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RESUMO 
 

 

A Tomografia Computadorizada (TC) é um importante método de diagnóstico por imagem, 

amplamente utilizado. Entretanto, apesar de suas vantagens e dos avanços tecnológicos que 

vêm ocorrendo com os equipamentos de TC, os procedimentos tomográficos resultam em 

altas doses absorvidas nos pacientes. 

O objetivo deste trabalho foi efetuar um estudo dosimétrico nos tomógrafos localizados na 

cidade do Recife e avaliar a qualidade da imagem em procedimentos tomográficos efetuados 

nestes equipamentos. Foram estimados o índice volumétrico de kerma ar em tomografia 

computadorizada (CVOL) e o produto kerma ar pelo comprimento de varredura (PKL,CT). Estes 

valores foram calculados utilizando índices normalizados de kerma ar ponderado em fantomas 

dosimétricos de TC (nCW), fornecidos pelo grupo ImPACT para diversos tomógrafos, e os 

parâmetros de irradiação para procedimentos tomográficos de crânio de rotina, tórax de rotina 

e tórax alta-resolução realizados em 20 instituições. Os parâmetros de irradiação de 15 

pacientes adultos para cada procedimento foram registrados em seis instituições participantes 

do estudo, nas quais o fantoma do programa de acreditação em tomografia do Colégio 

Americano de Radiologia (ACR) foi utilizado para avaliar a qualidade da imagem. 

Para exames de crânio, os valores de CVOL variaram entre 12 e 58 mGy (para fossa posterior) 

e entre 15 e 58 mGy (para o cérebro) e os valores de PKL,CT, entre 150 e 750 mGycm. Valores 

de CVOL de varreduras de rotina do tórax variaram de 3 a 26 mGy, enquanto que o PKL,CT 

variou de 120 a 460 mGycm. Com relação aos exames de tórax em alta-resolução, o CVOL 

apresentou valores de 1,0 a 2,7 mGy e o PKL,CT, de 24 a 67 mGycm. Os resultados da 

avaliação de qualidade de imagem mostraram que quase todos os tomógrafos apresentaram 

pelo menos uma não conformidade. Um dos equipamentos apresentou falhas em 70% dos 

testes. Com relação ao ruído de imagem, apenas dois tomógrafos mostraram resultados 

aceitáveis. 

A partir deste estudo, conclui-se que os valores dos índices volumétricos de kerma ar em TC 

para os tomógrafos estudados estão abaixo dos níveis de referência europeus. Entretanto a 

qualidade de imagem destes equipamentos não atende a todos os requisitos do Colégio 

Americano de Radiologia, sugerindo a necessidade de implantação de programas de garantia 

de qualidade nas instituições avaliadas. 

 

Palavras-chave: tomografia computadorizada; qualidade de imagem; dosimetria. 
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ABSTRACT 
 

 

The Computed Tomography (CT) is an important diagnostic imaging method, widely used. 

However, in spite of all the advantages and technologic advances within the CT scanners, the 

tomographic procedures result in high absorbed doses to patients. 

The main objective of this work was to perform a dosimetric study of CT scanners located at 

Recife and to evaluate the image quality on CT examinations in these equipments. The 

volume CT air kerma index (CVOL) and air kerma length product (PKL,CT) were estimated. 

These values were calculated using normalized weighted air kerma indexes in CT standard 

dosimetry phantoms (nCW), supplied by ImPACT group for several CT scanners, and the scan 

parameters of routine head, routine chest and hi-resolution chest CT exams performed at 20 

institutions. The irradiation parameters of 15 adult patients for each CT procedure were 

registered at six participating centres, at which the phantom from the American College of 

Radiology (ACR) CT accreditation protocol was used for the image quality measurements. 

For routine head exams, the CVOL values varied between 12 and 58 mGy (at the posterior 

fossa) and 15 to 58 mGy (at the cerebrum) and the PKL,CT, from 150 to 750 mGycm. The 

CVOL values for routine chest procedures varied from 3 to 26 mGy and the PKL,CT, between 

120 and 460 mGycm. In relation to Hi-resolution chest exams, CVOL values were from 1.0 to 

2.7 mGy and the PKL,CT values varied between 24 and 67 mGycm. 

The image quality evaluations results showed that almost all scanners presented at least one 

inadequacy. One of the equipments presented faults at 70% of the tests. With regard to the 

image noise, only two scanners presented acceptable results. 

From these results, it is possible to conclude that the volume CT air kerma index values are 

lower than the European reference levels. However, the image quality of these CT scanners 

does not attend the ACR requirements, suggesting the need to implement quality assurance 

programs at the evaluated institutions. 

 

Keywords: computed tomography; image quality; dosimetry. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

 

A Tomografia Computadorizada (TC) é considerada a maior inovação da radiologia 

desde o descobrimento dos raios-X por Roentgen, em 1895. Basicamente, é um exame de 

finas secções transversais do corpo (cortes tomográficos), utilizando feixes colimados de 

raios-X. Esta técnica possibilita mínima superposição de estruturas anatômicas, apresenta alta 

resolução espacial e possui capacidade de diferenciar tecidos com densidades muito próximas. 

 Inventado em 1921 por Bocage (apud FRIEDLAND; THURBER, 1996, p. 1365), um 

tomograma convencional é a radiografia de uma camada do corpo orientada paralelamente a 

um filme radiográfico. Este sistema convencional de tomografia linear, constituído de um 

tubo de raios-X e um filme radiográfico do lado oposto, permitia a diferenciação de tumores 

suspeitos visualizados, por exemplo, em radiografias do pulmão. Em 1939, o tecnólogo 

britânico Watson (apud FRIEDLAND; THURBER, 1996, p. 1366) desenvolveu um sistema 

de tomografia axial transversa, nas quais as secções do corpo passaram a ser transversais. 

Porém, para visualizar todos os detalhes anatômicos do fino corte tomográfico do corpo, os 

contornos das estruturas deveriam ser reconstruídos matematicamente (SEERAM, 2001). 

 Diversos cientistas construíram métodos matemáticos de reconstrução, alguns datando 

de 1906 (BOCKWINKEL, 1906, apud FRIEDLAND e THURBER, 1996, p. 1366). As 

reconstruções de imagens de projeção, iniciadas em 1917 com austríaco Radon (apud 

SEERAM, 2001, p. 61) encontraram aplicação prática na medicina na década de 1960, através 

dos trabalhos de Oldendorf, Kuhl e Eduards (apud SEERAM, 2001, p. 61) 

O físico sul-africano Allan MacLeod Cormack, em 1963 (apud SEERAM, 2001, p. 

62), aplicou as técnicas de reconstrução à Medicina Nuclear, e em 1967, o engenheiro 

britânico Godfrey Newbold Hounsfield utilizou as técnicas de reconstrução de imagens de 

Cormack para desenvolver o primeiro aparelho de Tomografia Computadorizada (Computed 

Tomography Scanner), financiado pela indústria Electric and Musical Industry (EMI) 

Limited, para realizar estudos de imagens do cérebro com o neuro-radiologista Ambrose. 

Hounsfield e Ambrose publicaram seus resultados em 1972 (apud FRIEDLAND; THURBER, 

1996, p. 1367) e, em 1979, Hounsfield e Cormack foram laureados com o prêmio Nobel de 

Medicina e Psicologia pelo desenvolvimento da “tomografia computadorizada axial 

transversa” (SEERAM, 2001). 

Desde a publicação do trabalho de Hounsfield até os 10 anos subseqüentes, o número 

de tomógrafos instalados no mundo cresceu consideravelmente, mas o primeiro avanço 
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tecnológico significativo ocorreu em 1974, quando o Dr. Robert Ledley, professor da 

Universidade Georgetown, desenvolveu o primeiro tomógrafo de corpo inteiro, enquanto o 

tomógrafo de Hounsfield funcionava apenas para o crânio (SEERAM, 2001). Após os 

avanços dos primeiros equipamentos de tomografia computadorizada, surgiram mais três 

diferentes gerações de tomógrafos, diferenciados pelas formas de movimentação do tubo de 

raios-X e dos detectores e conseqüentemente pelo tempo de varredura. Os tomógrafos de 2ª 

geração foram desenvolvidos por volta de 1974, possuindo mais detectores, mas mantendo os 

movimentos de translação e rotação do tubo. A 3ª geração (que compreende os modelos mais 

usados atualmente) começou a ser produzida em 1976, apresentando um arranjo curvo de 

múltiplos detectores, apenas com movimentos de rotação, o que reduziu de forma 

considerável o tempo de varredura para alguns segundos. Em 1981, surgiram os tomógrafos 

de 4ª geração, em que apenas o tubo efetuava rotação, com detectores fixos (KALENDER, 

2006). Os tomógrafos de primeira e segunda geração tiveram seu uso proibido no Brasil, após 

a publicação da Portaria MS-453/1998 (BRASIL, 1998).  

Em 1989, quando a tomografia já perdia espaço para a Ressonância Nuclear 

Magnética, surgiu a TC espiral-helicoidal, baseada nos tomógrafos de 3ª geração, considerada 

como o maior avanço da tomografia nos últimos 40 anos. Nove anos mais tarde, foi 

introduzida uma nova geração de tomógrafos helicoidais, denominados “tomógrafos multi-

corte”, o que reduziu ainda mais o tempo de varredura e aumentou significativamente a 

resolução espacial do sistema (SEERAM, 2001). 

Apesar destas vantagens, exames de tomografia computadorizada resultam em altas 

doses absorvidas em órgãos e tecidos dos pacientes. Segundo o relatório do Comitê Científico 

das Nações Unidas para os Efeitos da Radiação Atômica (UNSCEAR, 2000), estes exames 

representam 34% da dose coletiva anual entre todos os exames de diagnóstico por imagem 

que utilizam raios-X. As doses absorvidas nos órgãos tendem a ser mais elevadas para 

modelos mais novos de tomógrafos, os quais são operados normalmente com valores mais 

altos de corrente e realizam cortes tomográficos com espessura menor e colimação maior. 

Entretanto, estes equipamentos possuem características que permitem a redução das doses 

absorvidas (ICRP, 2007), como o controle automático de exposição e a possibilidade de 

efetuar varreduras mais rápidas, além de produzirem imagens com alta qualidade e excelente 

resolução. 

A capacidade de um tomógrafo de permitir a visualização de estruturas de baixo 

contraste de um paciente é limitada principalmente pelo ruído da imagem e, portanto, está 

fortemente associada às doses absorvidas. Como resultado, imagens de qualidade 
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clinicamente aceitáveis com doses absorvidas dentro das recomendações internacionais 

requerem protocolos pré-definidos (GOLDMAN, 2007). Estes protocolos não permitem 

muitas modificações por parte dos técnicos, mas é importante a avaliação dos parâmetros de 

irradiação selecionados, já que as alterações de parâmetros influenciam nas doses absorvidas e 

na qualidade de imagem do tomógrafo. 

O objetivo deste trabalho foi avaliar a qualidade da imagem e os parâmetros de 

irradiação de tomógrafos na cidade do Recife. A partir destes parâmetros, foram estimados 

para exames tomográficos de crânio, tórax e tórax alta-resolução o índice volumétrico de 

kerma ar em TC e o produto kerma ar pelo comprimento, duas grandezas dosimétricas típicas 

da tomografia computadorizada, a partir das quais, doses absorvidas em órgãos e tecidos dos 

pacientes podem ser calculadas, por exemplo, com métodos de Monte Carlo. 

Estes dados fazem parte do projeto RLA-9/057, coordenado pela Agência 

Internacional de Energia Atômica com a finalidade de avaliar serviços de tomografia 

computadorizada na América Latina.  
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2  REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1  Constituição e princípio de funcionamento do Tomógrafo Computadorizado 

 

 

 Um tomógrafo é basicamente constituído por um tubo de raios-X móvel e detectores 

de radiação (móveis ou fixos), os quais formam o cabeçote (gantry), constituindo o 

denominado “sistema de aquisição de imagens”. A mesa de exame desloca-se entre o tubo de 

raios-X e os detectores. O cabeçote está conectado a um “sistema computacional”, 

responsável pela reconstrução de imagens e sua posterior visualização, edição, gravação e 

armazenamento (FRIEDLAND e THURBER, 1996). Os sistemas de um tomógrafo são 

visualizados na Figura 1. 

 

 

Figura 1: Tomógrafos e seus principais sistemas (TOSHIBA MEDICAL, 2008; GE HEALTHCARE, 2008) 

 

 

2.1.1  Sistema de produção de raios-X e aquisição de imagens 

 

 

 O sistema de aquisição de imagens é responsável por produzir e filtrar os raios-X, para 

que estes passem por apenas uma secção definida do paciente e sejam detectados e medidos 

(SEERAM, 2001). Os seus principais componentes são: tubo de raios-X, gerador de alta 

tensão, colimadores, filtro, detectores e eletrônica dos detectores. O cabeçote circunda a mesa 

do paciente num plano vertical (Figura 2) e contém um gerador de alta tensão, tubo de raios-X 

e outros componentes. A abertura do cabeçote é o local onde o paciente é posicionado durante 

a varredura (FRIEDLAND e THURBER, 1996). 

 

Sistema de aquisição (gantry) 

Sistema computacional 
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Figura 2: Esquema de tomógrafo, mostrando o sistema de aquisição de imagens (LEE et al., 1999). 

 

 Os feixes de raios-X são gerados em um tubo semelhante ao que é utilizado na 

radiografia convencional (Figura 3), cujo princípio de funcionamento baseia-se na liberação 

dos elétrons pelo filamento de tungstênio (catodo) e na sua aceleração em direção ao anodo. A 

interação dos elétrons com o anodo resulta na liberação da sua energia na forma de calor e de 

raios-X (MARCONATO, 2005). 

 

 

Figura 3: a – Tubo de raios-X utilizado em tomógrafos (SEERAM, 2001); b – Esquema mostrando os 

principais componentes de um tubo de raios-X (HENDEE; RITENOUR, 2002). 

 

A energia máxima do feixe de raios-X produzido é proporcional à diferença de 

potencial aplicada entre o catodo e o anodo no tubo. A dose depende da corrente e tensão do 

tubo e do tempo de exposição, que no caso do tomógrafo corresponde ao tempo de rotação do 

cabeçote. Altos valores de mAs (corrente x tempo) reduzem o ruído na imagem, melhorando a 

visualização de regiões de baixo contraste, como o abdômen, mas causam um aumento na 

dose absorvida (SIEMENS, 2006). 

 

A 
B 
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O feixe de radiação que sai do tubo é filtrado, protegendo o paciente dos fótons de 

baixa energia que somente aumentam a dose e não contribuem para a imagem. O colimador 

localizado na saída do tubo de raios-X permite definir a área a ser irradiada, a qual 

corresponde à espessura de corte. Além do colimador na saída do tubo, utiliza-se também um 

colimador na frente do detector de radiação, cujo objetivo é o de reduzir a interferência da 

radiação espalhada na resposta do detector e, portanto, o surgimento de artefatos na imagem 

(SIEMENS, 2006). 

