânio e do abdômen. Os valores 

encontrados foram aplicados nas equações (3.1) e (3.2), obtidas empiricamente para 

fantomas antropomórficos (HUDA, W., et al. 1997). Foram também utilizados os 

valores de densidade média das regiões em estudo. Na Tabela 3.1 são apresentadas as 

dimensões dos fantomas físicos utilizados neste trabalho.  

 

2/1/ )...4(
w

thbaD
ρ

ρ=                                                                    (3.1) 

 

r = 63,3 + 1,2M – 0,000635M2          (3.2) 

 
Onde: a – semi-eixo maior da região de interesse  em (cm) 
           b – semi-eixo menor da região de interesse em  (cm) 
           ρρ H   e  ρρB – densidades  dos órgãos estudados  em (g.cm3) 
           D – diâmetros dos órgãos a serem estudados  em (cm) 
           r – raio dos diâmetros dos fantomas em (cm) 
           M – massa do paciente em (kg) 
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TABELA 3.1 – Características dos fantomas  

Cabeça  Abdômen  Idade 
 (anos) 

Faixa 
Etária  
(anos) 

 
Altura  
(cm) 

Peso  
(kg) a b ρρ H D1 a b ρρ B D2 

0 0 – 0,5 49,5 3,5 5,8 4,5 1,057 10,50 6,8 4,9 0,995 11,51 
1 0,5 – 3 72,0 10,0 7,8 6,1 1,071 14,28 8,8 6,5 1,002 15,14 
5 03 – 7 99,5 19,0 9,1 7,1 1,090 16,78 11,5 7,5 1,000 18,57 

10 07 – 13 130,0 32,0 9,4 7,4 1,095 17,45 13,9 8,4 1,005 21,67 
15 13 – 17 150,5 54,0 9,8 7,8 1,104 18,37 17,3 9,8 1,030 26,43 

Adulto > 17 170,0 70,0 10,0 8,0 1,112 18,86 20,0 10,0 1,018 28,54 

  a – semi-eixo maior da região de interesse  em (cm) 
  b – semi-eixo menor da região de interesse em  (cm) 

 ρρ H   e  ρρB – densidades  dos órgãos estudados  em (g.cm3) 
 D1  e D2 – diâmetros dos órgãos a serem estudados  em (cm) 
 

Os fantomas de crânio e abdômen são de polimetilmetacrilato (PMMA), possuem 

15 cm de altura, com quatro orifícios a um centrímetro de suas bordas e um orifício 

central, todos eqüidistantes (Figura 3.1). A profundidade destes orifícios é de 143 mm e 

o diâmetro de 13 mm. Foi confeccionada uma cápsula de 124 mm de comprimento e 13 

mm de diâmetro para permitir o correto posicionamento da câmara de ionização. Quatro 

cilindros do mesmo material e de mesma dimensão da cápsula foram também 

confeccionados para preenchimento dos orifícios não ocupados pela câmara durante as 

medições. 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
FIGURA 3.1 – Representação esquemática dos fantomas de crânio e abdômen 

 

Os fantomas de crânio e abdômen estão apresentados nas Figuras 3.2 e 3.3, 

respectivamente. 
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O fantoma de crânio para a idade de 15 anos também foi utilizado como fantoma 

de abdômen para a idade de 5 anos pois a diferença entre os dois diâmetros é de 0,01 %. 

Foi também utilizado o fantoma de crânio padrão (16 cm) para comparação dos 

resultados aqui obtidos com as publicações internacionais. 

Os valores de CTDIw, quando medidos sob as mesmas condições de exposição, 

irão diminuir com o aumento do diâmetro dos fantomas, ou da mesma forma que a dose 

medida em um único corte irradiado, variará para pacientes de diferentes tamanhos. 

(HUDA, 1997). É possível calcular os diâmetros equivalentes dos fantomas através de 

FIGURA 3.2 - Fantomas de Crânio: (1) 0 ano, (2) 1 ano, (3) padrão crânio adulto (16 cm), (4) 5 anos, (5) 
10 anos e (6) 15 anos 

 

a 
6 

1 

2 
3 

4 5 

FIGURA 3.3 - Fantomas de Abdômen: (a) 0 ano, (b) 1 ano, (c) 5 anos, (d) 10 anos e (e) adulto 

a 
b 

d 

e 

Fantoma “c” (abdômen) = Fantoma “5” (crânio) 
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termos da similaridade da massa (e da energia absorvida) por meio de cortes que 

atravessam os fantomas, representativos para diferentes idades. 

Alguns estudos demonstram que os diâmetros equivalentes são mais indicados 

para a determinação da dose em crianças (CHAPPLE, 2002 e CANEVARO, 2004). 

Neste trabalho foram adotados como referência para confecção dos fantomas de 

crânio e abdômen, os valores obtidos mediantes as informações contidas em uma 

amostragem de 50 pacientes e também pelos valores propostos por Huda, tendo em vista 

que as medidas obtidas com o diâmetro equivalente se assemelham à região do tórax. 

Na Tabela 3.2, são apresentados os diâmetros equivalentes, estimados para os cilindros 

de PMMA, representativos de cabeça e de abdômen, obtidos pela equação 3.3 

 

TABELA 3.2 – Diâmetros equivalentes dos fantomas  

Idade 
 (anos) 

Peso  
(kg) 

Altura (cm) Diâmetro Equivalente 
(cm) 

0 3,50 49,5 9,49 
1 10,00 72,0 13,30 
5 19,00 99,5 15,59 

10 32,00 130,0 17,70 
15 5,000 130,0 22,13 

>17 70,00 170,0 22,90 
 

 

águacm

g
equiv H

W
D

ρπ **
2

)(

)(
. ∗=                                                                  (3.3) 

 
 
onde; 

(Dequiv.) é o diâmetro equivalente em cm; 

(W) é o peso do paciente em (g); 

(H) é a altura em (cm). 

Devido a composição do corpo humano ser constituído basicamente de músculo 

equivalente e com densidade (ρ) bem próximo da água, considera-se portanto a 

densidade de 1 g/cm3. 
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3.1.2 Sistema de detecção  

 

Neste trabalho, foi utilizada uma câmara de ionização modelo 10x5-3CT fabricada 

pela Radcal, com taxa de exposição variando entre (0,1 mR/min – 1,7 kR/min). 

Segundo o fabricante, a incerteza na calibração é de ± 4% com raios X de 150 kVp e 

10,2 mm de Al HVL. A dependência energética é de ± 5%, entre 3 – 20 mm Al HVL, e 

dependência com a taxa de exposição de ± 2% de 2 mR/s até 40 R/s. A câmara foi 

acoplada ao eletrômetro  modelo 9015 da Radcal.  