Um bom detector para TC deve possuir uma conversão otimizada do feixe de radiação 

em sinais elétricos, produzindo imagens livres de artefatos. Isto só é possível combinando alta 

eficiência, boa estabilidade, e curto tempo de resposta. (HAHN et al., 1997). 

Em tomografia computadorizada, há dois tipos básicos de detectores de radiação: 

gasosos e cintiladores (SEERAM, 2001). Nos detectores gasosos os quanta de raios-X são 

convertidos diretamente em sinais elétricos, através do princípio da câmara de ionização. A 

Figura 4 mostra o esquema básico de um detector gasoso para TC. No caso de detectores 

cintiladores, que são mostrados na Figura 5, a luz emitida por estes materiais cintiladores de 

estado sólido após a interação com os fótons de raios-X é coletada por fotodiodos. Em TC, 

estes materiais são normalmente tungstanato de cádmio (CdWO4) ou materiais cerâmicos com 

gadolínio e/ou ítrio (HAHN et al., 1997). 

 

 

Figura 4: Configuração básica de um detector de ionização gasosa (SEERAM, 2001). 

 

 De acordo com Hahn e colaboradores (1997), entre os detectores tipicamente 

utilizados em TC, os detectores gasosos de xenônio são os que apresentam a melhor 

combinação entre os parâmetros exigidos. Entretanto, testes mostraram que uma cerâmica de 

óxido de gadolínio (GdOS) era bastante promissora para ser usada como detector, por 

apresentar alta eficiência de cintilação com pequena espessura e curto tempo de resposta. Este 
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material é utilizado pela Siemens para equipar seus novos tomógrafos multi-corte. O material 

passou por processos de dopagens e passou a ser conhecido como cintilador de cerâmica 

ultra-rápida (Ultra Fast Ceramic – UFC), gerando imagens de alta qualidade, com alta 

resolução, para varreduras de grande extensão. 

 

 

 

Figura 5: Esquema de arranjo de detectores cintiladores de estado sólido para TC. 

 

 

2.1.2  Sistema computacional 

 

 

O sistema computacional é o responsável pela reconstrução, visualização e 

armazenamento de imagens (SEERAM, 2001). Este sistema é constituído por: computador e 

console; monitor; e equipamentos de armazenamento e gravação de imagens (fitas 

magnéticas, discos ópticos e impressoras), conforme mostra a Figura 6. 

 

 

Figura 6: Diagrama com os componentes de um tomógrafo e o sistema de geração e armazenamento 

da imagem, (SEERAM, 2001). 
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A imagem tomográfica é constituída de pequenas células, ou elementos. Cada célula é 

chamada de pixel (picture element) e a informação numérica em cada pixel corresponde a um 

número TC (CT number). O pixel é a representação bidimensional de um volume do tecido, 

conhecido como voxel (volume element) e é determinado pela multiplicação do tamanho do 

pixel pela espessura do corte tomográfico. O diâmetro da imagem reconstruída é chamado de 

“campo de visão” (field of vision – FOV). Quando o FOV é aumentado, cada pixel cresce 

proporcionalmente, mas quando a matriz é aumentada, o tamanho do pixel diminui 

(BUSHONG, 1997), melhorando a resolução da imagem, como se pode observar na Figura 7. 

 

 

Figura 7: Comparação entre as primeiras imagens de TC (A) e as imagens produzidas por tomógrafos 

mais recentes (B) (SEERAM, 2001). 

  

Os níveis de brilho de cada pixel representam uma faixa de números TC, que varia de  

-1.000 a +1.000, correspondendo à variação das densidades do ar ao osso, respectivamente. O 

número zero é atribuído à densidade produzida na água. O valor do número TC é dado por 

(SEERAM, 2001): 

 

( )w

w

NúmeroTC k
 




   (1) 

 

onde: µ é o coeficiente de atenuação de raios-X de um pixel; 

µw é o coeficiente de atenuação de raios-X na água; 

k é uma constante que determina o fator de contraste ou escala. 

De acordo com Seeram (2001), nos primeiros tomógrafos, o valor de k era 500, 

resultando numa escala de contraste de 0,2% por número TC. Os números TC obtidos com 

este fator de contraste eram denominados números EMI (em referência à empresa que 

produziu o primeiro equipamento de TC). O fator de contraste foi elevado para 1.000 e os 

números TC obtidos com este fator formam a escala Hounsfield, que expressa µ com mais 

precisão, porque resulta em uma escala de contraste de apenas 0,1% por número TC. As 

unidades da escala Hounsfield são chamadas Unidades Hounsfield (Hounsfield Unit – HU). 

 

A 

 

B 
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Cada valor medido da transmissão dos raios-X resulta de todas as porções atenuantes 

no corpo do paciente ao longo de uma linha do tubo de raios-X até o detector. A coleta das 

medidas lineares de diferentes ângulos de visão durante uma rotação do cabeçote 

proporcionam dados de projeção, os quais resultam em um “sinograma” (perfil de projeção 

sinusóide). O sinograma pode ser representado como uma imagem, onde o eixo-y representa 

as medidas de cada detector e o eixo-x, as medidas dos detectores em cada posição do 

cabeçote. A imagem do sinograma é de difícil interpretação devido às formas que se 

sobrepõem. Portanto, é necessário o uso de um método computacional para a reconstrução da 

imagem de atenuação original (LEE et al., 2006). 

Um método envolve o tratamento do sinograma e da imagem como um problema de 

álgebra linear. Cada medida é uma equação somando todos os pixels ao longo do raio do 

detector e todas as equações podem ser resolvidas para solucionar os pixels desconhecidos. O 

problema deste método é que envolve milhões de medidas e variáveis, o que requer operações 

muito complexas até para os computadores modernos. 

O processo matemático (ou algoritmo) que tornou a reconstrução de imagens 

praticável é conhecido como “projeção posterior filtrada”. Este método parte do princípio de 

que a atenuação em qualquer ponto dentro do campo de visão do tomógrafo pode ser 

calculado somando-se uma combinação ponderada de medidas. Esta combinação é 

denominada kernel. A medida do detector diretamente relacionado a um certo pixel é somada, 

enquanto as medidas dos detectores vizinhos são subtraídas. Kernels diferentes podem ser 

utilizados para aperfeiçoar as imagens, dependendo da aplicação clínica (LEE et al., 2006). 

 Há ainda os algoritmos 3D, que usam reconstrução volumétrica e de superfície para 

produzir imagens tridimensionais. Este algoritmo é baseado em gráficos computacionais e 

ciências de percepção visual. Um algoritmo para visualização de superfícies consiste em 

interpolação, segmentação, formação de superfície e projeção. Algoritmos 3D permitem que o 

usuário interaja, visualize e manipule objetos tridimensionais de grandes dimensões. A Figura 

8 mostra um exemplo de imagem 3D gerada por um tomógrafo para estudo de múmias. 

Imediatamente após a aquisição e o processamento, as imagens podem ser 

manipuladas, processadas e avaliadas. Faz parte da rotina clínica atual a avaliação de 

parâmetros geométricos, como distância, área, ângulo e volume, bem como a avaliação de 

medidas de densidade (SIEMENS, 2006). Os parâmetros geométricos podem ser avaliados 

com maior precisão do que na radiografia convencional e a densidade é medida usando os 

números TC numa determinada região de interesse (region of interest – ROI). 
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Figura 8: Estudo tomográfico de uma múmia peruana de 100 anos (sem a necessidade de destruir as 

bandagens). a – Imagens 3D usando reconstrução volumétrica, com filtro de osso e detalhe; 

b – Visão lateral, mostrando cérebro residual na fossa posterior (SEERAM, 2001). 

 

 As técnicas de manipulação de imagem podem ser lineares ou não lineares. As 

primeiras incluem processos como suavização e aperfeiçoamento de imagens. Técnicas não 

lineares são as manipulações da escala de cinza com diferentes algoritmos. O algoritmo é 

baseado em uma técnica de processamento denominada “mapeamento de nível de cinza”, 

também chamada de “aperfeiçoamento de contraste”, “modificação de histograma” ou 

“janelamento” (SEERAM, 2001). 

 O janelamento (windowing) refere-se a um método pelo qual a escala de cinza pode 

ser manipulada usando os números TC da imagem. O operador pode alterar estes números 

para promover uma melhor visualização de diferentes estruturas. O contraste da imagem pode 

ser modificado com dois mecanismos de controle: largura de janela e nível de janela. A 

largura de janela determina o número máximo de tons de cinza que podem ser visualizados no 

monitor e o nível de janela é o ponto central do total de números TC, posicionado em 

qualquer lugar dentro da largura da janela (SEERAM, 2001). 

 Vários programas computacionais estão disponíveis para manipulação de imagem em 

TC, como reconstrução multiplanar, TC quantitativa, imagem 3D e planejamento de 

radioterapia com TC. Outros programas adicionam funções gráficas, ROI, setas, grades, 

histogramas e anotações (SEERAM, 2001). A reconstrução multiplanar (conhecida também 

como “reformatação de imagem”) cria imagens coronais, sagitais e paraxiais a partir de uma 

varredura axial transversa. As imagens “reformatadas” permitem visualização de estruturas 

específicas (relacionadas a estruturas vizinhas), determinam a extensão de lesões e fraturas e 

ajudam a localizar lesões, fragmentos ósseos e corpos estranhos. O problema é que há perda 

de detalhes na imagem. 

 A TC quantitativa é a técnica de raios-X mais sensível para medir o conteúdo mineral 

de ossos trabeculares, na avaliação da osteoporose. Essa medida é denominada densidade 

A B 
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mineral óssea (DMO). O funcionamento é semelhante ao dos equipamentos de Densitometria 

Óssea, onde ROIs são demarcadas na imagem da coluna lombar e seus valores são 

convertidos para unidades de DMO. O conteúdo mineral é então comparado a valores 

populacionais normais (SEERAM, 2001). 

 

 

2.2  Tipos de Tomografia Computadorizada 

 

 

 As diferenças entre as gerações de tomógrafos residem na quantidade de detectores, na 

movimentação destes e do tubo de raios-X e nos métodos de reconstrução de imagens. 

 

 

2.2.1  Primeira geração 

 

 

 Os tomógrafos de primeira geração (Figura 9) apresentavam feixes de raios-X 

pontuais, denominados “feixes em lápis” (pencil beam) paralelos. Tanto o tubo de raios-X 

como o detector realizavam movimentos de rotação e translação simultâneos e o tempo total 

de varredura era de 4,5 a 5,5 minutos (MECCA, 2005). Estes tomógrafos são considerados 

apenas projetos de demonstração (BUSHONG, 1997). 

  

Figura 9: Geometria paralela de um tomógrafo de 1ª geração (SEERAM, 2001 – modificado) e foto 

do primeiro tomógrafo produzido pelas indústrias EMI na Inglaterra (COSSON, 2006). 

 

O processo de aquisição de dados é baseado no princípio de rotação e translação. O 

tubo produz um feixe de raios-X altamente colimado e efetua translação pelo corpo do 

paciente, juntamente com um ou dois detectores. Após cada translação, o tubo e o detector 

efetuam rotação de um grau, seguida por novo movimento de translação. Estes movimentos 
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são repetidos por 180° e este método é chamado de “varredura de feixe pontual retilíneo” 

(SEERAM, 2001). 

 

 

2.2.2  Segunda geração 

 

 

 O tomógrafo de 2ª geração surgiu com o objetivo de diminuir o tempo de varredura, o 

qual passou a ser de 20 a 210 segundos, com o uso de múltiplos detectores (de 5 a 30 

detectores) dispostos em linha (MECCA, 2005). Quanto maior o número de detectores, menor 

é o tempo de varredura. Um modelo de tomógrafo de 2ª geração é apresentado na Figura 10. 

 

 

Figura 10: Movimentação de um tomógrafo de 2ª geração (SEERAM, 2001 – modificado). 

 

A 2ª geração foi baseada no mesmo princípio de translação e rotação utilizado na 

primeira, com algumas modificações fundamentais, como múltiplos feixes pontuais. O 

resultado é uma geometria que descreve um pequeno leque, originado no tubo de raios-X. Os 

raios-X são divergentes, em vez de paralelos, resultando numa mudança significativa no 

algoritmo de reconstrução de imagem. Após cada movimento de translação do feixe em leque, 

o tubo e os detectores giram a passos maiores. O processo, repetido por 180°, é denominado 

“varredura de múltiplos feixes pontuais retilíneos” (SEERAM, 2001). 

 

 

2.2.3  Terceira geração 

 

 

 Os tomógrafos de 3ª geração (Figura 11) apresentam o feixe em leque mais largo e um 

aumento considerável no número de detectores (cerca de 600, com um arranjo curvilíneo). A 
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rotação do tubo de raios-X e dos detectores passou a ocorrer num giro completo e o tempo de 

varredura foi reduzido para 2 a 10 segundos (MECCA, 2005). 

 

 

Figura 11: Geometria em leque de tomógrafo de 3ª geração (LEE et al., 2006 – modificado). 

 

 Este método é denominado “varredura de feixe em leque rotatório contínuo”. O curto 

tempo de varredura reduz a produção de artefatos na imagem, causados por movimentos 

respiratórios, por exemplo (SEERAM, 2001). 

 

 

2.2.4  Quarta geração 

 

 

 Os tomógrafos de 4ª geração (Figura 12) possuem feixe largo em forma de leque e mil 

a dois mil detectores cintiladores estacionários, circundando completamente o corpo do 

paciente. Apenas o tubo de raios-X rotaciona, efetuando um giro de 360° (MECCA, 2005). 

 O algoritmo responsável pela reconstrução da imagem gerada por este tomógrafo é 

oposto ao que é utilizado pelos tomógrafos de 3ª geração, pois considera-se que a origem do 

ápice do feixe está em cada detector (nos outros tomógrafos, o ápice localiza-se no tubo de 

raios-X) (SEERAM, 2001). 

 Devido ao alto custo dos detectores e por não apresentar redução no tempo de 

varredura ou melhorias significativas na qualidade da imagem, os tomógrafos de quarta 

geração não tiveram muitas unidades vendidas e não são mais produzidos. 
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Figura 12: Tomógrafo de 4ª geração com detectores fixos (LEE et al., 2006 – modificado). 

 

 

2.2.5  TC espiral-helicoidal 

 

 

 A necessidade de varreduras mais rápidas e melhorias nas reconstruções 

tridimensional e multiplanar encorajaram o desenvolvimento de tomógrafos de rotação 

contínua (SEERAM, 2001). 

 A TC espiral-helicoidal utiliza o princípio dos tomógrafos de 3ª geração (tubo e 

detectores com movimentos simultâneos de rotação e feixe em leque). A diferença é que, com 

esta técnica, não é realizada apenas a varredura de uma secção, mas de um volume do corpo 

do paciente (Figura 13). Enquanto a mesa desloca o paciente através da abertura do cabeçote, 

o tubo de raios-X e os detectores realizam rotações contínuas, gerando cortes em forma de 

espiral. Devido a isto, a TC espiral-helicoidal é também chamada de “varredura de volume” 

ou “TC espiral de corte (ou fatia) único” (single-slice spiral CT scanner). A hélice (um tipo 

de espiral, daí o nome da técnica) formada ao longo do corpo do paciente pode criar lacunas e 

artefatos, mas programas especiais de reconstrução (técnicas de interpolação que geram um 

conjunto de imagens planas para cada posição da mesa de exames) produzem imagens de alta 

qualidade sem artefatos (KALENDER, 2006). 

Esta técnica, portanto, possui três grandes vantagens sobre a TC convencional: não há 

artefatos de movimentação, possibilitando a geração de imagens precisas de órgãos em 

constante movimentação; o tempo de varredura é muito reduzido; é possível reconstruir 

“cortes” individuais a partir de uma grande quantidade de dados volumétricos, apenas 

sobrepondo reconstruções sempre que for preciso. 
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Figura 13: Comparação esquemática entre as varreduras seqüencial e helicoidal. a – Varredura “corte 

por corte”; b – Varredura volumétrica (SEERAM, 2001). 

 

 A TC espiral-helicoidal é baseada na tecnologia slip-ring (“anel deslizante”), que 

reduz o comprimento dos cabos de alta tensão, permitindo a rotação contínua do cabeçote. 

Slip-rings (Figura 14) são equipamentos eletromecânicos, consistindo de anéis condutores 

elétricos e escovas que transmitem energia elétrica através de uma interface rotatória 

(SEERAM, 2001). 

 

 
Figura 14: Anéis condutores (listras superiores) de um sistema slip-ring. Cada anel conduz tensão 

suficiente para alimentar os componentes do cabeçote (SEERAM, 2001). 

 

 A maioria dos tomógrafos atuais usa anéis deslizantes (slip-rings), os quais podem ser 

em forma de disco ou cilindro. Na forma de disco, os anéis condutores formam círculos 

concêntricos no plano de rotação. A configuração cilíndrica inclui anéis posicionados ao 

longo do eixo (SEERAM, 2001). 

 Os anéis deslizantes proporcionam rotação contínua do cabeçote, eliminando os 

longos cabos de alta tensão para o tubo de raios-X, usados nos tomógrafos convencionais 

(Figura 15). Estes cabos originam-se no gerador de alta tensão, normalmente localizado na 

mesma sala do cabeçote. Em tomógrafos com estes anéis, o gerador fica dentro do cabeçote 

(SEERAM, 2001). 

 A TC espiral-helicoidal utiliza algoritmos de interpolação linear de 360° e de 180° 

para a reconstrução da imagem. O algoritmo de 360º foi usado durante o desenvolvimento 

inicial da TC espiral, mas gerava imagens de qualidade inferior. O algoritmo de 180° é 
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utilizado hoje, por ter melhorado a qualidade da imagem em relação ao anterior. Neste 

algoritmo, um segundo espiral, oposto ao espiral medido, é calculado, permitindo que pontos 

mais próximos possam ser usados para a interpolação, aperfeiçoando desta forma a imagem 

produzida (SEERAM, 2001). 

 Um fator importante na TC espiral-helicoidal é a velocidade de mesa, definida como a 

distância (em milímetros) que a mesa move durante uma rotação completa do tubo de raios-X. 

Este parâmetro é usado para calcular o “passo” (pitch), que é a razão da velocidade pela 

espessura irradiada de corte (ou pela colimação total do feixe, para equipamentos multi-corte), 

de acordo com IAEA (2007). Um pitch igual a 1 (quando a distância percorrida pela mesa em 

uma rotação é igual à colimação) resulta na melhor qualidade de imagem. O pitch pode ser 

elevado para aumentar a velocidade de varredura, diminuindo a quantidade de radiação 

recebida pelo paciente e reduzindo, porém, a qualidade da imagem (SIEMENS, 2006). 

 

 

Figura 15: Contribuição do slip-ring para TC. a – Rotação convencional usando cabos; b – Rotação 

contínua rápida, usando slip-ring (SEERAM, 2001 – modificado). 

 

 Outro parâmetro existente apenas na TC helicoidal é o incremento de reconstrução 

(IR), também denominado de “intervalo de reconstrução”. O IR determina o grau de 

sobreposição seccional para melhorar a qualidade da imagem. Reduzindo-se o IR, a qualidade 

aumenta, o que também aumenta o tempo de varredura e de processamento, bem como o 

tamanho do arquivo de dados. 
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2.2.6  TC multi-corte 

 

 

 O tomógrafo multi-corte (multislice) representa um dos mais novos avanços na 

tomografia computadorizada por raios-X (KALENDER, 2006). Ele é baseado na tecnologia 

de multidetectores (Figura 16) para efetuar varredura de mais de duas fatias em cada rotação, 

aumentando consideravelmente a velocidade de varredura, pois o tempo de varredura é de 7 a 

8 vezes menor do que a tomografia convencional. A partir do surgimento dos equipamentos 

multi-corte, os tomógrafos de corte-único passaram a ser denominados de SSCT (single-slice 

CT) e os tomógrafos multi-corte, MSCT (multi-slice CT). 

 

 

Figura 16: Configuração dos detectores em tomógrafos multi-corte (SEERAM, 2001 – modificado). 

 

 De acordo com Seeram (2001), a principal diferença dos tomógrafos multi-corte para 

os outros é o fato de utilizarem múltiplas fileiras de detectores, como se pode observar na 

Figura 17. A quantidade de fileiras pode ser de 8, 16 ou 32, dependendo do fabricante. Estes 

tomógrafos introduziram novos conceitos com relação à tecnologia de detectores, geometria 

de aquisição de dados e algoritmos de reconstrução de imagens. 

Devido à presença de várias fileiras de detectores, o feixe de raios-X é em forma de 

cone, e não mais em leque como nos modelos anteriores. Essa geometria gera a necessidade 

de novos processos de interpolação, pois os fótons que contribuem para a formação da 

imagem incidem de forma oblíqua nos detectores. Como um algoritmo aproximado para feixe 

em cone necessita de cálculos extensos, não é utilizado para imagens médicas. Utiliza-se, 

portanto, reconstruções especiais de feixe em leque, derivadas de reconstruções para TC 

helicoidal de corte-único. Essa reconstrução é normalmente baseada em três passos: varredura 
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espiral-helicoidal por amostragem entrelaçada; interpolação por filtragem z; e reconstrução de 

feixe em leque (SEERAM, 2001). 

 

 

Figura 17: Diferenças entre detectores de um tomógrafo helicoidal de corte-único (A) e um tomógrafo 

multi-corte (B) (SEERAM, 2001 – modificado). 

 

 Um conceito introduzido por alguns fabricantes de tomógrafos multi-corte foi o mAs 

efetivo (ou mAs/corte), definido como o produto corrente pelo tempo de exposição médio, por 

unidade de comprimento ao longo do eixo longitudinal. O mAs efetivo é calculado dividindo-

se o produto corrente pelo tempo pelo pitch. Este fator é importante porque o aumento do 

pitch eleva o ruído, que pode ser reduzido com o aumento da corrente, mantendo constante o 

mAs efetivo, o que acarreta o aumento da dose absorvida no paciente (MAHESH et al., 2001). 

 

2.2.7  Outros tipos de aplicações em tomografia 

 

 

 Segundo Seeram (2001), existem diversos novos métodos de imagem por Tomografia 

Computadorizada, dentre os quais se destacam: TC em tempo real; TC 3D; angiografia com 

TC; estudo de imagens por realidade virtual; e TC com feixe de elétrons: 

 

a) TC em tempo real (fluoroscopia): Esta técnica é utilizada para a visualização de órgãos 

em movimento (como o sistema digestório) e também na radiocirurgia (cirurgia guiada por 

imagens radiográficas contínuas). Para que um tomógrafo seja capaz de gerar imagens em 

 

A 

 

B 
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tempo real, são necessários três fatores: varredura rápida e contínua; reconstrução rápida de 

imagem; e visualização contínua de imagens. 

 

b) Angiografia TC: Utilizando-se meios de contraste, é possível visualizar vasos sangüíneos 

com alta resolução. Esta visualização das estruturas vasculares (angiografia) pode ser por 

cortes ou por imagem 3D, gerando imagens com qualidade superior à angiografia 

convencional. 

 

c) Estudo de imagens com realidade virtual (endoscopia virtual): Torna possível a 

visualização do interior de estruturas anatômicas, principalmente estruturas tubulares. As 

imagens são de boa qualidade, quando comparadas às geradas por uma endoscopia 

convencional, com a vantagem de utilizar uma técnica não invasiva, que possibilita o estudo 

de e de difícil acesso, como os brônquios e o intestino delgado. 

 

d) TC com feixe de elétrons (Electron beam CT – EBCT): Este tipo de tomógrafo 

(denominado de “5ª geração” ou “TC ultra-rápida”) foi criado para a visualização com alta 

resolução de órgãos em rápido movimento, como o coração. Um modelo deste tomógrafo é 

apresentado na Figura 18. Um canhão de elétrons gera um feixe de elétrons de 130 kV, que é 

acelerado, focado e deflexionado em um ângulo prescrito, por bobinas eletromagnéticas, para 

colidir com um anel de tungstênio, produzindo um feixe de raios-X; o feixe é colimado em 

forma de leque, passando pelo paciente e atingindo detectores do lado oposto. 

 

 

 

Figura 18: Tomógrafo “ultra-rápido” com feixe de elétrons (SEERAM, 2001 – modificado). 



 38 

2.3  Exames de Tomografia Computadorizada 

 

 

 Os principais exames realizados em TC são: crânio seqüencial; tórax helicoidal e em 

alta-resolução; abdômen; abdômen e pélvis; e coluna lombar. Estes últimos utilizam 

protocolos de aquisição semelhantes aos exames de abdômen e, por este motivo, não são 

considerados como rotina para avaliações dosimétricas. As subseções seguintes descrevem as 

características de cada exame, bem como os protocolos recomendados pela Comissão 

Européia, para tomógrafos de corte-único (EUROPEAN COMMISSION, 2000) e tomógrafos 

multi-corte (BONGARTZ et al., 2004). 

 Os valores referentes ao produto corrente pelo tempo não são mostrados, pois a 

recomendação da Comissão Européia é de que os parâmetros de exposição sejam ajustados ao 

tamanho do paciente, especialmente em pacientes pediátricos (BONGARTZ et al., 2004). 

  

a. Crânio 

 

Os exames de tomografia computadorizada de crânio são classificados em: cérebro; 

face e seios da face; mastóide; articulação têmporo-mandibular; sela túrcica; e varredura 

volumétrica. 

 Os exames de cérebro são indicados em casos de lesões traumáticas, crises 

convulsivas freqüentes e investigação de patologias cerebrais locais ou difusas quando a 

ressonância magnética não está disponível ou é contra-indicada (BONGARTZ et al., 2004). 

 O exame de cérebro é subdividido em duas seções: base (fossa posterior) e hemisférios 

cerebrais (supratentorial). Para cada uma das seções, são utilizados parâmetros de exposição 

diferentes. Como a fossa posterior é composta por estruturas ósseas de pequeno tamanho, 

cortes mais finos e mais próximos são necessários. Porém, algumas instituições utilizam 

protocolos fixos para todo o cérebro. No caso de pacientes recém-nascidos, só é recomendada 

a TC da região cerebral, já que a fossa posterior ainda não está completamente formada. 

 Os parâmetros recomendados para exames de crânio em tomógrafos SSCT 

(EUROPEAN COMMISSION, 2000) e para tomógrafos MSCT (BONGARTZ et al., 2004), 

são mostrados na Tabela 1. O guia da Comunidade Européia para tomógrafos de corte-único 

recomenda, para a maioria dos exames tomográficos, o uso de tensão padrão. Entende-se que 

este padrão esteja compreendido em torno de 120 kVp, que é o valor selecionado na maioria 

dos tomógrafos. 
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Tabela 1: Parâmetros recomendados para exames de crânio. 

Parâmetro SSCT MSCT 

Tensão do tubo Padrão Média (110 – 130 kV) 

Colimação 
2 a 5 mm (fossa posterior); 

5 a 10 mm (cérebro) 

4 cortes: 1 – 2,5 mm; 

16 cortes: <1 – 2,5 mm 

Incremento Cortes contíguos Cortes contíguos 

 Fonte: European Commission (2000); Bongartz et al. (2004) - modificado 

 

 

b. Tórax 

 

 Os exames tomográficos de tórax são indicados em casos de suspeita de doença 

pulmonar, pleural ou linfática, incluindo metástases, infecções, lesões traumáticas e 

patologias focalizadas (EUROPEAN COMMISSION, 2000). 

 Os parâmetros recomendados na Europa para exames de tórax são mostrados na 

Tabela 2. 

 
Tabela 2: Parâmetros recomendados para exames de tórax. 

Parâmetro SSCT MSCT 

Tensão do tubo Padrão Média (110 – 130 kV) 

Colimação 7 a 10 mm 
4 cortes: 1 – 2,5 mm 

16 cortes: 1 – 2,5 mm 

Pitch 
Rotina: 1,0; 

Lesões grandes: até 1,5 
> 0,9 

 Fonte: European Commission (2000); Bongartz et al. (2004) - modificado 

 

 

c. Tórax alta-resolução 

 

 O exame seqüencial de tórax em alta resolução é indicado para detecção e 

caracterização de patologias específicas difusas do parênquima pulmonar, incluindo enfisema 

e bronquiectasia (EUROPEAN COMMISSION, 2000). 

 Os parâmetros recomendados pela Comissão Européia para exames de parênquima de 

tórax (alta-resolução) são mostrados na Tabela 3. 
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Tabela 3: Parâmetros recomendados para exames de tórax alta-resolução. 

Parâmetro SSCT MSCT 

Tensão do tubo Padrão ou alta Média (110 – 130 kV) 

Colimação 1 a 2 mm 
4 cortes: < 1 mm 

16 cortes: < 1 mm 

Incremento 10 a 20 mm 10 – 15 mm 

 Fonte: European Commission (2000); Bongartz et al. (2004) - modificado 

 

 

d. Abdômen 

 

 Os exames gerais de tomografia computadorizada de abdômen são indicados em casos 

de: lesões inflamatórias, abscessos, alterações estruturais suspeitas ou conhecidas, lesões no 

retroperitôneo, lesões de grandes vasos (como aneurismas) e lesões traumáticas. O exame 

também é utilizado como guia para punções e biópsias (EUROPEAN COMMISSION, 2000). 

Exames do abdômen superior, região entre o tórax e a pélvis, podem ser utilizados para 

diagnósticos de patologias nos rins, glândulas adrenais, pâncreas, fígado e baço. Os exames 

para busca de metástases hepáticas são os mais realizados e são utilizados como rotina para 

dosimetria. 

 Os parâmetros recomendados pela Comissão Européia estão dispostos na Tabela 4. 

 
Tabela 4: Parâmetros recomendados para exames de abdômen. 