 
3.1.3 Tomógrafos 

 

Neste trabalho foram utilizados os seguintes tipos de tomógrafos: 

 

1. Tomográfo CT Twin: é um equipamento de terceira geração, marca Elscint, 

composto de um gerador trifásico com retificação de onda completa. A voltagem 

típica do tubo de raios X é de 120 kV e o produto corrente e tempo mínimo de 

13 mAs. Os detectores são do tipo câmara de ionização de estado sólido com 

arranjos de “symm” distribuídos radialmente no “gantry”. O tomógrafo possui 

uma filtração total de 8,8 mm de Al, a distância foco-eixo é de 630 mm. As 

espessuras de cortes do equipamento variam de 1 a 2· 10 mm (utiliza o sistema 

de multi-cortes). O equipamento tem um tempo mínimo de varredura de 1 s, 

possui 7 tipos de filtros internos e o tempo de reconstrução varia de 3 a 9,4 

segundos por imagem. Para reconstruções de dupla-hélice são adicionados 

tempos de 0,5 a 1,5 segundos por imagem. A Figura 3.4 apresenta o 

equipamento utilizado no Hospital A. 
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2. Tomógrafo CT Asteion: equipamento de terceira geração da marca Toshiba, 

composto de gerador trifásico com retificação de onda completa. A voltagem típica de 

raios X é de 120 kV, e o produto corrente e tempo mínimo é de 10 segundos. O 

equipamento tem como espessura padrão de corte de 10 mm. A distância foco-eixo é de 

600 mm. Os detectores são do tipo câmara de ionização de estado sólido distribuídos 

radialmente no “ gantry”. O tempo mínimo de rotação é 0,75 segundos. O tomógrafo é 

composto com processadores de imagem com filtros internos, superpotentes e de alta 

velocidade que facilitam as reconstruções de imagens ultra-rápidas. A Figura 3.5 

representa o tomógrafo usado no Hospital B. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FIGURA 3.4 – Imagem do tomógrafo do Hospital A. 

 

FIGURA 3.5 – Toshiba modelo Asteion do Hospital B. 
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3.2 Método 

3.2.1 Técnicas de Exames em TC 

 

Na simulação dos exames de TC foram considerados os três tipos de exames mais 

freqüentes realizados nos dois grandes hospitais da cidade do Rio de Janeiro: crânio, 

tórax e abdômen.  

Para a realização deste trabalho foi utilizada uma amostragem de 408 exames de 

abdômen e 560 exames de crânio distribuídos nos hospitais A e B. No hospital A foram 

utilizadas oito técnicas radiográficas para crânio e doze técnicas para exames de 

abdômen. No hospital B nos exames de crânio foram utilizadas 12 diferentes técnicas. 

Os fatores da técnica para exames de TC de crânio e abdômen foram obtidos dos 

protocolos usados na instituição para cada tamanho de paciente. Os exames foram 

realizados com tensões de 80, 90, 120 e 135 kV. No Hospital A foram coletados dados 

de aproximadamente 35 pacientes por técnica. No Hospital B, para algumas técnicas 

radiográficas, o número de pacientes foi inferior a 25. A Figura 3.6 apresenta a 

freqüência de pacientes por exames. 

 

 
FIGURA 3.6 – Representação da freqüência de pacientes por exames para os  

Hospitais A e B 
 

3.2.1.1 Exames de crânio 

 

A simulação do exame de crânio em um fantoma de PMMA com água é realizada 

utilizando-se um único corte de 5 milímetros de espessura. No fantoma antropomórfico, 
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os cortes são posicionados no centro geométrico da cabeça, realizando-se varreduras de 

10 cortes contínuos  com  dois  tipos  de  corte  de  5 mm  e 10 mm  de  espessura.  (Mc 

CROHAN, 1987; VEKIE, 1996). Neste trabalho foi utilizada espessura de cortes 

aplicada nos exames de interesse. 

No Hospital A, em exames de rotina de crânio, são realizadas 10 cortes de 5 mm 

de espessura. Esta técnica é aplicada devido à localização de regiões anatômicas muito 

pequenas neste órgão e que normalmente não são perceptíveis em cortes de 10 mm de 

espessura. No Hospital B, as espessuras de cortes variam entre 3 e 5 mm para cortes na 

base do crânio e entre 5 e 7 mm para cortes na calota cranial, também com cortes 

contíguos. 

 

3.2.1.2 Exames de tórax  

 

 O exame de tórax é simulado utilizando-se 18 cortes contínuos de 10 mm de 

espessura, no centro do fantoma antropomórfico (SHRIMPTON, 1992). 

 

3.2.1.3 Exames de abdômen  

 

No fantoma antropomórfico, são realizados 18 cortes de 10 mm de espessura de 

corte, posicionando-se os cortes no centro do abdômen (SHRIMPTON, 1992). No 

fantoma cilíndrico, para obter o perfil de dose, é realizado um único corte de 10 mm de 

espessura. O exame de abdômen foi simulado utilizando-se os parâmetros técnicos de 

exposição tomográfica apropriados para este tipo de exame, com cortes de 10 mm de 

espessura.  

Nos exames pediátricos observados, a quantidade de cortes variou em função do 

tamanho do paciente. Nos fantomas os cortes foram contíguos com espessuras de 5 e 10 

mm, realizados no centro do conjunto câmara e fantoma. 
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3.2.2 Procedimentos de dosimetria  

 

Para estimar os descritores de dose em fantoma ou no ar, foi realizado 

inicialmente um levantamento das técnicas radiográficas utilizadas nos serviços, para 

cada faixa etária e tipo de exame. 

Primeiramente foram realizadas as exposições no ar. Os valores da exposição 

axial por unidade de miliampère em um segundo (Dosear), foram medidos entre 80 e 

135 kVp. As medidas foram realizadas com o uso de uma câmara de ionização tipo lápis 

10.3 CT acoplada ao eletrômetro 9015 da Radcal. Para cada tensão aplicada, as 

exposições axiais (no isocentro) foram obtidas para diferentes correntes do tubo (entre 

as escalas de 25 a 200 mA), com tempo da exposição de 1 segundo e espessura de corte  

variando de 3 e 10 milímetros, de acordo com o protocolo adotado pelo serviço. Para 

cada kVp, foi determinada a leitura média de aproximadamente dez leituras da 

exposição axial por unidade do miliampère em um segundo. Foram realizada também 

medidas de exposição axial com tempo de 2 segundos para os mesmos kVp e espessuras 

de cortes. 

Posteriormente, cada fantoma foi posicionado no isocentro do “ gantry”. Foram 

realizadas 5 leituras para cada posição da câmara no fantoma, e também para todas as 

técnica radiográfica em estudo. 

O CTDI100,c ou p; CTDIw , DLP e MSAD foram obtidos aplicando-se as equações 

2.5 a 2.11. 

 

3.2.2.1 Posicionamento dos fantomas  

 

Os fantomas foram posicionados e centralizados, individualmente, sobre a mesa 

na posição de paciente, de modo que a linha  central do conjunto, câmara e fantoma, 

ficasse paralela à linha central do paciente, no isocentro do equipamento. Nas Figuras 

3.7 e 3.8 pode-se observar, respectivamente, o posicionamento dos fantomas nos 

Hospitais A e B. 
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FIGURA 3.7 – Posicionamento do Fantoma no equipamento CT Twin – Hospital A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3.8 – Posicionamento do Fantoma no equipamento Asteion – Hospital B 

 

Inicialmente, a câmara foi posicionada, no centro do fantoma e os orifícios foram 

preenchidos com cilindros do mesmo material dos fantomas para manter a uniformidade 

na distribuição da dose. Posteriormente as medidas foram repetidas colocando a câmara 

nos diferentes orifícios do fantoma. A movimentação da câmara ocorreu sempre no 

sentido horário para facilitar as anotações das medidas. 
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Capítulo 4 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 Estimativas de CTDI no Ar  

Segundo os fabricantes de tomógrafos, deve-se realizar medidas de kerma no ar 

(kar) no eixo axial do aparelho. Os valores típicos de índice de doses em TC, são 

fornecidos para cada tipo de equipamento. Estas medidas devem fazem parte do 

controle de qualidade do equipamento. (VEGA, 2003). 

 

4.1.1 Valores de CTDIar Obtidos 

Para a obtenção dos valores de CTDIar, a câmara de ionização foi centralizada no 

isocentro do “gantry“, foram realizadas média de dez medidas no ar. Utilizou-se a 

técnica radiográfica usual dos serviços, com tensão variando de 80 a 135 kVp, com 

corrente de tubo entre 25 a 250 mAs, com cortes que variaram de 3 a 10 mm de 

espessura e tempo de exposição entre 1 e 2 segundos. Para cada quilovoltagem aplicada, 

foi determinada uma média de dez leituras das exposições.  

Na Tabela 4.1 são apresentados os valores obtidos neste trabalho e os valores 

fornecidos pelos fabricantes.  

TABELA 4.1 – Valores de os nCTDIar fornecidos pelo fabricante e os  
obtidos neste trabalho 

nCTDIar (mGy/mAs) Diferença Modelo 
 

Potencial do 
Tubo (kV) 

Espessura do 
corte (mm) Fabricante Medido % 

Elscint CT Twin*  120 10 0.18 0,065 - 63,89 
Elscint CT Twin  120 10 0.18 0,198   10,00 
Toshiba 120 10  0,56  0,376 - 32,86 

* Medida realizada em (31.01.04) antes da troca do tubo de Raios X 

 

Inicialmente, verificou-se que o equipamento da Elscint apresentava uma 

diferença percentual de 63,89 % entre os valores medidos e àqueles fornecidos pelo 

fabricante do equipamento. Este resultado indicava o baixo rendimento do tubo de raios 

X e conseqüentemente a necessidade de se trocar o tubo de raios X. Após a troca do 
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tubo de raios X foram realizadas novas medidas. A diferença percentual entre os valores 

medidos e do fabricante foi de 10 %. 

O equipamento da marca Toshiba, também apresentou situação semelhante. A 

diferença percentual entre os valores medidos e os indicados pelo fabricante foi de 33%. 

Novamente a situação foi relatada ao responsável pelo serviço de manutenção. 

 

4.2 Determinação de CTDI’s, MSAD e DLP. 

4.2.1  Valores de doses obtidos no Hospital A, antes da troca do tubo de raios X. 

Para a obtenção dos descritores de dose foram realizadas as medidas para os 

fantomas de crânio na faixa etária de 0 a 17 anos no Hospital A e B. Na Tabela 4.2, são 

apresentados os resultados obtidos no Hospital A, com o tempo de 1 segundo. 

TABELA 4.2 – Valores de doses para o Hospital A (antes da troca do tubo de raios X) 
N.º mAs nº  Esp. Cortes Inc.Mesa  CTDIw nCTDIw MSAD DLP 
Fantoma   Cortes (mm) (mm) (mGy) (mGy/mAs) (mGy) (mGy cm) 

Crânio 0 100 34 5 5 5,6390 0,0564 5,6390 95,8630 
(0 – 0,5 ano) 150 34 5 5 8,3230 0,0555 8,3230 141,4910 

  200 30 5 5 11,0600 0,0553 11,0600 165,9000 
  200 15 10 10 9,7240 0,0486 9,7240 145,8600 

Crânio 1 100 24 5 10 5,1200 0,0512 2,5600 61,4400 
(0,5 – 3 anos) 100 27 5 10 5,1200 0,0512 2,5600 69,1200 

  250 23 5 5 12,8300 0,0513 12,8300 147,5450 
  250 24 5 5 12,8300 0,0513 12,8300 153,9600 
  250 28 5 10 12,8300 0,0513 6,4150 179,6200 

Crânio 5 100 34 5 5 4,5540 0,0455 4,5540 77,4180 
(3 –  7 anos) 150 25 5 5 6,8010 0,0453 6,8010 85,0125 

Crânio 10 100 38 5 5 4,3250 0,0433 4,3250 82,1750 
(7 –  13 anos) 150 26 5 5 6,4600 0,0431 6,4600 83,9800 

  250 27 5 5 10,8300 0,0433 10,8300 146,2050 
  200 15 10 10 7,5450 0,0377 7,5450 113,1750 

Crânio 15 100 21 5 5 4,2420 0,0424 4,2420 44,5410 
(13 – 17anos) 150 38 5 5 6,3060 0,0420 6,3060 119,8140 

  250 36 5 5 10,5400 0,0422 10,5400 189,7200 
  200 15 10 10 7,4050 0,0370 7,4050 111,0750 

Crânio >17 100 16 5 5 4,8030 0,0480 4,8030 38,4238 
(Adulto) 150 16 5 5 7,1705 0,0478 7,1705 57,3643 

  150 8 10 10 6,3198 0,0421 6,3198 50,5586 
  200 15 10 10 8,3880 0,0419 8,3880 125,8199 

 

Embora apresentando um baixo rendimento do tubo de raios X no Hospital A, os 

valores de doses aos quais os pacientes estavam sendo expostos foram verificados, pois 

o serviço continuou a exercer sua rotina. Verificou-se que os valores de doses eram 
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aproximadamente 50 % inferiores em relação aos valores fornecidos pelo fabricante 

como sendo valores de doses para o fantoma de crânio padrão adulto (16 cm). 

Na Figura 4.1, pode-se verificar a variação exponencial dos valores de CTDI na 

superfície dos fantomas para diferentes técnicas em função dos diâmetros de crânio para 

todas as idades. Comparando-se as duas técnicas utilizadas verifica-se na faixa neonatal 

uma diferença de 49 % no valor de CTDI. As técnicas radiográficas utilizadas foram de 

120 kV, com corte axial de 5 mm e tempo de corte de 1s, para 100 mAs e 150 mAs. 

 

 

FIGURA 4.1- Variação de CTDI para exames de crânio em função dos diâmetros do 
fantomas, para técnicas radiográficas de 120 kV produto corrente tempo de 100 mAs 

 e 150 mAs, com espessura de corte de 5 mm. 
 

As curvas exponenciais apresentadas na Figura 4.2 representam os valores de 

doses (CTDIp) obtidos em função das idades representativas de cada faixa etária com 

técnica radiográfica de 120 kV, com corte axial de 5 mm e tempo de corte de 1 s, para 

100 e 150 mAs na superfície dos fantomas. 
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FIGURA 4.2- Variação de CTDIp para exames de crânio em função das idades repre-
sentativas  dos  pacientes  para  todas  as  faixa etárias, para técnicas radiográficas de  
120 kV e   produto corrente tempo de 100 e150 mAs, com espessura de corte de 5 mm. 