Parâmetro SSCT MSCT 

Tensão do tubo Padrão Média (110 – 130 kV) 

Colimação 
7 a 10 mm; 

Lesões pequenas: 4 a 5 mm 

4 cortes: 1 - 2,5 mm 

16 cortes: < 1 mm 

Pitch 
1,0; 

Lesões traumáticas: até 2,0 
0,9 – 1,3 

 Fonte: European Commission (2000); Bongartz et al. (2004) – modificado 

 

 

e. Abdômen e pélvis 

 

Exames de rotina de abdômen e pélvis são utilizados no diagnóstico de patologias infra-

abdominais, estadiamento abdominal, monitoração de doenças malignas e trauma 

(BONGARTZ et al., 2004). Os exames com contraste iodado intra-venoso podem ser 
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realizados em até quatro fases, para comparação: pré-contraste; arterial (imagens do fígado); 

portal; e tardia (ou excretora). O mesmo pode ocorrer com os exames de abdômen superior. 

Os protocolos de aquisição recomendados pela Comissão Européia podem ser observados na 

Tabela 5. 

 
Tabela 5: Parâmetros recomendados para exames de abdômen e pélvis. 

Parâmetro SSCT* MSCT 

Voltagem do tubo Padrão Média (110 – 130 kV) 

Colimação 
7 a 10 mm; 

Lesões pequenas: 4 a 5 mm 

4 cortes: > 1 mm 

16 cortes: < 1 - 2,5 mm 

Pitch 
1,0; 

Lesões traumáticas: até 2,0 
> 0,9 

* A norma EUR 16262 (EUROPEAN COMMISSION, 2000) não discrimina exames de abdômen e 

pélvis. Parâmetros referentes a exames de abdômen superior são apresentados a título de comparação. 

 Fonte: European Commission (2000); Bongartz et al. (2004) – modificado 

 

 

2.4  Qualidade de imagem em Tomografia Computadorizada 

 

 

A determinação da qualidade da imagem em radiodiagnóstico é um procedimento 

complexo, envolvendo análises qualitativas e quantitativas. A avaliação qualitativa é uma 

medida subjetiva e não específica da imagem, realizada por um observador treinado. Já as 

medidas quantitativas, como ruído e razão contraste-ruído podem ser facilmente obtidas e 

fornecem bons parâmetros de comparação com a dose de radiação e os protocolos 

selecionados, mas não fornecem dados completos para um diagnóstico clínico correto, o que 

só é possível com a avaliação qualitativa (McCOLLOUGH et al., 2006). 

De acordo com a norma IEC 1223-2-6 a qualidade da imagem tomográfica deve ser 

expressa através de parâmetros físicos, como uniformidade, linearidade, resolução espacial e 

ruído (EUROPEAN COMMISSION, 2000). Simuladores (fantomas) devem ser utilizados 

para a realização de alguns testes, incluídos em programas de Controle de Qualidade (CQ), 

que visam garantir a formação de imagens de qualidade, melhorando as chances para um 

diagnóstico correto e contribuindo para a saúde do paciente (SEERAM, 2001). O programa de 

garantia de qualidade constitui-se na monitoração continuada de equipamentos e 

procedimentos, para avaliar e solucionar qualquer alteração que possa comprometer a 

qualidade da imagem. O controle de qualidade é um conjunto de testes de constância e 
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atividades para verificar a manutenção dos requisitos de desempenho dos equipamentos, a fim 

de mantê-los em condições adequadas de funcionamento (ROS, 2000). 

No Brasil, em junho de 1998, a Portaria 453 da Secretaria de Vigilância Sanitária do 

Ministério da Saúde aprovou o Regulamento Técnico “Diretrizes de Proteção Radiológica em 

Radiodiagnóstico Médico e Odontológico”. O Regulamento, adotado em todo o território 

nacional, obriga toda instalação que use equipamentos emissores de radiação ionizante a 

possuir um programa de garantia de qualidade, envolvendo testes de controle de qualidade e 

manutenção dos equipamentos (BRASIL, 1998). 

De acordo com a norma IEC 61223-1 de 1993 (apud LAMMOGLIA, 2001), da 

Comissão Eletrotécnica Internacional (International Eletrotechnical Commission – IEC), 

quando se utilizam conceitos de qualidade, alguns termos devem ser definidos. Os testes de 

constância são realizados para se estabelecer o estado funcional do equipamento num 

determinado instante. Os Valores de Linha de Base são os valores obtidos numa série de 

testes iniciais em relação aos quais serão comparados todos os testes de constância 

subseqüentes. Os Testes de Aceitação têm como objetivo garantir que os equipamentos 

recentemente instalados estejam funcionando como prescrito pelas especificações contratuais, 

que estejam em conformidade com normas técnicas e que produzam imagens de alta 

qualidade. Os Testes de Constância (testes de qualidade) são realizados periodicamente após a 

aceitação, para garantir que os parâmetros de desempenho do equipamento continuem em 

conformidade com as normas e os regulamentos técnicos e permitir o reconhecimento 

antecipado de variações nas propriedades dos componentes do equipamento. 

A escolha da técnica para os testes de CQ depende do tipo de tomógrafo e do teste a 

ser realizado. Muitas variáveis podem ser selecionadas para cada teste, incluindo kV, mA, 

tempo de varredura, espessura do corte, tipo de algoritmo, tipo de filtro de raios-X e tamanho 

do ponto focal. A combinação destas variáveis deve permanecer a mesma para as várias 

execuções de um mesmo teste (SEERAM, 2001). 

Os testes de CQ devem ser sempre correlacionados com a dose absorvida, para 

garantir um equilíbrio entre as variáveis que afetam contraste, resolução espacial, ruído e dose 

no paciente (HENDEE e RITENOUR, 2002). 

Os principais problemas de qualidade da imagem em tomografia estão relacionados a 

resolução espacial, detalhe (borramento), sensibilidade (resolução de baixo contraste), ruído e 

artefatos. Falhas no detalhamento das imagens podem ser ocasionadas por aumento do pitch, 

aumento do tamanho do voxel ou uso de filtros (como os que reduzem o ruído). Porém, este 

problema pode ser reduzido com a redução no tamanho dos detectores (SPRAWLS, 1992). 
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Artefatos na imagem podem ser causados por movimentação do paciente durante a 

aquisição, presença de objeto metálico no campo de radiação, ruído, endurecimento do feixe 

(REDDINGER, 1998) ou pela presença de dois materiais com densidades muito diferentes 

num mesmo voxel (artefato denominado “volume parcial”). Exemplos de artefatos são 

mostrados na Figura 19. 

 De acordo com o ICRP 102 (2007), alguns aspectos de qualidade de imagem estão 

diretamente relacionados à dose absorvida, enquanto outros não, como artefatos de 

movimento e resolução espacial. Ruído de imagem e contraste são os melhores parâmetros 

para avaliação da qualidade de imagem. O ruído, em TC, é o parâmetro mais diretamente 

relacionado com a dose, isto é, um aumento na dose reduz o ruído. 

 

 

 

Figura 19: Exemplos de artefatos nas imagens tomográficas: a- imagem com ruído excessivo 

(REDDINGER, 1998); b- ranhuras causadas por material metálico (SEERAM, 2001); c- 

artefatos causados por efeito de endurecimento do feixe no meio de contraste (BARRET e 

KEAT, 2004); d- artefato em forma de anel (SIJBERS e POSTNOV, 2004). 

 

 Ruído de imagem pode ser quantificado como o desvio padrão do número TC (em 

HU) em uma ROI numa substância homogênea (normalmente água) e é utilizado para 

comparações entre a dose e a qualidade de imagem. O ruído baixo é especificamente 

importante para a detecção de lesões de baixo contraste. Por outro lado, em alguns estudos, 

que apresentam alto contraste entre a lesão e o background (como estudos de litíase), valores 

mais elevados de ruído são aceitos. Portanto, os parâmetros de exposição de um procedimento 

de TC devem ser escolhidos com base na indicação clínica do procedimento (ICRP, 2007). 

a b 

c d 
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 O contraste de imagem é determinado por uma relação mais complexa entre os 

parâmetros de varredura e de reconstrução. O contraste é dependente da tensão do tubo de 

raios-X. Uma redução no kVp pode reduzir a dose de radiação, mas aumenta o contraste 

(ICRP, 2007). 

 Alguns dos testes realizados são baseados nas recomendações contidas no manual 

Radiodiagnóstico Médico: Segurança e Desempenho de Equipamentos (ANVISA, 2005); no 

Protocolo Español de Control de Calidad em Radiodiagnóstico (SOCIEDADE ESPAÑOLA 

DE RADIOLOGIA, 2002); e na European Guidelines on quality criteria for computed 

tomography (EUROPEAN COMMISSION, 2000). Porém, todos os testes, bem como suas 

recomendações, níveis de referência e o fantoma utilizado, foram realizados de acordo com o 

programa de acreditação em TC do Colégio Americano de Radiologia (ACR, 2004). 

 

 

2.5  Dosimetria em Tomografia Computadorizada 

 

 

Em tomografia computadorizada, as grandezas dosimétricas diferem das utilizadas em 

radiografia convencional, devido às características específicas dos tomógrafos. Essas 

grandezas, definidas para medidas no ar e em fantomas de PMMA (polimetilmetacrilato) são 

as seguintes: 

- Medida no ar: índice de kerma ar no ar em tomografia computadorizada (Ca,100). 

- Medidas em fantomas: 

. índice de kerma ar em fantomas dosimétricos de TC (CPMMA,100); 

. índice ponderado de kerma ar em fantomas dosimétricos de TC (CW); 

. índice volumétrico de kerma ar em TC (CVOL); 

. produto kerma ar por comprimento para exames completos de TC (PKL,CT). 

 

 

2.5.1  Grandeza dosimétrica medida no ar 

 

 

 O índice de kerma ar no ar em tomografia computadorizada, Ca,100
1
, é medido para 

uma única rotação do tubo de raios-X e corresponde ao quociente da integral do kerma ar ao 

                                                 
1
 É importante ressaltar que, nos últimos anos, tem havido atualizações nas denominações e símbolos das 

grandezas dosimétricas para TC. No documento da ICRU 74 (2005), o Ca,100 é denominado como CK, embora a 

definição e os cálculos sejam os mesmos. 
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longo de uma linha paralela ao eixo de rotação do tomógrafo (eixo z), com 100 mm de 

comprimento e colimação total de feixe NT, conforme a equação (IAEA, 2007): 

 
50

,100
50

1
( )aC K z dz

NT




   (mGy) (2) 

 

Para tomógrafos de corte-único, N é igual a 1. Para tomógrafos multi-corte, N é o 

número de fileiras de detectores ativos durante a varredura, ou seja, o número de cortes 

efetuados em cada rotação (SEERAM, 2001). A unidade do Ca,100 é o J/kg, cujo nome 

especial é o gray (Gy), de acordo com a publicação TRS-457 (IAEA, 2007). 

Essas medidas são efetuadas com câmara de ionização tipo lápis, mostrada na Figura 

20, no arranjo experimental para medida do Ca,100. 

 

  

Figura 20: Câmara de ionização tipo lápis em arranjo para medida do Ca,100 (IAEA, 2007). 

 

A Figura 21 representa o perfil de distribuição de kerma ar de um único corte 

tomográfico, com colimação NT, de acordo com a posição relativa do corte no eixo z. As 

regiões sombreadas mostram a divisão do perfil em seções iguais a NT. 

 

 
Figura 21: Perfil de kerma ar de um corte com colimação NT (modificado de SHOPE et al., 1981). 

Câmara de ionização lápis 

Suporte para a câmara 
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A resposta da câmara de ionização corresponde à carga elétrica produzida pela radiação 

ao longo do volume sensível da câmara e é proporcional à distribuição da radiação no corte 

tomográfico. Portanto, a leitura obtida com a câmara lápis corresponde a 
50

50
( )K z dz



 , de 

modo que a equação (2) pode ser escrita como: 

 

,100

1 1
a cC M R Cal L f

NT NT
                  (mGy)   (3) 

 

onde: - M é a leitura média corrigida da câmara de ionização lápis; 

- R é a média das leituras com a câmara de ionização (corrigidas para pressão e 

temperatura); 

- Cal é o fator de calibração da câmara; 

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

 - fc é o fator de conversão de carga para kerma ar (nC/Gy); 

 - NT é a colimação total irradiada (nº de cortes x espessura de corte, em cm). 

 

 

2.5.2  Grandezas medidas em fantomas dosimétricos de tomografia computadorizada 

 

 

 Para a dosimetria efetuada em fantomas dosimétricos padrões de TC, define-se o 

índice de kerma ar em fantoma de TC (CPPMA,100
2
) como a integral do kerma ar para uma 

rotação do cabeçote, dividida pela colimação total do feixe (NT), medida em um fantoma 

padrão de cabeça (16 cm de diâmetro) ou abdômen (32 cm de diâmetro), ao longo do eixo de 

rotação (ICRU, 2005). Portanto: 

 
50

,100
50

1
( )PMMA PMMAC K z dz

NT




                  (mGy) (4) 

 

 Os fantomas são alinhados com o centro do cabeçote e com seu eixo longitudinal, 

coincidindo com o eixo de rotação do cabeçote (Figura 22). 

                                                 
2
 O CPMMA,100 é denominado CK,PMMA no ICRU 74 (2005). 
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Figura 22: Posicionamento do fantoma com a câmara de ionização lápis para dosimetria em TC 

(SUPERTECH, 2008). 

  

Valores de CPMMA,100 medidos no centro e na periferia do fantoma de cabeça ou 

abdômen permitem calcular o índice ponderado de kerma ar em fantomas de TC (CW
3
), 

definido como (IAEA, 2007): 

 

,100, ,100,

1
( 2 )

3
W PMMA c PMMA pC C C                   (mGy) (5) 

 

onde: - CPMMA,100,c é medido no centro de um fantoma de PMMA; 

 - CPMMA,100,p é a média das leituras em quatro pontos da periferia do fantoma. 

 É recomendado que as leituras sejam efetuadas no centro do fantoma e pontos da 

periferia a 10 mm da superfície. O valor de CPMMA,100,p corresponde à média das leituras de 

quatro pontos ao redor da periferia do fantoma, mostrados na Figura 23. 

 

 

Figura 23: Esquema de fantoma dosimétrico padrão para TC, mostrando os pontos em que é 

posicionada a câmara de ionização lápis para realizar medidas de CPMMA,100. 

 

                                                 
3
 Na publicação ICRU 74 (2005), o CW é denominado CK,PMMA,w. 

CPMMA,100,p 

CPMMA,100,c 

Câmara de ionização lápis 

Fantoma dosimétrico padrão 
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O CW pode ser normalizado por unidade de produto da corrente do tubo pelo tempo 

de rotação, PIt, em mAs (IAEA, 2007). O índice ponderado normalizado (nCW) é calculado da 

seguinte forma: 

 

W
n W

It

C
C

P
   (mGy/mAs) (6) 

 

 A partir dos valores de CW, é possível calcular o índice volumétrico de kerma ar em 

TC (CVOL). Esta grandeza expressa o kerma ar médio no volume de uma varredura 

(SHRIMPTON et al., 2005), levando em consideração o pitch helicoidal ou o incremento 

seqüencial (IAEA, 2007). O CVOL é calculado da seguinte forma: 

 

W
VOL W

CNT
C C

l p
          (mGy) (7) 

 

onde NT é a colimação total do feixe de radiação, l é a distância percorrida pela mesa do 

paciente por rotação helicoidal ou entre rotações seqüenciais consecutivas e p é o fator pitch, 

isto é, a razão entre l e NT (IAEA, 2007). 