 

Na Figura 4.2, observou-se uma variação exponencial semelhante ao obtido por 

NICKOLOFF. No entanto, os  valores  de doses  absorvidas  foram aproximadamente 

75 % inferiores (NICKOLOFF, 2002). 

Neste trabalho para a obtenção da dose efetiva (E) foi utilizada a relação entre o 

produto dose comprimento e o fator de conversão de dependência de altura dos 

pacientes, para técnica radiográfica de 120 kV, na faixa de 100 mAs a 250 mAs. Os 

valores obtidos estão apresentados na Tabela 4.3. 

 

TABELA 4.3 – Variação de Dose Efetiva (média) por idade no Hospital A  
no período entre 2003 e 2004  

Idades 
(anos) 

CTDIw 
(mGy) 

DLP 
 (mGy cm) 

Dose Efetiva (E) 
(mSv) 

nE  
(mSv/mAs) 

0 – 0,5 5,639 45,112 1,3699 0,013996 
0,5 – 3 5,120 40,960 0,3693 0,003693 
3 – 7 4,554 36,432 0,1568 0,001568 

7 – 13 4,325 34,600 0,1246 0,001246 
13 - 17 4,242 33,936 0,1199 0,001199 
Adulto 4,803 38,424 0,1345 0,001345 

 

Os valores de doses efetivas (E) apresentados na Tabela 4.4 foram obtidos por 

HUDA, aplicando-se a seguinte técnica radiográfica: 120 kV – 340 mAs. A espessura 

de corte e número de cortes não foram especificados. (HUDA, 2002).  
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TABELA 4.4 – Variação de Dose Efetiva por faixa etária 
Idade 
(anos) 

Dose Efetiva (E)  
(mSv) 

nE  
(mSv/mAs) 

0 – 0,5 3,7 0,011 
3 – 10 1,6 0,005 
Adulto 1,0 0,003 

                                                                                                            (HUDA, 2002) 
 

Comparando-se os valores de doses efetivas (E) apresentados nas Tabela 4.3 e 

Tabela 4.4, conformea Figura 4.3, pode-se observar que para todas as faixas etárias 

estudadas, a diferença ficou entre 63 a 92 % inferior aos valores apresentados por Huda 

(Tabela 4.4). Os valores de dose efetiva normalizada apresentaram um decaímento de 

forma exponencial com o aumento dos diâmetros dos fantomas. Os resultados 

observados na Tabela 4.3 foram obtidos para uma única técnica (120 kV, 100 mAs, 

espessura de corte de 5 mm), mantendo-se o número de corte igual a 16. 

 

 

FIGURA 4.3- Variação de dose efetiva normalizada para exames de crânio em função das 
faixas etárias, antes da troca do tubo de raios X no Hospital A 

 

 

4.2.2  Valores de doses obtidos nos hospital A, após a troca do tubo de raios X 

Após a manutenção do equipamento de raios X do Hospital A foram realizadas 

novas medidas para a determinação dos descritores de doses. Os novos valores de dose 

efetiva (E) normalizados foram comparados com os valores anteriormente obtidos. 
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Na Figura 4.4 pode-se observar que os valores dobraram para uma mesma técnica 

radiográfica. 

 

 

FIGURA 4.4- Variação de dose efetiva normalizada para exames de crânio em função das 
faixas etárias, antes  e após da troca do tubo de raios X no Hospital A 

 

Na Tabela 4.5.estão apresentados os valores de doses efetivas obtidos no Hospital 

A após a troca do tubo de raios X.  

 

TABELA 4.5 – Variação de Dose Efetiva por idade no Hospital A, 
após a troca do Tubo de Raios X, no período entre 2003 e 2004 

Idade 
(anos) 

Dose Efetiva ( E) 
(mSv) 

nE 
(mSv/mAs) 

0 – 0,5 3,1079 ± 0,2085 0,03108± 0,2085 
0,5 – 3 0,9825 ± 0,0659 0,00983± 0,0659 
3 – 7 0,4073 ± 0,0273 0,00407± 0,0273 
7 – 13 0,3368 ± 0,0226 0,00337± 0,0226 

13 – 17 0,3753 ± 0,0252 0,00375± 0,0252 
Adulto (>17) 0,4955 ± 0,0336 0,00496± 0,0336 

 

Para a faixa etária de 0 a 0,5 ano os valores obtidos neste trabalho foram 16 % 

inferiores aos obtidos por HUDA. No caso de pacientes adultos, os valores foram 50 % 

inferiores. Comparando-se os valores de dose efetiva obtidos e os valores apresentados 

por CHAPPLE, para a mesma faixa etária, a diferença percentual foi de 63% para 

exames de crânio e de aproximadamente de 75 % para exame de abdômen. Entretanto, 
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quando a comparação foi realizada em relação a todas as faixas etárias, a diferença 

percentual máxima foi de 80% para exames de crânio e de 90% para exames de 

abdômen. Deve-se ressaltar que a determinação da grandeza dose efetiva é dependente 

do DLP com relação ao número de cortes de cada exame. 

 

 

FIGURA 4.5- Comparação de dose efetiva para exames de crânio em função das faixas 
etárias, após da troca do tubo de raios X, com técnica radiográfica de120 kV, 210 mAs e 

com espessura de corte de 10 mm, no Hospital A 
 

Quando comparado os novos valores de CTDIw (Tabela 4.6), com os valores 

apresentados por VEGA, (Figura 4.6), para equipamento de mesmo fabricante, 

verificou-se que no Hospital A os valores obtidos foram 21% inferior. 

 

TABELA 4.6 – Variação de Dose Efetiva por idade no Hospital A 
para uma única técnica, após a troca do Tubo, no período de 2003/2004. 
Idade 
(anos) 

CTDIw 
(mGy) 

DLP  
(mGy cm) 

Dose Efetiva (E) 
 (mSv) 

nE 
(mSv/mAs) 

0 – 0,5 10,8 86,1804 2,6172 0,0262 
0,5 – 3 9,1 72,6382 0,6550 0,0065 
3 – 7 7,6 60,5653 0,2607 0,0026 
7 – 13 7,2 57,5289 0,2073 0,0020 
13 - 17 6,9 54,8391 0,1937 0,0019 
Adulto 8,3 66,3299 0,2332 0,0023 
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FIGURA 4.6 – Variação de nCTDIw em exames de crânio em função das idades 
representativas  dos  pacientes, para  120 kV e 240 e 100 mAs,respectivamente,  

com espessura de corte de 5 mm – Hospital A 
 

 
Nas Figuras 4.7 e 4.8 pode-se observar a variação dos CTDI em função do diâmetro e 

das idades dos pacientes em fantomas de crânio, respectivamente. Foram aplicadas as 

técnicas radiográficas de 120 kV, com corte axial de 5m m e tempo de corte de 1s, para 

100 e 150 mAs na superfície dos fantomas, respectivamente. As medidas foram 

realizadas após a troca do tubo de raios X.  

 

  

FIGURA 4.7 – Variação de CTDIsuperfície em exames de crânio em função diâmetro dos 
fantomas, para 120 kV e 100 e 150 mAs, com espessura de corte de 5 mm 
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FIGURA 4.8- Variação de CTDIsuperfície em exames de crânio, em função das idades 
representativas  para  cada  faixa  etária,  para  120 kV,  com  100  e  150 mAs, com  

espessura de corte de 5 mm. 
 