O CVOL é o parâmetro que melhor representa o kerma ar médio no fantoma dosimétrico 

padrão em um ponto do volume de varredura para um protocolo específico (ICRP, 2007). O 

CVOL é um indicador útil da dose de radiação por considerar informações específicas de cada 

protocolo de aquisição (como o pitch ou o incremento). De acordo com a norma IEC 60601-

2-44 de 2003 (apud SHRIMPTON et al., 2005, p. 5), os valores de CVOL devem ser 

visualizados nos consoles dos tomógrafos para cada protocolo selecionado. 

 Outra grandeza, o produto kerma ar pelo comprimento em tomografia 

computadorizada determinado para fantomas dosimétricos e procedimentos completos de TC 

(PKL,CT), é definido como: 

 

, jKL CT n VOL j It

j

P C l P         (mGycm) (8) 

 

onde o índice j representa cada varredura seqüencial ou helicoidal que é parte do exame, lj é a 

distância percorrida pelo suporte do paciente entre ou durante rotações consecutivas do 

cabeçote e 
jItP é o produto corrente pelo tempo para cada seqüencia j (IAEA, 2007). 

Como normalmente não há diferenças de parâmetros entre rotações de um mesmo 

exame, o PKL,CT pode ser definido da seguinte forma: 
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,KL CT VOLP C L    (mGycm) (9) 

 

onde L é o comprimento total exposto durante a aquisição de imagens, para uma seqüência 

helicoidal. Na varredura axial, L é a distância entre as margens externas do primeiro e do 

último cortes em seqüência (SHRIMPTON et al., 2005). 

 O PKL,CT é utilizado por refletir a energia absorvida total durante o exame tomográfico 

(ICRP, 2007) e a partir deste valor, é possível calcular doses absorvidas em órgãos. A unidade 

desta grandeza é o Gy.cm. 

 

 

2.5.3  Estado da arte da dosimetria em TC 

 

  

Diversos trabalhos têm sido realizados para determinar doses de referência em 

tomografia computadorizada, com a finalidade de comparar os diversos modelos de 

tomógrafos, bem como os parâmetros de irradiação selecionados. 

Conway et al. (1992) avaliaram os parâmetros de aquisição e os índices de dose em TC 

em cinco instalações nos Estados Unidos, em tomógrafos de terceira e quarta gerações. Os 

índices de dose foram medidos utilizando um fantoma padrão e uma câmara de ionização 

lápis. Os pesquisadores concluíram que equipamentos de diferentes fabricantes fornecem 

diferentes índices de doses, mesmo quando se utilizam os mesmos parâmetros de irradiação. 

Diferenças entre parâmetros e calibrações dos sistemas também fornecem variações na dose 

absorvida. 

Huda e colaboradores (2001) compararam as doses absorvidas nos órgãos de crianças, 

adolescentes e adultos submetidos a exames tomográficos de cabeça. Foram realizadas 

medidas de exposição utilizando câmaras de ionização lápis, as quais foram convertidas para 

“dose média por secção”, com o uso de um fator de conversão, gerado por técnicas de 

simulação de Monte Carlo. Concluiu-se que o tamanho do paciente deve sempre ser levado 

em consideração, ao se decidir os parâmetros de exame. Foi recomendada a introdução de 

protocolos de exame em TC de acordo com o tamanho dos pacientes. 

Ainda em 2001, foi efetuada uma comparação entre o índice de dose em TC e o pitch 

para um tomógrafo de corte-único e um multi-corte, de um mesmo fabricante, utilizando uma 

câmara de ionização lápis e um fantoma cilíndrico para abdômen (32 cm de diâmetro). Este 

experimento confirmou que o aumento do pitch reduz proporcionalmente a dose no paciente, 
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quando outros parâmetros são mantidos constantes. Porém, no caso do tomógrafo multi-corte, 

o aumento do pitch implicara no aumento da corrente do tubo, com a finalidade de manter o 

ruído de imagem. Portanto, o aumento do pitch não necessariamente reduz a dose, 

dependendo do sistema de tomografia utilizado (MAHESH et al., 2001). 

Chapple et al. (2002) utilizaram TLD’s (dosímetros termoluminescentes) em 

simuladores antropomórficos para medir as doses absorvidas nos órgãos. Foram utilizados 

simuladores para diferentes idades e tamanhos de crianças, compreendendo diversas regiões 

do corpo. Foram também medidos os valores de índice de dose ponderado (CTDIW) e produto 

dose por comprimento (DLP), que foram substituídos por CW e PKL,CT, respectivamente. 

Valores de DLP encontrados para um simulador referente a criança de 5 anos foram inferiores 

aos níveis de referência publicados por Shrimpton e Wall (2000). Foram derivados valores de 

dose efetiva, também compatíveis com as referências, os quais foram encontrados a partir do 

DLP e de fatores de conversão, dependentes do tamanho do paciente. 

 Pages et al. (2003) compararam os índices de dose em exames pediátricos de TC na 

Bélgica com os critérios de referência europeus, além de determinar quais ajustes 

relacionados à idade e ao tamanho do paciente são feitos nos parâmetros de varredura que 

alterem a dose. Para esta medida, foi utilizada uma câmara de ionização lápis e simuladores 

de PMMA de 16 cm de diâmetro. Foi também calculada a dose efetiva, a partir de medidas de 

dose no ar e fatores de conversão (determinados para simuladores matemáticos 

antropomórficos pediátricos usando métodos de Monte Carlo). Concluiu-se que há diferenças 

significativas entre os índices nos hospitais analisados. Em algumas unidades, o fator pitch foi 

reduzido para crianças, resultando em índices de doses em TC mais elevados, demonstrando a 

importância de uma seleção cuidadosa dos parâmetros técnicos para cada tipo de exame. Uma 

unidade utilizou os mesmos parâmetros para exames adultos, resultando numa dose efetiva 

(em uma criança de 5 anos) superior à referência para adultos. 

 No Brasil, Marconato e colaboradores (2004) publicaram um trabalho com o objetivo 

de verificar os protocolos utilizados nos exames principais de TC e sugerir uma redução no 

produto corrente pelo tempo utilizado, comparando os índices de dose em TC, o aquecimento 

do tubo e a qualidade da imagem. Para as medidas da dose, foi utilizada uma câmara de 

ionização e um fantoma cilíndrico padrão para dosimetria em TC. A qualidade de imagem foi 

avaliada em termos de ruído de imagem e resolução de baixo contraste, utilizando fantoma 

fornecido pelo fabricante do tomógrafo. Com a redução do produto corrente pelo tempo de 

rotação nos exames de crânio e abdômen (que representam cerca de 40% da totalidade dos 

exames de TC), foi obtida uma redução de 13% e 23%, respectivamente, no aquecimento do 
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tubo de raios-X, aumentando consideravelmente a vida-útil do mesmo. Concluiu-se que uma 

alteração nos protocolos dos exames, visando redução do produto corrente pelo tempo, reduz 

de forma significativa a dose absorvida nos pacientes e aumenta a vida útil do tubo, sem 

comprometer a segurança diagnóstica. 

 Uma dissertação de mestrado da Universidade de Tartu (NOSACH, 2006) teve como 

objetivo a medida de CTDIw e DLP em tomógrafos da Estônia, sugerindo valores locais de 

referência. Observou-se que os exames de crânio apresentam os maiores valores de DLP entre 

os exames de TC analisados. De acordo com o pesquisador, a redução máxima do 

comprimento de varredura (sem a perda de regiões anatômicas vitais) pode ser o primeiro 

passo para reduzir o DLP e a dose efetiva para o paciente. Recomendou-se também a redução 

nos valores de produto corrente por tempo para pacientes de menor tamanho e espessura. 

De acordo com o ICRP (2007), diversas pesquisas compararam as doses absorvidas 

para tomógrafos de corte-único e multi-corte. Se valores de corrente selecionados para um 

SSCT forem usados para MSCT, pode haver aumento da dose absorvida, devido a diferenças 

geométricas entre os tubos e arranjos de detectores e à realização de cortes tomográficos mais 

finos e menores valores de pitch. Portanto, não se devem utilizar os mesmos protocolos para 

diferentes equipamentos. A redução dos índices de dose em tomógrafos multi-corte pode 

ocorrer devido a três fatores: 

- Possibilidade de diversas reconstruções, com apenas uma aquisição, devido à espessura de 

corte muito mais fina; 

- Redução no número de repetições por artefatos de movimentação, devido ao aumento 

considerável na velocidade de aquisição; 

- Possibilidade de alterar a corrente do tubo de acordo com as diferentes regiões do paciente. 

 Sistemas de controle automático de exposição (AEC – Automatic Exposure Control) 

utilizam protocolos relacionados à qualidade de imagem. Se a qualidade de imagem é 

especificada pelo operador e é apropriada para o procedimento, há uma redução significativa 

na corrente do tubo, com exceção de pacientes obesos. Neste caso, a corrente deve ser elevada 

visando uma melhor qualidade de imagem. Cada fabricante desenvolveu um modelo de AEC, 

mas todos estão relacionados à modulação da corrente do tubo de raios-X de acordo com as 

diferentes regiões do corpo do paciente (ICRP, 2007). 

 Há diversos níveis de referência para os índices de dose em TC, dentre os quais 

destacam-se os guias de boas práticas europeus (EUROPEAN COMMISSION, 2000; 

BONGARTZ et al., 2004), e os níveis nacionais de referência dose do Reino Unido 

(Shrimpton et al., 2005). O primeiro guia europeu (2000) engloba apenas os tomógrafos de 
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corte único e o segundo (2004), apenas os tomógrafos de multi-corte. Os níveis do Reino 

Unido, publicados em 2003 e revisados em 2005, são os mais atuais e recomendam os 

menores valores de índice volumétrico de kerma ar, apresentando dados para tomógrafos de 

corte-único e de multi-corte. Além disso, apresentam também níveis distintos para cada 

segmento de um mesmo exame (como as duas regiões dos exames de crânio). Os níveis de 

referência do Reino Unido (SHRIMPTON et al., 2005) foram calculados com base nos 

valores tabelados de nCW, fornecidos pelo ImPACT para diversos modelos de tomógrafos. 

Os níveis de referência adotados no Reino Unido, descritos por Shrimpton e 

colaboradores (2005), incluem as principais grandezas recomendadas atualmente em TC 

(CVOL e PKL,CT). A Tabela 6 mostra os índices de referência do Reino Unido, com modificação 

das denominações das grandezas publicadas para índice de kerma ar em TC e produto kerma 

ar pelo comprimento. 

 
Tabela 6: Níveis de referência de dose em TC. 

Exame Região 
CVOL (mGy) PKL,CT (mGycm) 

SSCT MSCT SSCT MSCT 

Cabeça 

Fossa posterior 65 100 - - 

Cérebro 55 65 - - 

Total - - 760 930 

Abdômen Total 13 14 460 470 

Abdômen e pélvis Total 13 14 510 560 

Tórax 

Pulmão 10 13 - - 

Fígado 11 14 - - 

Total - - 430 580 

Tórax alta-resolução Total 3 7 80 170 

Fonte: SHRIMPTON et al. (2005) – modificado. 
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3  METODOLOGIA 

 

 

3.1  Caracterização dos equipamentos e instituições 

 

 

 Neste estudo, foram avaliadas 20 instituições que realizam exames de tomografia 

computadorizada no Recife, correspondendo a cerca de 80% de todos os serviços da cidade. 

Não foram coletados dados nas instituições restantes porque as mesmas estavam desativando 

os tomógrafos ou instalando novos equipamentos até a conclusão deste trabalho, ou ainda por 

motivo de restrição de acesso. 

Foram avaliados os exames de crânio de rotina e tórax de rotina e em alta-resolução, 

que representam cerca de 40% de todos os exames de tomografia computadorizada 

(MARCONATO et al. 2004). Em seis instituições, foram coletados os parâmetros durante a 

realização de 15 exames de cada tipo. 

 

 

3.2  Parâmetros de irradiação 

 

 

Inicialmente foram coletados os parâmetros de irradiação para exames em adultos a 

partir de informações fornecidas pelos técnicos. Para tanto, foi utilizado o formulário 

apresentado na Tabela 7. 

 
Tabela 7: Ficha para coleta de dados de irradiação em TC. 

Exame 
Tipo de 

varredura 
kVp mA 

Tempo de 

rotação (s) 

Espessura 

de corte (mm) 

Colimação 

total (mm) 

Incremento 

(mm) ou pitch 

 
 

   
  

 

 
 

   
  

 

 
 

   
  

 

 
 

   
  

 

 
 

   
  

 

 
 

   
  

 
 

É preciso salientar que houve grande dificuldade no fornecimento de informações por 

parte dos técnicos. Muitos parâmetros informados estavam errados e alguns técnicos sequer 

sabiam o significado de alguns deles, especialmente o tempo de rotação, o comprimento de 

varredura e a diferença entre espessura e colimação. Por esta razão, seis instituições foram 



 54 

selecionadas para coleta dos parâmetros de irradiação dos procedimentos em estudo durante a 

realização dos exames de 15 pacientes adultos (para cada procedimento). Este procedimento 

foi efetuado para verificar se ocorreram alterações nos protocolos em função das 

características do paciente. Para avaliar a influência do técnico e do radiologista na seleção 

dos protocolos, os dados foram coletados em diferentes turnos. As seis instituições 

selecionadas foram I, J, L, M, N e Q. 

Nesta coleta, foram também registrados os valores do comprimento total de varredura 

do exame e dos índices de dose indicados nos painéis dos tomógrafos. 

 

 

3.3  Estimativa dos índices de kerma ar em TC 

 

 

Neste estudo, os valores de índice volumétrico de kerma ar em TC (CVOL) foram 

calculados a partir da seguinte relação, discutida anteriormente: 

W
VOL

C
C

p
   (10) 

onde CW é o índice ponderado de kerma ar em TC e p é o pitch selecionado. O fator pitch é a 

razão entre a distância percorrida pelo suporte do paciente por rotação (para aquisições 

helicoidais) ou entre aquisições axiais consecutivas (incremento ou intervalo de corte) e a 

colimação total do feixe. Portanto, para aquisições seqüenciais, o CVOL pode ser calculado 

multiplicando-se o valor de CW pela colimação do feixe e dividindo-se pelo incremento 

(SHRIMPTON et al., 2005). 