O comportamento observado é semelhante ao obtido por NICKOLOFF, entretanto 

os valores de doses apresentados foram duas vezes inferiores. Nas Figuras 4.7 e 4.8, os 

valores de doses para o fantoma representativo para pacientes neonatal são 

aproximadamente 40 % maior que os valores obtidos com o fantoma de adulto.  

Na Tabela 4.7 são apresentados os valores comparativos de doses normalizadas 

(nCTDIw) para cada fantoma, antes e depois da troca da peça do equipamento no 

Hospital A. Pode-se verificar que os valores de doses praticamente dobraram. 

Observou-se uma diferença de 60 % entre os valores obtidos nos hospitais A e B. 

Os valores de nCTDIw foram obtidos no Hospital A e B (Tabela 4.7), para técnica 

radiográfica comum de 120 kV, corrente do tubo de 100 mA, com corte axial de 5mm 

de espessura e tempo de exposição de 1 segundo, (b) e (e). Verificou-se uma diferença 

de aproximadamente 60 % entre os valores de doses aplicados nos dois hospitais.  
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TABELA 4.7 - Valores comparativos de doses normalizadas nos  
fantomas pediátricos de crânio 

nCTDIw (mGy/mAs)  
Tomógrafos 

Potencial Tubo 
(kV) 

Esp. de corte 
(mm) 0 ano 1 ano 5 anos 10 anos 15 anos 

Elscint CT Twina  120 5 0,056 0,051 0,046 0,043 0,042 
Elscint CT Twinb 120 5 0,108 0,091 0.076 0,072 0,069 
Elscint CT Twinc  120 5 0,110 0,088 0,076 0,073 0,069 
Elscint CT Twind 120 10 0,094 0,077 0,066 0,062 0,060 
Toshibae 120 5 0,264 0,218 0,197 0,179 0,173 

(a) – medidas realizadas antes da troca do tubo de Raios-X com exposição de 100 mAs. 
(b) – medidas realizadas após a troca do tubo de Raios-X com exposição de 100 mAs. 
(c) e (d) – medidas realizadas após a troca com exposição de 250 mAs e 200 mAs, respectivamente. 
(e) – medidas realizada com exposição de 100 mAs. 

 

Os valores de doses obtidos com a técnica radiográfica de 120 kV, 200 mAs com 

espessura de corte de 10 mm e tempo de rotação do tubo de 1 segundo utilizada no 

Hospital A, foram comparados com os valores apresentados por CHAPPLE. Constatou-

se que os valores de DLP (mGy.cm) apresentaram uma diferença aproximadamente de 

60 %. Para os valores de dose efetiva E (mSv) a diferença máxima foi de 63 % nos 

exames de crânio, (Figura 4.9). 

 

 

FIGURA 4.9- Variação de dose efetiva para exames de crânio em função das faixas etárias 
obtidas por Chapple e neste trabalho, após da troca do tubo de raios X, com técnica radio-

gráfica de120 kV, 200 mAs e com espessura de corte de 10 mm, no Hospital A 
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Os valores  de  E/DLP  (mSv/mGy.cm) obtidos neste trabalho são apresentados  

na Tabela  4.8.  Para  o   fantoma de  16  cm  (adulto)  o  valor  de   E/DLP  foi   de            

0,0035 mSv/mGy.cm, sendo aproximadamente igual ao valor estabelecido como nível 

de referência pela comissão européia, (EUROPEAN COMMISSION,1999). 

 

TABELA 4.8 – Variação de Dose Efetiva, DLP e Dose Efetiva normalizada 
 no Hospital A para 200 mAs e 10 mm de corte. 

Idade 
(anos) 

CTDIw 
(mGy) 

DLP 
(mGy cm) 

Dose Efetiva (E) 
(mSv) 

nE 
(mSv/mAs) 

0 – 0,5 18,9 188,6 5,728 0,029 
0,5 – 3 15,4 169,6 1,530 0,008 
3 – 7 13,2 158,4 0,682 0,003 
7 – 13 12,5 187,4 0,675 0,003 

13 – 17 12,0 191,7 0,677 0,003 
Adulto 14,3 215,0 0,756 0,004 

 

Na Figura 4.10 pode-se observar a variação da razão entre a dose efetiva (E) e a 

DLP em função da altura dos pacientes. São apresentados os valores obtidos nos 

hospital A (a) e B (b) para os exames de crânio, com a técnica radiográfica de 200 mAs 

e cortes de 10 mm e 7 mm de espessura, respectivamente. Observou-se que a razão 

E/DLP manteve-se similar para ambos os equipamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4.10 – Variação da razão E/DLP (mSv/mGycm) – Crânio –Hospitais A e B  

 

Na Figura 4.11 pode-se observar a variação da razão de E/DLP em função dos 

diâmetros dos fantomas, para exames crânio obtidos neste trabalho e os valores 

encontrados na literatura.  
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FIGURA 4.11 – Comparação da razão E/DLP (mSv/mGycm) – Crânio –Hospitais A e B 
comos valores publicados na literatura.  

 

Na Figura 4.12 pode-se observar a variação da razão da E/DLP com o diâmetro 

equivalente, dos fantomas pediátricos de abdômen utilizados no Hospital A. 

 

 

FIGURA 4.12 – Variação da razão E/DLP (mSv/mGycm) com o diâmetro equivalente – 
Abdômen – Hospital A 
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Nas Figuras 4.10 e 4.12, pode-se observar uma diminuição exponencial na razão 

E/DLP, em função do tamanho do fantoma. A diferença máxima entre os valores de 

E/DLP  apresentados  neste  trabalho  e os valores apresentados por CHAPPLE foi de 

11 % para os exames de crânio e abdômen nos Hospital A e B (Figura 4.13). 

 

 

FIGURA 4.13 – Comparação da razão E/DLP (mSv/mGycm) com o diâmetro equivalente 
para fantomas de abdômen obtidos no Hospital A, e os valores encontrados na literatura 

 

A Figura 4.14 apresenta a razão dos valores de CTDIs obtidos no centro e na 

superfície dos fantomas em função do diâmetro. Neste estudo, foram aplicadas as 

seguintes técnicas radiográficas: 90 e 120 kV, com 200 mA, corte axial de 10 mm de 

espessura, com tempo de 1 segundo. Estas técnicas são representativas do Hospital A, 

entretanto a utilização de técnicas radiográficas em pacientes; com a tensão de 90 kV 

não é muito freqüente. Com um kVp mais baixo tem-se maior quantidade de fótons de 

baixa energia que serão absorvidos na superfície, servindo apenas para o aumento da 

dose na entrada da pele. Porém o serviço procura realizar os diferentes tipos de exames 

sempre que possível, utilizando 120 kVp e reduzindo o mAs. 
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FIGURA 4.14 – Razão relativa entre os valores de CTDI no centro e  na superfície em 
função do diâmetro dos fantomas no Hospital A para 200 mAs e cortes de 10 mm. 