 Os valores de CW foram obtidos a partir de valores tabelados de índices ponderados de 

kerma ar em TC, normalizados por mAs (nCW), resultantes de uma pesquisa realizada pelo 

grupo ImPACT
4
 no Reino Unido (LEWIS et al., 2000). Os valores utilizados de nCW foram 

retirados da planilha de cálculos ImPACT CT Patient Dosimetry Calculator (ImPACT, 2006), 

que possui valores atualizados para os novos modelos de tomógrafos. Os valores de nCW são 

normalizados por 100 mAs e tabelados de acordo com as seguintes especificações do 

equipamento e do exame: modelo do tomógrafo, tensão do tubo de raios-X e região do corpo 

irradiada. Os valores tabelados, apresentados no Anexo A, referem-se aos valores de nCW para 

uma colimação de 10 mm. 

                                                 
4
 Grupo ImPACT (Image Performance Assessment of CT scanners) fornece serviços em tomografia 

computadorizada para o NHS – National Health Service (London, England). <http://www.impactscan.org> 
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 No Anexo B são apresentados os valores normalizados relativos, tabelados pelo 

ImPACT para diferentes valores de colimação e para vários modelos de tomógrafos. 

Com base nestas tabelas e nos parâmetros de irradiação utilizados nos serviços, os 

valores de CVOL foram calculados para todos os equipamentos, com exceção dos tomógrafos 

GE Synergy Plus, Siemens Somatom Esprit e Philips Brilliance 10, das instituições B, K e T, 

respectivamente, por não possuírem valores de nCW tabelados pelo ImPACT. 

O PKL,CT foi calculado apenas para os exames acompanhados, já que esta grandeza 

depende do comprimento de varredura do exame, que varia muito entre diferentes pacientes. 

Para o cálculo do PKL,CT, multiplicou-se o valor estimado de CVOL pelo comprimento total de 

varredura do exame, fornecendo valores em mGycm. 

 

 

3.4  Avaliação da qualidade da imagem 

 

 

 Para a realização dos testes de qualidade da imagem dos tomógrafos, foi utilizado o 

fantoma ACR CT modelo 438 da Gammex. A análise e aquisição das imagens seguiu o 

protocolo de testes do programa de acreditação em TC do Colégio Americano de Radiologia 

(ACR, 2007). 

 Este fantoma (Figura 24) é cilíndrico e possui 4 módulos, cada um com 4 cm de 

profundidade e 20 cm de diâmetro. Há marcas externas para o alinhamento no centro de cada 

módulo, proporcionando a centralização do fantoma nas direções axial, coronal e sagital. 

 

  
Figura 24: Fantoma utilizado nos testes dos tomógrafos (McCOLLOUGH et al., 2004). 

 

 Para os testes, foram utilizados parâmetros de irradiação para exames de crânio 

(porção cerebral), tórax alta resolução e abdômen, tipicamente selecionados nas instituições 

avaliadas. 
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Para a realização dos testes, o fantoma foi posicionado sobre a mesa de exames 

(conforme se observa na Figura 25) e alinhado nos planos sagital, coronal e axial, com o 

auxílio dos indicadores luminosos do tomógrafo. O centro do Módulo 1 do fantoma foi 

tomado como a posição “zero”. Foi utilizado um nível de bolha para um melhor 

posicionamento do fantoma e da mesa de exame. 

 Utilizando técnica típica da instituição para exames de tórax alta resolução, efetuou-se 

um corte tomográfico no centro do Módulo 1 do fantoma. O fantoma possui 4 esferas de aço 

com 1 mm de diâmetro nas posições referentes a “3, 6, 9 e 12 horas”, que devem ser 

visualizados como pontos brancos na imagem (Figura 26). O fantoma foi reposicionado para 

os equipamentos em que os pontos não foram visualizados. Para este teste, utilizou-se largura 

de janela de 1.000 HU e nível de janela de 0 HU. 

 

 
Figura 25: Posicionamento do fantoma no centro do cabeçote para diferentes equipamentos. 

 

 A metodologia utilizada para a realização dos testes é descrita nas subseções 

seguintes. 

 

 

3.4.1  Números TC 

 

 

Efetuou-se um corte, utilizando técnica para abdômen, no centro do Módulo 1 do 

fantoma (posição “zero”). Com largura de janela de 400 HU e nível de janela de 0 HU, 

colocou-se 4 regiões de interesse (ROI’s) circulares, com aproximadamente 200 mm
2
, em 

cada um dos cilindros visualizados na imagem e mais uma ROI na região equivalente à água. 

A imagem resultante deste Módulo é mostrada na Figura 26. 
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Figura 26: Imagem do módulo 1 do fantoma ACR CT (McCOLLOUGH et al., 2004). 

 

Foram medidos os números TC médios em cada uma das 5 ROI’s, comparando-os 

com a referência fornecida com o fantoma para cada material. 

Em seguida, comparou-se a variação do nº TC na água com diferentes espessuras de 

corte e diferentes valores de tensão. Foram selecionadas algumas espessuras e tensões 

disponíveis no equipamento (Tabela 8) e o nº TC médio foi medido com uma ROI na região 

correspondente à água. 

 
Tabela 8: Espessuras e tensões selecionadas para avaliação da calibração de números TC. 

Instituição 
Espessuras de 

corte (mm) 
Tensão (kVp) 

I 1, 3, 5, 7 100, 120, 130 

J 2, 5, 7 120 

L 1, 3, 5, 7 80, 120, 140 

M 1, 3, 5, 7 80, 120, 140 

N 1, 3, 5, 7 100, 120, 135 

Q 3, 5, 7 80, 100, 120, 140 

 

 

3.4.2  Espessura de corte 

 

 

 Para a avaliação da espessura nominal de corte, foram utilizadas as mesmas imagens 

geradas nos testes descritos na subseção 3.4.1 (Figura 26). Nestas imagens, são observadas 

barras centrais, entre os cilindros, equivalendo a uma rampa inclinada de alumínio, presente 

no interior do fantoma. 

Neste teste, foram contadas as barras superiores. O nº de barras é dividido por 2 e o 

valor obtido equivale à espessura irradiada de corte. O mesmo foi feito para as barras 

Polietileno 

Água 

Acrílico 

Equivalente a 

osso 

Ar 

Barras para avaliação de 

espessura de corte 

Esfera de aço 
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inferiores. O limite máximo aceitável é de diferenças ≤ 1,5 mm entre a espessura nominal e a 

espessura medida. 

 

 

3.4.3  Resolução de baixo contraste 

 

 

 Na avaliação da resolução de baixo contraste, foram utilizados parâmetros típicos para 

exames de abdômen em um corte no centro do Módulo 2 (40 mm superior à localização do 

centro do Módulo 1). A avaliação foi repetida utilizando-se parâmetros típicos para exame de 

crânio de adulto. 

 Nesta seção do fantoma, há um cilindro com 25 mm de diâmetro e grupos de 4 

cilindros com os seguintes diâmetros: 2, 3, 4, 5 e 6 mm, mostrados na Figura 27. Devem ser 

visualizados ao menos 4 cilindros do mesmo tamanho, para que sejam registrados. A 

tolerância é de que pelo menos os cilindros de 6 mm sejam observados. 

 

 

Figura 27: Imagem do Módulo 2 do fantoma ACR, mostrando os diâmetros dos cilindros para 

avaliação de resolução de baixo contraste (McCOLLOUGH et al., 2004). 

 

 

3.4.4  Uniformidade, ruído e artefatos 

 

 

 Para avaliar a uniformidade de números TC e o ruído de imagem do tomógrafo, foi 

feito um corte tomográfico do centro do Módulo 3 do fantoma (posição 80 mm superior ao 

centro do Módulo 1), utilizando parâmetros para exame de abdômen. 

 A imagem gerada, mostrada na Figura 28, foi visualizada com largura de janela de 100 

HU e nível de janela 0 HU. Foram posicionadas 5 ROI’s circulares de aproximadamente 400 
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mm
2
 no centro da imagem e em quatro posições da periferia (3, 6 e 9 e 12 horas). Observou-

se também se a imagem exibia artefatos, como anéis e riscos. 

 

 

Figura 28: Imagem do terceiro Módulo do fantoma ACR, com ROI’s posicionadas para avaliação de 

uniformidade e ruído de imagem (McCOLLOUGH et al., 2004). 

 

 As diferenças entre os números TC no centro e na periferia (uniformidade) não devem 

ser superiores a 5 HU. 

 Como os equipamentos de TC fornecem dados estatísticos de uma ROI, o nível de 

ruído pode ser avaliado como uma porcentagem de nº TC em um meio homogêneo, dado pela 

equação abaixo. O nível de ruído nunca deve ultrapassar 0,5% (SOCIEDADE ESPAÑOLA 

DE RADIOLOGIA, 2002). 

 

100
1000

ROIN


   (11) 

 

onde: - N é o nível de ruído na imagem; 

- σROI é o desvio padrão dos números TC na ROI central; 

- 1.000 é a diferença entre os valores nominais de números TC para água e ar. 

 

 

3.4.5  Resolução espacial de alto contraste 

 

 

Usando técnica para exames de abdômen, foi adquirida uma imagem do centro do 

Módulo 4 do fantoma (posição 120 mm superior ao Módulo 1). A imagem (Figura 29) foi 

visualizada com largura de janela de 100 HU e nível de janela em torno de 1.100 HU. 

Esta seção do fantoma possui padrões de barras, que representam freqüências espaciais 

correspondendo a 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12 pares de linhas por centímetro (pl/cm). Devem ser 

visualizados os padrões correspondentes a pelo menos 5 pl/cm. 

ROI’s periféricas 

ROI central 
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A aquisição foi repetida com parâmetros para exames de tórax alta resolução, quando 

se deve observar no mínimo 6 pl/cm. 

 

 

Figura 29: Imagem do Módulo 4 do fantoma, com freqüências espaciais (em pl/cm) dos padrões de 

barras para avaliação da resolução espacial. 

 

 No caso do equipamento Siemens Sensation 64 (Instituição Q), os testes descritos nas 

subseções 3.4.3 a 3.4.5 foram efetuados com uma varredura helicoidal (parâmetros de exame 

de abdômen) do centro do Módulo 2 ao centro do Módulo 4 do fantoma. No teste de 

resolução de alto contraste (subseção 3.4.5), a análise dos parâmetros de tórax alta-resolução 

foi possível através da reconstrução das imagens com espessura de corte de 1,0 mm 

(procedimento realizado normalmente nos exames de tórax efetuados na instituição). 
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4  RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

4.1  Caracterização das instituições 

 

 

As características dos equipamentos avaliados estão apresentadas na Tabela 9. As 

instituições em destaque foram selecionadas para o acompanhamento de exames e a avaliação 

da qualidade de imagem 

 
Tabela 9: Características dos equipamentos de TC das instituições em estudo. 

Instituição Tipo Fabricante Modelo 
Ano de 

instalação 
Tipo 

A Prv Elscint SeleCT SP 1997 Helicoidal corte-único 

B Prv GE Synergy Plus 1997 Helicoidal corte-único 

C Prv Elscint SeleCT SP 1998 Helicoidal corte-único 

D Prv GE Sytec SRi 1998 Helicoidal corte-único 

E Prv GE Sytec CTE 2000 Helicoidal corte-único 

F Prv Elscint CTTwin 2000 Helicoidal corte-único 

G Prv Elscint CTTwin 2000 Helicoidal corte-único 

H Prv GE Hispeed 2001 Helicoidal corte-único 

I Prv Philips CT Aura 2001 Helicoidal corte-único 

J Pub Toshiba Auklet 2001 Helicoidal corte-único 

K Prv Siemens Somatom Esprit 2001 Helicoidal corte-único 

L Prv GE HiSpeed FX/i 2003 Helicoidal corte-único 

M Prv GE HiSpeed FX/i 2003 Helicoidal corte-único 

N Pub Toshiba Asteion 2003 Helicoidal corte-único 

O Pub Shimadzu SCT 2004 Helicoidal corte-único 

P Prv Siemens 
Somatom 

Sensation 16 
2005 Helicoidal 16 cortes 

Q Prv Siemens 
Somatom 

Sensation 64 
2006 Helicoidal 64 cortes 

R Prv Philips Brilliance 64 2006 Helicoidal 64 cortes 

S Prv Philips Brilliance 16 2007 Helicoidal 16 cortes 

T Pub Philips Brilliance 10 2007 Helicoidal 10 cortes 
* Prv: instituição privada; Pub: instituição pública. 

 

Observa-se pelos dados que 80% dos equipamentos são do tipo helicoidal com corte-

único e 20% são helicoidais com cortes-múltiplos. 

Dos equipamentos de corte-único, destacam-se os dois Elscint CTTwin, os primeiros 

tomógrafos a possuírem uma dupla fileira de detectores e permitirem realizar dois cortes por 

rotação operando no modo axial. Entretanto, as instituições avaliadas não utilizam esta função 
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para os exames de rotina. Por este motivo, estes equipamentos foram classificados como 

helicoidais de corte-único. 

A Figura 30 mostra a distribuição dos tomógrafos avaliados em função do fabricante. 

Observa-se que a maioria dos tomógrafos em Recife é da GE, representando 30% dos 

equipamentos avaliados. Entretanto, levando-se em consideração que a Elscint foi 

incorporada à GE, o percentual sobe para 50%. Por outro lado, parece haver uma tendência de 

modificar este quadro, pois os equipamentos mais novos, instalados a partir de 2005, são da 

Philips ou da Siemens. Ressalta-se que as instituições A, I, J, L e M estão adquirindo novos 

tomógrafos multi-corte, o que também ocorre em outras instituições não citadas nesta 

pesquisa. Estas aquisições irão modificar este quadro de fabricantes e aumentar o percentual 

de MSCT’s na cidade. 

 

 
Figura 30: Distribuição de fabricantes dos tomógrafos existentes na cidade do Recife. 

 

 

4.2  Parâmetros de irradiação 

 

 

 Foram coletados dados de tensão e corrente do tubo de raios-X, tempo de rotação do 

cabeçote, espessura de corte, colimação total, incremento ou pitch e comprimento total de 

varredura utilizados rotineiramente nos exames de crânio e tórax de rotina e tórax em alta-

resolução, através de informações dos técnicos e registros dos dados coletados de exames 

realizados com pacientes. A seguir, os resultados serão discutidos separadamente para cada 

tipo de exame. 
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4.2.1  Exames de crânio 

 

 

a. Parâmetros fornecidos pelos técnicos 
 

A Tabela 10 mostra os resultados da coleta de dados junto aos técnicos das instituições 

para os exames de crânio. Na tabela, os equipamentos estão classificados segundo o tipo de 

tomógrafo: corte-único (SSCT) e corte-múltiplo (MSCT). 

Como o exame de crânio é dividido em duas regiões, a primeira linha da Tabela 10 em 

cada instituição descreve os protocolos para fossa posterior (FP), enquanto a linha inferior 

refere-se à região dos hemisférios cerebrais (C). 

 A colimação e a espessura de corte são iguais para os SSCT’s, que possuem apenas 

uma linha de detectores. Entretanto, para os tomógrafos multi-corte, a colimação é igual ao 

número de cortes por rotação (N) multiplicado pela espessura de cada corte (T, em mm). 