 

Na Figura 4.14, observa-se os resultados obtidos no Hospital A, que a diferença 

entre os valores da razão entre CTDI centro e superfície em exames de crânio, para uma 

mesma técnica radiográfica 200 mAs, com cortes de 10 mm de espessura e tempo de 1 

segundo de rotação para as quilovoltagens de 90 e 120 kV, foi no máximo 59 %. 

Na Figura 4.15 estão representados os valores de doses obtidos no ar e nos 

fantomas no Hospital B. Os resultados obtidos para o fantoma de adulto típico (16 cm) 

foram 41,4 % inferior ao valor apresentado no documento ImPACT (2003) para o 

mesmo tipo de equipamento. 

  

FIGURA 4.15- Distribuição dos valores de doses (mGy) no ar e para exames de crânio 
para faixa etária pediátrica  - Hospital B 
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Na Figura 4.15, foi utilizada a técnica radiográfica de 120 kV, com 100 mAs, com 

cortes axiais de 5 mm e tempo de 1 segundo. Pode-se observar que a distribuição de 

dose foi maior na superfície do que no centro dos fantomas devido à existência de uma 

maior quantidade de acrílico entre o detector e a superfície do fantoma. A relação de 

dose no centro e na superfície depende do diâmetro do fantoma e do kVp utilizado. 

Neste serviço não foram realizadas medidas para exames de abdômen. 

Na Figura 4.16, são apresentados os valores de doses (CTDIw) obtidos em 

fantomas pediátricos de abdômen com técnica radiográfica de 120 kV, 210 mAs, 

espessura de corte de 10 mm com tempo de rotação de 1 segundo. Esta técnica foi 

empregada para exames de abdômen no hospital A. 

 

Figura 4.16 – Valores de doses normalizados (CTDIw) – para exames de abdômen obtidos 
no Hospital A, com  120 kV, 210 mAs, cortes de 10 mm e tempo de 1s 

 

Pode-se observar que o valor de CTDI no centro do fantoma de corpo adulto no 

centro foi menor que na superfície. Segundo a literatura (NICKOLOFF, 2002), este 

valor pode ser até 50 % menor, para todos os tipos de tomógrafos Neste trabalho, 

observou-se que este comportamento foi observado apenas para fantoma de adulto. Nos 

fantomas pediátricos verificou-se uma diferença  máxima entre os valores do centro e da 

superfície foi de 24  % (Figura 4.17). 
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Figura 4.17 – Valores de doses (CTDIc,p,w) – para exames de abdômen em função dos 
diâmetros  dos  fantomas  para  diferentes  faixa  etárias  obtidos no Hospital A, com  

120 kV, 210 mAs, cortes de 10 mm e tempo de 1s 
 

Comparando-se a utilização de técnicas radiográficas comuns de exames de 

adultos em exames pediátricos de crânio e também em relação ao fantoma de 16 cm, 

observa-se que o índice de dose CTDI apresentou um aumento de no máximo 23 % no 

Hospital A e menor de 25 % no Hospital B. Ou seja, os índices de doses aumentam, 

porém não chegaram a dobrar; entretanto, tais expectativas não foram observadas para 

exames de abdômen, pois a variação encontrada foi de aproximadamente 55 % para o 

Hospital A, levando a um aumento de aproximadamente o dobro. Na Figura 4.18 é 

apresentada a comparação entre os valores de CTDIw entre os hospitais A e B para 

exames de crânio e abdômen, em função dos diâmetros e idades representativas para 

todas as faixas etárias, respectivamente. 
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Figura 4.18 – Valores  de  doses (CTDIw) – para  exames de  de crânio (A) e abdômen  (B) 
em função dos diâmetros dos fantomas e das idades para diferentes faixa  etárias  obtidos 

no Hospital A e B, com  técnica de crânio  
 

Comparando-se os valores de DLP obtidos neste trabalho com os resultados 

obtidos por CHAPPLE, para a técnica de 200 mAs, e espessura de corte de 10 mm na 

faixa etária neonatal, verificou-se que no Hospital A foi 38,7 % inferior para exames de 

crânio e 46,1 % superior para exames de abdômen. No Hospital B, o valor da DLP foi 

89,2 % superior, sendo que se utilizou uma espessura de corte de 7 mm. Quando 

comparados com os valores obtidos por SHRIMPTOM, no Hospital A os valores de 

DLP apresentaram-se 37,1 % inferior para exames de crânio, 21,6 % abaixo para 

exames de abdômen superior e 52,1 % acima para exames de abdômen inferior. No 

Hospital B a diferença foi de 94,2 % para exames de crânio. 

Os valores de DLP e dose efetiva (E) obtidos para o fantoma de 16 cm (crânio 

adulto), no Hospital A são 15,69 e 5,5 % inferiores aos valores apresentados por 

CRAWLEY, respectivamente. Para o fantoma de abdômen (adulto), a grandeza DLP 

apresentou-se 56,8 % inferior e a dose efetiva (E) foi 56,2 % inferior em relação aos 

valores de CRAWLEY.  

Os valores da grandeza DLP obtidos, para o fantoma de 16 cm (crânio adulto), 

foram comparados com os valores de níveis de referência, (EUROPEAN 

COMMISSION-1999), no Hospital A foi aproximadamente 79 % inferior e no Hospital 

B foi 49 % inferior. 
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Na Tabela 4.9 são apresentados os valores de CTDIw e DLP obtidos para os 

fantomas pediátricos de crânio neste trabalho e de níveis de referência (SHRIMPTON 

and WALL, 2000) 

 

TABELA 4.9 - Variação dos valores de doses em relação aos níveis de referência (DRLs) 
da Tabela 2.4 para Crânio 

CTDIw  DLP  Diferença (%) 

(mGy) (mGy cm-1) CTDIw DLP 

Faixa 
etária 
(anos) 

HA HB NRDPs HA HB NRDPs HA HB HA HB 
0  a  0,5 18,9 55,5 40 188,6 582,7 300 -52,75 38,75 -37,13 94,23 

0,5 a   3 15,4 43,0 -- 169,6 503,7 -- -- -- -- -- 

3    a    7 13,2 39,1 60 158,4 493,1 600 -73,60 -34,83 -73,60 -17,82 

7  a   13 12,5 38,3 70 187,4 562,9 750 -82,14 -45,28 -75,01 -24,95 

13  a  17 12,0 38,1 -- 191,7 640,8 -- -- -- -- -- 

NRDPs – Nível de Referência de Diagnóstico Pediátrico (Shrimptom e Wall, 2000) 

 

Os valores de MSAD para os exames de crânio e abdômen de adulto proposto 

como níveis de referência no Brasil pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE (Portaria 453/98) 

são de 50 e 25 mGy respectivamente. Os valores de MSAD obtidos no Hospital A 

foram iguais a 16,1 e 4,4 mGy com 200 e 275 mAs, respectivamente para crânio e 

abdômen. No Hospital B o valor de MSAD para exame de crânio foi de 20,5 mGy e 

para 100 mAs. Verifica-se que estes resultados são aproximadamente 33 % inferiores 

aos níveis de referência estabelecidos pela Portaria 453. 