Portanto, para equipamentos MSCT, o parâmetro que deve ser levado em consideração para a 

estimativa do kerma ar é a colimação do feixe, não a espessura de corte. Neste caso, o valor 

exibido na coluna “Espessura” da Tabela 10 refere-se à espessura utilizada na reconstrução de 

imagens, já que a espessura de cada corte (T) é mostrada na coluna “Colimação”. 

Observa-se pelos dados da Tabela 10 que, dentre os tomógrafos de corte-único, mais 

antigos, 73% utilizam a tensão de 120 kVp para o exame da fossa posterior, enquanto que 

80% selecionam esta mesma tensão para o exame do cérebro. 

Os dois tomógrafos mais antigos (instituições A e B) são os que selecionam os 

menores valores de tensão, respectivamente 110 e 80 kVp, para as duas regiões dos exames de 

crânio. É importante ressaltar que os equipamentos destas instituições permitem a seleção de 

tensões maiores. Entretanto, os serviços em questão utilizam valores mais baixos, uma vez 

que o aumento da tensão acarreta um aquecimento mais rápido do tubo de raios-X, o que 

requer um tempo de espera maior entre os exames para garantir o resfriamento. A fim de 

atender um maior número de pacientes, os serviços contornaram esta limitação reduzindo a 

tensão e, com isso, o tempo necessário para o resfriamento. Baixos valores de tensão 

deterioram a resolução espacial na imagem. 
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Tabela 10: Parâmetros de irradiação para exames de crânio, fornecidos pelos técnicos. 

Instituição 
Tipo de 

tomógrafo 
Região kVp mAs 

Espessura 

(mm) 

Colimação 

(N x T em mm) 

Incremento 

(mm) 

A SSCT 
FP 110 210 3,0 1 x 3,0 7,0 

C 110 210 3,0 1 x 3,0 7,0 

B SSCT 
FP 80 105 3,0 1 x 3,0 5,0 

C 80 105 10,0 1 x 10,0 10,0 

C SSCT 
FP 120 179 5,0 1 x 5,0 5,0 

C 120 179 5,0 1 x 5,0 5,0 

D SSCT 
FP 120 150 3,0 1 x 3,0 3,0 

C 120 150 10,0 1 x 10,0 10,0 

E SSCT 
FP 120 130 2,0 1 x 2,0 5,0 

C 120 130 5,0 1 x 5,0 10,0 

F SSCT 
FP 120 150 2,0 1 x 2,0 2,0 

C 120 150 2,0 1x 2,0 2,0 

G SSCT 
FP 120 150 5,0 1 x 5,0 7,0 

C 120 150 10,0 1x 10,0 10,0 

H SSCT 
FP 120 225 2,0 1 x 2,0 5,0 

C 120 225 5,0 1 x 5,0 7,0 

I SSCT 
FP 130 240 3,0 1 x 3,0 5,0 

C 120 200 7,0 1 x 7,0 7,0 

J SSCT 
FP 120 121 3,0 1 x 3,0 5,0 

C 120 121 10,0 1 x 10,0 10,0 

K SSCT 
FP 130 320 3,0 1 x 3,0 5,0 

C 130 260 8,0 1 x 8,0 8,0 

L SSCT 
FP 120 300 3,0 1 x 3,0 4,0 

C 120 300 7,0 1 x 7,0 8,0 

M SSCT 
FP 120 300 3,0 1 x 3,0 4,0 

C 120 260 7,0 1 x 7,0 8,0 

N SSCT 
FP 120 158 3,0 1 x 3,0 5,0 

C 120 143 10,0 1 x 10,0 10,0 

O SSCT 
FP 120 300 3,0 1 x 3,0 5,0 

C 120 300 10,0 1 x 10,0 10,0 

P MSCT 
FP 120 310 3,0 12 x 1,5 18,0 

C 120 310 6,0 12 x 1,5 18,0 

Q MSCT 
FP 120 210 3,0 30 x 0,6 18,0 

C 120 190 9,0 30 x 0,6 18,0 

R MSCT 
FP 120 301 2,0 64 x 0,625 40,0 

C 120 301 2,0 64 x 0,625 40,0 

S MSCT 
FP 120 200 3,0 16 x 0,75 12,0 

C 120 200 10,0 16 x 0,75 12,0 

T MSCT 
FP 120 250 3,0 10 x 0,75 7,5 

C 120 250 10,0 10 x 0,75 7,5 

 FP – fossa posterior; C – cérebro; SSCT – tomógrafo de corte-único; MSCT – tomógrafo multi-corte. 

 OBS: exames de crânio em MSCT's são efetuados com incremento igual à colimação. 
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 A Comissão Européia recomenda para tomografias de crânio realizadas com SSCT 

valores padrões de tensão, compreendidos entre 110 e 130 kVp (EUROPEAN 

COMMISSION, 2000). Portanto, o uso de tensão de 80 kVp está abaixo do valor 

recomendado para a obtenção de imagens de boa qualidade. Trabalhos de Hatziioannou et al. 

(2003) na Grécia mostraram que 26 tomógrafos de corte-único, em diferentes instituições, 

selecionavam tensões de 120 a 130 kVp para exames de crânio, concordando com a maioria 

das instituições avaliadas neste trabalho. 

 Já com relação aos tomógrafos de corte-múltiplo, verifica-se que todos selecionam 120 

kVp para as duas regiões dos exames de crânio, o que está de acordo com a recomendação da 

Comissão Européia para todos os exames realizados com MSCT (BONGARTZ et al., 2004). 

A Tabela 11 mostra os intervalos destes parâmetros entre todas as instituições, 

divididos em tomógrafos de corte único e multi-corte. 

 

Tabela 11: Parâmetros de irradiação mínimos, máximos e médios para exames de crânio, fornecidos 

pelos técnicos das instituições. 

Tipo de 

tomógrafo 
Parâmetros 

Fossa posterior Cérebro 

Mín. Máx. Média Mín. Máx. Média 

SSCT 

kVp 80 130 118 80 130 117 

mAs 105 320 203 105 300 192 

Espessura (mm) 2,0 5,0 3,1 2,0 10,0 7,3 

Incremento (mm) 2,0 7,0 4,8 2,0 10,0 8,1 

MSCT 

kVp 120 120 120 120 120 120 

mAs 200 310 254 190 310 250 

Espessura (mm) 2,0 3,0 2,8 2,0 10,0 7,4 

Colimação (mm) 10x0,75 64x0,625 19,1 10x0,7,5 64x0,625 19,1 

 

Quanto ao produto da corrente pelo tempo de rotação, observa-se que apenas as 

instituições I, K, M, N e Q alteram estes entre as diferentes regiões do crânio, como mostrado 

na Figura 31. 

 De fato, os valores de produto corrente pelo tempo a serem utilizados para os exames 

nas duas regiões do crânio devem ser diferentes, pois a base do cérebro (região da fossa 

posterior) possui estruturas ósseas e vasculares relativamente pequenas, enquanto que a região 

dos hemisférios (cérebro ou supra-tentorial) possui apenas a calota craniana e o parênquima 

cerebral. Por isso, é recomendado que a varredura da fossa posterior seja realizada com 

valores mais altos de corrente e valores de espessura e incremento menores que os utilizados 

na região do cérebro. 
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A avaliação do tomógrafo de um hospital privado de Porto Alegre mostrou dados 

semelhantes aos encontrados em Recife. Neste trabalho, a maioria dos exames da fossa 

posterior era realizada com 320 mAs e, na supra-tentorial, com 260 mAs. Em alguns casos, os 

valores eram reduzidos ou se utilizavam os mesmos valores para as duas regiões, sem relação 

com diferenças entre pacientes (MARCONATO et al., 2004). 

 

 

Figura 31: Valores de produto corrente pelo tempo de rotação para exames de crânio fornecidos pelos 

técnicos das instituições. 

 

Em trabalho realizado na Espanha (CALZADO et al., 2000), os exames de cérebro 

avaliados em nove tomógrafos de corte-único foram realizados com 215 a 390 mAs, com 

média de 300 mAs, valores mais elevados do que os encontrados para os tomógrafos de corte-

único avaliados em Recife. Em estudo realizado na Grécia (TSAPAKI et al., 2001), onde a 

variação do produto de corrente pelo tempo variou de 160 a 332 mAs, os menores valores 

foram utilizados com tomógrafo da Toshiba, enquanto que os maiores foram utilizados com 

tomógrafo da Philips. Nos SSCT’s avaliados em Recife, os menores valores de mAs foram 

selecionados em um tomógrafo da GE e os maiores valores, em um tomógrafo da Siemens, 

mostrando que não há relação entre o produto corrente pelo tempo selecionado e o fabricante 

do tomógrafo. 

Em outro trabalho na Grécia (HATZIIOUANNOU et al., 2003), verificou-se que 

houve grande variação na seleção de produto corrente pelo tempo em diferentes instituições, 

cujos valores variaram entre 200 e 600 mAs.Variações significativas foram observadas 

inclusive entre instituições que utilizam os mesmos modelos de tomógrafo. Em Recife, foi 

verificado que nas instituições que possuem o mesmo modelo de tomógrafo (GE HiSpeed), H, 

L e M, utilizam-se correntes diferentes e até espessuras e incrementos diferentes. 
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É importante ressaltar que todos os equipamentos SSCT avaliados utilizam colimação 

de acordo com o recomendado pela Comissão Européia, que é de 2 a 5 mm para fossa 

posterior e de 5 a 10 mm para o cérebro (EUROPEAN COMMISSION, 2000). 

Com relação aos equipamentos MSCT, a recomendação é de no máximo 40 mm para 

tomógrafos com 16 canais (BONGARTZ et al., 2004). Todos os tomógrafos avaliados 

utilizam colimação dentro da recomendação. Os tomógrafos de cortes múltiplos, apesar de 

efetuarem aquisições com espessuras pequenas inferiores a 1,0 mm, reconstroem as imagens 

com espessuras maiores, equivalentes às utilizadas por SSCT, mas os dados adquiridos são 

salvos para posterior análise, caso necessário. 

Ressalta-se ainda que as instituições A, C, F, R e S não alteram a colimação nem o 

incremento em função de cada uma das regiões do crânio, o que não é adequado, conforme já 

discutido, devido às diferenças anatômicas entre as duas regiões. 

Observa-se pelos dados que dentre as instituições que possuem SSCT, apenas C, D e F 

realizam cortes contíguos na fossa posterior, enquanto que na região do cérebro, a maioria 

utiliza cortes contíguos, com exceção das instituições A, E, H, L e M. Todos os tomógrafos 

multi-corte efetuam exames de crânio sem espaçamentos entre os cortes tomográficos, 

portanto, a distância percorrida pela mesa de exames entre cada aquisição é igual à colimação 

total do feixe. Como o exame tomográfico de crânio é realizado em modo seqüencial, a 

Comissão Européia recomenda cortes contíguos para estes, isto é, incremento igual à 

espessura de corte. Concordando com esta afirmação, Putman e Ravin (1994) afirmaram que a 

avaliação completa do cérebro requer cortes contíguos, pois um nódulo pode ser perdido caso 

os cortes estejam afastados. Trabalhos na Espanha (CALZADO et al., 2000) e Grécia 

(TSAPAKI et al., 2001) avaliaram tomógrafos de corte-único de diferentes fabricantes tendo 

verificado que todos os exames de crânio foram realizados com cortes contíguos. 

Entretanto, uma pesquisa sobre os protocolos utilizados para varreduras de cabeça na 

Austrália (SMITH; SHAH, 1997) utilizando SSCT encontrou dados semelhantes aos 

observados em Recife, em que 48% dos exames sem contraste e a maioria dos exames 

contrastados de crânio utilizaram incremento maior que a espessura. Esta pesquisa mostrou 

ainda que o uso de cortes mais finos na fossa posterior reduz a presença de artefatos, mas 

requer o aumento da corrente do tubo, a fim de reduzir o ruído na imagem. 

Concordando com os dados da Austrália (SMITH; SHAH, 1997), radiologistas de 

algumas instituições visitadas afirmam que, dependendo da indicação clínica, não há perdas 

de imagens importantes com um espaçamento entre cortes de até 2 mm (por exemplo, um 

exame realizado com colimação de 5 mm e incremento de 7 mm). 
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b. Parâmetros coletados a partir de exames acompanhados 

 

 Os parâmetros de irradiação para exames de crânio obtidos após o acompanhamento 

dos exames de 15 pacientes adultos em cada uma das seis instituições selecionadas para o 

estudo para exames de rotina de crânio são apresentados no Apêndice A. Os valores mínimos, 

máximos e médios são mostrados na Tabela 12. 

Pelas informações fornecidas pelos técnicos, todas as instituições, com exceção da I, 

selecionavam tensão de 120 kVp para as duas regiões do cérebro. A coleta de dados durante 

os exames de pacientes mostrou que isto de fato ocorre. No caso da instituição I, que havia 

informado uma tensão de 130 kVp para a fossa posterior e 120 kVp para o cérebro, verificou-

se que em 72% dos exames realizados foram selecionados os valores de tensão anteriormente 

informados. Em 28% dos exames da fossa posterior e também do cérebro a tensão foi 

modificada, tendo sido utilizados 120 kVp para a base e 130 kVp para o cérebro. Este fato 

ocorreu aleatoriamente e com diferentes técnicos. Verificou-se que estas alterações não 

estavam associadas à indicação clínica ou às características anatômicas do paciente, o que 

sugere erros na utilização do tomógrafo. 

No hospital I, os exames da fossa posterior são realizados em sua maioria com o valor 

de produto corrente pelo tempo fornecido anteriormente pelo técnico, que é de 240 mAs, com 

algumas reduções neste valor devido ao aquecimento do tubo de raios-X. No caso da região 

do cérebro, foram observadas elevações no valor informado (de 200 para 240 mAs), pois os 

técnicos não alteraram os parâmetros de irradiação em alguns exames. 

No caso da instituição J, a pequena variação no produto corrente pelo tempo está 

relacionada à indicação clínica do exame: para avaliação de traumatismo crânio-encefálico, 

utiliza-se 110 mAs e, para avaliação de acidente vascular cerebral ou outras doenças, utiliza-

se normalmente 121 mAs. 

Em um exame acompanhado no hospital M, houve redução do tempo de rotação do 

cabeçote com aumento da corrente, por se tratar de um paciente extremamente debilitado, em 

que foi necessário o aumento na velocidade do exame. Na instituição N, este fato também foi 

verificado em um exame, mas neste caso não houve elevação da corrente do tubo, mas uma 

redução (de 210 para 200 mA) para o exame da fossa posterior. Em alguns exames na mesma 

instituição houve redução do produto corrente pelo tempo nas duas regiões do crânio, visando 

diminuir o aquecimento do tubo e o tempo de espera para a realização dos exames. Foi 

também observado aumento do produto corrente pelo tempo na região do cérebro em exames 

sem administração de meio de contraste. 
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Tabela 12: Parâmetros de irradiação coletados de exames de crânio. 