As Figuras 4.19 a 4.21, apresentam os valores de CTDI medidos na posição 

central do fantoma em função do diâmetro dos fantomas. No equipamento do Hospital 

A, a maioria dos exames foi realizada com 120 kV. Contudo, alguns exames foram 

realizados em 90 kV ou 140 kV. No segundo equipamento do Hospital B, os exames 

foram realizados basicamente com 120 e 135 kV. 
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FIGURA 4.19 –  Valores  de  doses  no  centro, CTDIc (mGy/100mAs) dos fantomas em 
função do diâmetro para equipamento do Hospital A – Exames de Crânio, com técnica 

radiográfica de 200 mAs e cortes de 10 mm de espessura 
 

 

 
FIGURA 4.20 –  Valores de  doses  no  centro,  CTDIc (mGy/100mAs)  dos  fantomas    em 
função do diâmetro para equipamento do Hospital A – Exames de Abdômen, com técnica 

radiográfica de 110 mAs e tempo de 1,1 segundo 
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FIGURA 4.21 – Valores de doses no centro, CTDIc (mGy/100mAs) dos fantomas em 

função do diâmetro para equipamento do Hospital B – Exame de Crânio, com técnica 
radiográfica de 200 mAs e cortes de 7mm. 

 

Como mostrado nas Figuras 4.19 a 4.21, o dados foram ajustados a uma função 

exponencial de primeira ordem com um coeficiente de correlação (R2) maior de 0,99 

para exames de crânio e abdômen no Hospital A, e maior de 0,91 para exame de crânio 

no Hospital B, para valores de doses no centro dos fantomas (CTDIc). Entretanto, para 

valores de doses na superfície dos fantomas (CTDIp) o coeficiente de correção no 

hospital A é 0,99 para exames de abdômen e 0,95 para exames de crânio; no Hospital B 

o valor desse coeficiente de correlação foi 0,96. Foram obtidos resultados semelhantes 

para as demais técnicas TC adotadas nos Hospitais.  

Os valores apresentados nas Figuras 4.19 e 4.21 foram obtidos respectivamente 

nos hospitais A e B em exames de crânio utilizando a técnica radiográfica de 200 mAs 

com cortes de 10 e 7 mm de espessuras. A técnica radiográfica de 110 mAs com cortes 

de 10 mm de espessura foi utilizada nos exames de abdômen no Hospital A (Figura 

4.20). Pode-se verificar que os ajustes de todas as curvas dos gráficos se encontram 

dentro da margem de incerteza obtida neste trabalho. 

As Figuras 4.22 a 4.24 mostram os valores de doses (CTDI), obtidos na periferia 

dos fantomas, a 1 cm da borda. 
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FIGURA 4.22 – Valores de doses na periferia, CTDIp (mGy/100mAs) dos fantomas em 
função do diâmetro  para  equipamento do Hospital A – Exame de Crânio, com técnica 

radiográfica de 200 mAs e cortes de 10 mm. 
 
 

 
FIGURA 4.23 –  Valores  de  doses na  periferia, CTDIp (mGy/100mAs) dos fantomas em 
função do diâmetro para equipamento do Hospital A – Exame de Abdômen, com técnica 

radiográfica de 110 mAs e tempo de 1,1 segundo 
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FIGURA 4.24 – Valores de doses na periferia, CTDIp (mGy/100mAs) dos fantomas em 
função do diâmetro para equipamento do Hospital B – Exame de Crânio, com técnica 

radiográfica de 200 mAs, cortes de 7 mm e tempo de 1 segundo. 
 

Para o mesmo kVp e mAs, o valor de CTDI no centro para os fantomas de 11,51 

cm de diâmetro é três vezes maior que os fantomas de 28,54 cm de diâmetros. 

Conseqüentemente, o CTDIc para pacientes pediátricos é muito maior que para 

pacientes adultos, com a mesma técnica radiográfica selecionada. Entretanto, quando se 

realizam extrapolações dos valores de doses (CTDIc , p) para o fantoma de crânio adulto 

(18,86 cm) através das curvas mostradas nas figuras 4.19 a 4.24, verifica-se que as 

doses  em  fantomas  na  faixa etária neonatal nos Hospital A e B aproximadamente de 

48 % superior que as doses obtidas em fantomas de pacientes adulto. 

 

4.3 Análise das Incertezas 

 

Neste trabalho obteve-se uma incerteza padrão expandida relativa (U=7,3 %), 

considerando um nível de confiança de 95% e um fator de abrangência (k=2). As 

incertezas foram classificadas segundo ISOGUM (1998). Nas Tabelas 4.10, 4.12 e 4.13 

são apresentadas todas as incertezas associadas para os exames de crânio e abdômen, 

nos Hospitais A e B: 
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TABELA 4.10 – Incertezas associadas às medidas realizadas para o exame de crânio 

no Hospital A 

Fonte de Incerteza 
Valor 

Tipo 
Distribuição 

de Divisor Incerteza 
Hospital A - Exame de CRÂNIO %   Probabilidade     

Posicionamento do fantoma na mesa 0,025 B Retangular 
���

 0,014 
Posicionamento da câmara no centro de referência 0,010 A Normal 1 0,010 
Temperatura 1,000 B Retangular 

���
 0,577 

Pressão 1,000 B Retangular 
���

 0,577 
Umidade 1,000 B Retangular 

���
 0,577 

Calibração da câmara 5,000 B Normal 2 2,500 
Incerteza de calibração 5,000 B Normal 2 2,500 
Incerteza da medida no Fantoma 0 ano 0,003 A Normal 1 0,003 
Incerteza da medida no Fantoma 1 ano 0,002 A Normal 1 0,002 
Incerteza da medida no Fantoma 5 anos 0,005 A Normal 1 0,005 
Incerteza da medida no Fantoma 10 anos 0,006 A Normal 1 0,006 
Incerteza da medida no Fantoma 15 anos 0,005 A Normal 1 0,005 
Incerteza da medida no Fantoma >17 anos 0,008 A Normal 1 0,008 

Inc. combinada relativa uc (%) no Fantoma 0 ano     3,674 

Inc. combinada relativa uc (%) no Fantoma 1 ano     3,674 

Inc. combinada relativa uc (%) no Fantoma 5 anos     3,674 

Inc. combinada relativa uc (%) no Fantoma 10 anos     3,674 

Inc. combinada relativa uc (%) no Fantoma 15 anos     3,674 

Inc. combinada relativa uc (%) no Fantoma >17anos     3,674 
Incerteza padrão expandida relativa U (%) k=2 para nível de confiança de 95% 7,3 
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TABELA 4.11 – Incertezas associadas às medidas realizadas para o exame de crânio 
no Hospital B 

Fonte de Incerteza Valor Tipo 
Distribuição 

de Divisor Incerteza 
Hospital B - Exame de CRÂNIO %   Probabilidade     

Posicionamento do fantoma na mesa 0,025 B Retangular ���  0,014 
Posicionamento da câmara no centro de referência 0,010 A Normal 1 0,010 
Temperatura 1,000 B Retangular ���  0,577 
Pressão 1,000 B Retangular ���  0,577 
Umidade 1,000 B Retangular ���  0,577 
Calibração da câmara 5,000 B Normal 2 2,500 
Incerteza de calibração 5,000 B Normal 2 2,500 
Incerteza da medida no Fantoma 0 ano 0,003 A Normal 1 0,003 
Incerteza da medida no Fantoma 1 ano 0,002 A Normal 1 0,002 
Incerteza da medida no Fantoma 5 anos 0,008 A Normal 1 0,008 
Incerteza da medida no Fantoma 10 anos 0,002 A Normal 1 0,002 
Incerteza da medida no Fantoma 15 anos 0,005 A Normal 1 0,005 
Incerteza da medida no Fantoma >17 anos 0,003 A Normal 1 0,003 

Inc. combinada relativa uc (%) no Fantoma 0 ano     3,674 

Inc. combinada relativa uc (%) no Fantoma 1 ano     3,674 

Inc. combinada relativa uc (%) no Fantoma 5 anos     3,674 

Inc. combinada relativa uc (%) no Fantoma 10 anos     3,674 

Inc. combinada relativa uc (%) no Fantoma 15 anos     3,674 

Inc. combinada relativa uc (%) no Fantoma >17 anos     3,674 
Incerteza padrão expandida relativa U (%) k=2 para nível de confiança de 95% 7,3 
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TABELA 4.12 – Incertezas associadas às medidas realizadas para o exame de 
abdômen no Hospital A 

Fonte de Incerteza Valor Tipo 
Distribuição 

de Divisor Incerteza 
Hospital A - Exame de ABDÔMEN %   Probabilidade     

Posicionamento do fantoma na mesa 0,025 B Retangular ���  0,014 
Posicionamento da câmara no centro de referência 0,010 A Normal 1 0,010 
Temperatura 1,000 B Retangular ���  0,577 
Pressão 1,000 B Retangular ���  0,577 
Umidade 1,000 B Retangular ���  0,577 
Calibração da câmara 5,000 B Normal 2 2,500 
Incerteza de calibração 5,000 B Normal 2 2,500 
Incerteza da medida no Fantoma 0 ano 3,9E-05 A Normal 1 3,9E-05 
Incerteza da medida no Fantoma 1 ano 2,3E-05 A Normal 1 2,3E-05 
Incerteza da medida no Fantoma 5 anos 3,5E-05 A Normal 1 3,5E-05 
Incerteza da medida no Fantoma 10 anos 4,6E-05 A Normal 1 4,6E-05 
Incerteza da medida no Fantoma 15 anos 0,0E+00 A Normal 1 0,0E+00 
Incerteza da medida no Fantoma >17 anos 3,9E-05 A Normal 1 3,9E-05 

Inc. combinada relativa uc (%) no Fantoma 0 ano     3,674 

Inc. combinada relativa uc (%) no Fantoma 1 ano     3,674 

Inc. combinada relativa uc (%) no Fantoma 5 anos     3,674 

Inc. combinada relativa uc (%) no Fantoma 10 anos     3,674 

Inc. combinada relativa uc (%) no Fantoma 15 anos     3,674 

Inc. combinada relativa uc (%) no Fantoma >17 anos     3,674 
Incerteza padrão expandida relativa U (%) k=2 para nível de confiança de 95% 7,3 
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Capítulo 5 

 

CONCLUSÕES 

 

 

O projeto desenvolvido, compreendendo dez fantomas, possilita avaliar as doses 

ministradas em exames de tomografia computadorizada pediátrica. Os fantomas 

desenvolvidos neste trabalho são de fácil construção e utilizam apenas materiais 

disponíveis no mercado nacional o que possibilita um baixo custo de fabricação. As 

dimensões dos fantomas são adequadas para diferentes faixas etárias de uma amostra de 

pacientes do estado do Rio de Janeiro. 

Os resultados obtidos nos dois hospitais públicos, permitem concluir que: 

1. A partir da avaliação das grandezas (descritores de doses), constatou-se 

que os valores de doses em crianças na faixa etária neonatal são sempre superiores aos 

valores de doses obtidos para o paciente adulto, pois são aplicados protocolos adultos. 

No caso de exames de abdômen, a variação encontra-se em torno de 90 % para a 

grandeza dose efetiva (E), e na grandeza CTDIw esta variação é de 57 %. 

2. Com a obtenção dos fatores de fantomas (PH/B), tornou-se possível 

estimar os valores de CTDI para cada tipo de tomográfo, apenas com a obtenção da 

exposição no ar. 

3. Verificou-se o aumento do índice de dose em TC ponderado (CTDIw) à 

medida que se diminuía o diâmetro dos fantomas. Ou seja, o valor de dose aumenta ao 

se aplicar técnicas radiográficas de pacientes adultos em exames pediátricos de crânio e 

de abdômen. 

4. Ao se estabelecer uma comparação no Hospital A, antes e após a troca do 

tubo de raios X, às medições obtidas em exame de crânio, foi constatada uma redução 

de um fator  de 2 nos valores de doses. 

5. Verificou-se que os valores das leituras de dose obtidos para as diversas 

posições (0-centro, 3 h, 6 h, 9 h e 12 h) nos fantomas  cilíndricos de crânio são bem 
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próximos; entretanto, nos fantomas cilíndricos de abdômen, observou-se que a relação 

entre a dose no centro e na superfície do fantoma é consideravelmente maior. 

6. Os valores de CTDIw para crânio adulto (16 cm) são inferiores quando 

comparados a valores recomendados pela Comunidade Européia. No Hospital A, a 

diferença é de 86 %, e no Hospital B é de 66 %. Para exame de abdômen adulto, os 

valores aqui determinados são inferiores de um fator de 10. 

7. Os valores de doses, para exames de crânio, no Hospital A foi 20 % 

menor, e no Hospital B ficou 100 % acima, em relação aos valores apresentados por 

VEGA. 

8. Os valores de doses CTDIw e DLP pediátricos obtidos nos Hospitais A e 

B foram inferiores em relação ao nível de referência (DRLs) adotado por SHRIMPTON 

para diferentes faixas etárias. Na faixa etária de 0 – 0,5 ano (neonatal), o valor de DLP 

obtido no Hospital B foi 94 % superior ao DRLs. 

9. Para crianças de 10 anos, os valores de CTDIw obtidos deste trabalho 

foram inferiores em 89 % para crânio e 83 % para exames de abdômen.em relação aos 

obtidos por SHRIMPTON e WALL.  

10. Os valores de CTDIw foram inferiores aos valores apresentados por 

SHRIMPTON e por HUDA, para todas as faixas etárias e tipos de exames. 

11. Obteve-se uma diferença percentual máxima dos valores de doses efetiva 

(E), de 90 % para exames de abdômen e de 80% para exames de crânio.em relação aos 

valores apresentados por CLAPPLE.  

12. A partir dos resultados para fantomas padrão de crânio (16 cm), 

constatou-se que os valores de doses pediátricas foram superiores às doses praticadas 

em pacientes adultos. 
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Capítulo 6 
 

SUGESTÕES 
 

Recomenda-se para futuros trabalhos, os seguintes itens: 
 

1. Avaliar os níveis de referência em exames de TC pediátrico para o país. 

2. Comparar resultados experimentais e simulados por técnicas de Monte Carlo. 

3. Estabelecer as variações de doses mediante mudanças de inclinação do “gantry”. 
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