Instituição Parâmetros 
Fossa posterior Cérebro 

Mín. Máx. Média Mín. Máx. Média 

I 

kVp 120 130 127 120 130 123 

mAs 200 240 238 200 240 211 

Espessura (mm) 3,0 3,0 3,0 7,0 7,0 7,0 

Incremento (mm) 5,0 5,0 5,0 7,0 7,0 7,0 

Comp. varredura (cm) 3,2 5,5 4,6 7,0 10,5 9,0 

J 

kVp 120 120 120 120 120 120 

mAs 110 121 120 110 121 120 

Espessura (mm) 3,0 3,0 3,0 10,0 10,0 10,0 

Incremento (mm) 5,0 5,0 5,0 10,0 10,0 10,0 

Comp. varredura (cm) 4,0 4,0 4,0 8,0 11,0 9,7 

L 

kVp 120 120 120 120 120 120 

mAs 300 300 300 300 300 300 

Espessura (mm) 3,0 3,0 3,0 7,0 7,0 7,0 

Incremento (mm) 4,0 4,0 4,0 8,0 8,0 8,0 

Comp. varredura (cm) 3,6 5,6 4,3 8,0 9,5 8,9 

M 

kVp 120 120 120 120 120 120 

mAs 180 300 295 160 300 258 

Espessura (mm) 3,0 3,0 3,0 7,0 7,0 7,0 

Incremento (mm) 4,0 5,0 4,0 8,0 8,0 8,0 

Comp. varredura (cm) 4,0 6,4 5,2 7,2 11,1 8,8 

N 

kVp 120 120 120 120 120 120 

mAs 96 158 153 91 150 141 

Espessura (mm) 3,0 3,0 3,0 10,0 10,0 10,0 

Incremento (mm) 5,0 5,0 5,0 8,0 10,0 9,7 

Comp. varredura (cm) 4,3 5,3 4,9 7,0 9,0 8,1 

Q 

kVp 120 120 120 120 120 120 

mAs* 210 220 213 190 200 193 

Espessura (mm) 3,0 3,0 3,0 9,0 9,0 9,0 

Colimação (mm) 30x0,6 30x0,6 30x0,6 30x0,6 30x0,6 30x0,6 

Comp. varredura (cm) 5,1 5,2 5,1 6,3 9,9 8,1 

* Valores coletados após a alteração de protocolos devido à troca do tubo de raios-X. 

OBS: Comp. varredura – comprimento total de varredura do exame, em cm. 

 

Durante o período de coleta de dados, as instituições J, N e Q trocaram os tubos de 

raios-X dos tomógrafos. Porém, após estas trocas e outras manutenções verificadas nestas e 

nas outras instituições, apenas o hospital Q alterou seus protocolos de aquisição, mais 

especificamente, reduzindo os valores de corrente do tubo para exames de crânio. Por este 

motivo, os valores de produto corrente pelo tempo (Figura 32) para os exames de crânio 
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realizados nesta instituição estão divididos em Q1e Q2, representando os valores referentes 

aos exames efetuados antes e após a alteração de protocolos, respectivamente. 

Antes da troca do tubo de raios-X no hospital Q, os exames das duas regiões do crânio 

eram realizados com 250 mAs. Após a troca, os protocolos foram alterados para 220 mAs na 

fossa posterior e 200 mAs na região do cérebro. Houve, porém, mais uma mudança nos 

protocolos e os técnicos passaram a selecionar 210 mAs para exames da fossa posterior e 190 

mAs para exames do cérebro. 

 

 
Figura 32: Distribuição dos valores de produto corrente por tempo para exames avaliados de crânio. 

 

Não foram observadas grandes variações quanto à espessura de corte, colimação do 

feixe e incremento para os exames de crânio nas seis instituições avaliadas, com relação aos 

valores fornecidos pelos técnicos. Ressalta-se que, na instituição Q, apesar do exame de 

crânio ser efetuado com cortes consecutivos, as imagens são impressas com intervalos de até 

3,0 mm para a fossa posterior e até 9,0 mm para o cérebro. Portanto, boa parte das imagens 

adquiridas é descartada, mas os dados iniciais continuam gravados para reconstruções futuras, 

visando elucidar dúvidas dos radiologistas e evitando exposições adicionais aos pacientes. 

 

 

4.2.2  Exames de tórax 

 

 

a. Parâmetros fornecidos pelos técnicos 

 

Os parâmetros de irradiação para exames de tórax de rotina fornecidos pelos técnicos 

das instituições são apresentados na Tabela 13. Os valores referentes à instituição J não são 

mostrados porque este serviço realiza apenas exames de crânio e extremidades. 
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Tabela 13: Protocolos de rotina para exames de tórax, informados pelos técnicos. 

Instituição 
Tipo de 

tomógrafo 
kVp mAs 

Espessura 

(mm) 

Colimação 

(N x T) 
Pitch 

A SSCT 120 120 5,0 1 x 5,0 1,5 

B SSCT 80 120 5,0 1 x 5,0 1,0 

C SSCT 120 84 5,0 1 x 5,0 1,5 

D SSCT 120 150 5,0 1 x 5,0 1,5 

E SSCT 120 130 5,0 1 x 5,0 2,0 

F SSCT 120 165 5,0 1 x 5,0 2,0* 

G SSCT 120 150 6,5 1 x 6,5 1,0 

H SSCT 120 140 5,0 1 x 5,0 1,8 

I SSCT 120 100 5,0 1 x 5,0 1,25 

K SSCT 130 120 5,0 1 x 5,0 1,5 

L SSCT 120 170 5,0 1 x 5,0 1,5 

M SSCT 120 150 5,0 1 x 5,0 1,6 

N SSCT 120 143 5,0 1 x 5,0 1,4 

O SSCT 120 160 5,0 1 x 5,0 1,5 

P MSCT 120 160 5,0 16 x 0,75 1,25 

Q MSCT 120 210 1,0 64** x 0,6 1,5 

R MSCT 120 350 1,0 64 x 0,625 1,08 

S MSCT 120 200 5,0 16 x 0,75 0,94 

T MSCT 120 150 5,0 10 x 0,75 0,94 

* Exame em modo seqüencial: valor refere-se ao incremento e não ao pitch. 

 ** 32 linhas ativas de detectores, efetuando 64 cortes por rotação. 

 

 

Ressalta-se que a instituição F realiza todos os exames de tomografia computadorizada 

em modo seqüencial, apesar de possuir um equipamento helicoidal. De acordo com os 

responsáveis pela instalação, o tomógrafo está com avarias que impossibilitam a utilização do 

modo helicoidal. Portanto, o valor exibido na coluna “Pitch” refere-se ao incremento 

selecionado para este equipamento. 

Quanto à tensão do tubo de raios-X, 86% dos tomógrafos de corte-único e todos os 

multi-corte selecionam 120 kVp. Apenas a instituição B seleciona 80 kVp e a instituição K, 

130 kVp, repetindo os mesmos valores selecionados para exames de crânio. Novamente a 

instituição B seleciona tensão abaixo da recomendação da Comissão Européia (EUROPEAN 

COMMISSION, 2000). 

A Tabela 14 mostra os valores mínimos, máximos e as médias dos parâmetros 

selecionados. 
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Tabela 14: Parâmetros de irradiação mínimos, máximos e médios para exames de tórax, fornecidos 

pelos técnicos das instituições. 

Tipo de 

tomógrafo 
Parâmetros 

Valores 

Mín. Máx. Média 

SSCT 

kVp 80 130 118 

mAs 84 170 136 

Espessura (mm) 5,0 6,5 5,1 

Pitch 1,0 2,0 1,5 

MSCT 

kVp 120 120 120 

mAs 150 350 214 

Espessura (mm) 1,0 5,0 3,0 

Colimação (mm) 10x0,75 64x0,625 18,1 

Pitch 0,94 1,50 1,14 

 

 

 A distribuição dos valores nominais de produto corrente pelo tempo informados pelos 

técnicos é mostrada na Figura 33, onde se observa que as instituições que possuem 

tomógrafos de corte-único selecionam entre 100 e 150 mAs, com exceção de C, F, L e O. Na 

Grécia, os valores médios de produto corrente pelo tempo selecionados para exames de tórax 

com SSCT’s de diferentes fabricantes variaram de 160 a 332 mAs (TSAPAKI et al., 2001), 

mais altos que os valores informados pelos técnicos das instituições de Recife. 

Com relação aos MSCT’s, as instituições Q, R e S são as que utilizam os maiores 

valores de corrente entre todos os serviços avaliados. Porém, o produto corrente pelo tempo 

fornecido pelos operadores destas instituições é um valor médio por exame, já que estes 

tomógrafos possuem controle automático de exposição, que modula a corrente de acordo com 

as características anatômicas dos pacientes. Uma melhor avaliação para este tipo de 

equipamento apenas foi possível com os acompanhamentos de exames na instituição Q. 

Em estudo com tomógrafos multi-corte, Huda e Vance (2007) verificaram que os 

exames de tórax em adultos típicos eram realizados com 170 mAs. Com exceção da 

instituição R, os exames de tórax em MSCT em Recife são efetuados com valores entre 150 e 

210 mAs, valores relativamente próximos dos verificados no trabalho supra-citado.  
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Figura 33: Distribuição dos valores informados de produto corrente por tempo para exames de tórax. 

 

Quanto à colimação do feixe de radiação, todos os tomógrafos de corte-único 

avaliados selecionam de 5,0 a 6,5 mm. A recomendação européia é de 7 a 10 mm de 

colimação (EUROPEAN COMMISSION, 2000) e, portanto, todas as instituições efetuam 

exames de tórax com cortes mais finos. Entretanto, de acordo com radiologistas, cortes 

pulmonares com espessura de 5 mm permitem uma melhor visualização de nódulos ou outras 

disfunções. Para uma melhor avaliação de nódulos pulmonares, por exemplo, os técnicos das 

instituições avaliadas normalmente efetuam cortes adicionais com 1 a 2 mm de espessura. 

Estudos realizados na Grécia por Tsapaki e colaboradores (2001) com tomógrafos de 

corte-único de diferentes fabricantes, mostraram que todos os exames de tórax eram 

realizados com espessura de 10 mm. Estes valores são mais altos do que os encontrados nas 

instituições do Recife e estão de acordo com a recomendação européia. Porém, de acordo com 

Lee et al. (2006), exames helicoidais de tórax realizados em SSCT devem ser efetuados com 5 

a 8 mm de colimação para a produção de imagens clinicamente aceitáveis, valores que se 

assemelham com os utilizados em Recife. 

Com relação aos equipamentos multi-corte, a recomendação européia, para 

tomógrafos com 16 canais, é de 16 a 40 mm de colimação total de feixe (BONGARTZ et al., 

2004). No nosso estudo, verificou-se que em dois tomógrafos de 16 canais (P e S) são 

selecionadas colimações de 12 mm (16 x 0,75 mm), enquanto que o tomógrafo de 10 canais 

(instituição T) utiliza 7,5 mm (10 x 0,75 mm) e o tomógrafo de 64 canais da instituição R 

seleciona 40 mm (64 x 0,625 mm) de colimação total. 

É importante salientar que o tomógrafo da instituição Q (Siemens Sensation 64) não 

possui 64 linhas de detectores de fato. Este equipamento possui 32 canais, realizando exames 

de tórax com colimação total de 19,2 mm (32 x 0,6 mm). A Figura 34 mostra a configuração 
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das linhas de detectores de tomógrafos de 64 canais de diferentes fabricantes, onde se observa 

que os tomógrafos da Siemens possuem 32 linhas de detectores com 0,6 mm e, nas 

extremidades, quatro linhas com 1,2 mm, ao longo do eixo de rotação (AAPM, 2008). 

 

 
Figura 34: Configuração geométrica de detectores de tomógrafos multi-corte (AAPM, 2008). 

 

Este tipo de tomógrafo possui um tubo de raios-X com dois pontos focais alternados e 

as 32 linhas de detectores têm a capacidade de distinguir os feixes provenientes de cada um 

dos pontos focais, como mostra a Figura 35. Portanto, apesar de utilizar uma colimação 

menor, o tomógrafo efetua até 64 cortes por rotação (SIEMENS, 2008). 

 

 
Figura 35: Sistema de aquisição de dados do Siemens Somatom Sensation 64 (SIEMENS, 2008). 

 

Esta tecnologia utilizada pela Siemens possibilita a sobreposição de cortes 

tomográficos, melhorando a resolução do sistema sem a necessidade de se reduzir o pitch, 

cujos dados coletados neste estudo são mostrados na Figura 36 para os exames de tórax 

helicoidal. 
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 Os valores referentes à instituição F não são exibidos devido ao fato de este serviço 

utilizar apenas o modo axial na realização de seus exames, conforme previamente informado. 

 

 

Figura 36: Distribuição dos valores de pitch utilizados em exames de tórax. 

 

 A maioria dos equipamentos de corte-único efetua exames de tórax com pitch entre 

1,0 e 1,5, mas as instituições E, H e M realizam exames com pitch superior a 1,5. É 

interessante observar que as instituições H e M possuem o mesmo modelo de tomógrafo (GE 

HiSpeed), assim como a instituição L. Porém, esta última utiliza pitch de 1,5.  

Trabalhos realizados na Alemanha por SCHECK et al. (1998) mostraram resultados 

semelhantes, em que exames de tórax efetuados por diferentes tomógrafos de corte-único 

foram realizados com pitch de 1,0 a 1,5. De acordo com Lee et al. (2006), os exames de tórax 

helicoidal deve ser realizados sempre com pitch de 1,0 a 1,5, para equipamentos SSCT. 

Entre os tomógrafos multi-corte, a instituição Q utiliza o maior valor de pitch, devido 

à tecnologia dos dois pontos focais e sobreposição de cortes (SIEMENS, 2008). Deste modo, 

aumenta a velocidade de exame, reduzindo conseqüentemente a dose absorvida pelo paciente 

e o tempo de apnéia (importante para pacientes clinicamente debilitados). 

Para exames de rotina de tórax, a Comissão Européia recomenda pitch de 1,0 para 

SSCT (EUROPEAN COMMISSION, 2000) ou maior que 0,9 para MSCT (BONGARTZ et 

al., 2004). No caso de lesões extensas, são aceitos valores de pitch de até 1,5 (para SSCT). 

As pesquisas de Cohnen et al. (2003) e Huda e Vance (2007) verificaram que em todos 

os tomógrafos multi-corte avaliados (Siemens e GE), os exames de tórax eram realizados com 

pitch de 1,5, valor mais alto que os utilizados pelas instituições com MSCT avaliadas em 

Recife, com exceção do hospital Q. 
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b. Parâmetros coletados a partir de exames acompanhados 

 

 Os parâmetros de irradiação após acompanhamento de exames de tórax são 

apresentados no Apêndice B. A Tabela 15 mostra os valores mínimos, máximos e médios 

para as instituições avaliadas. 

 
Tabela 15: Parâmetros de irradiação coletados de exames de tórax. 

Instituição Parâmetros 
Valores 

Mín. Máx. Média 

I 

kVp 120 120 120 

mAs 100 100 100 

Espessura (mm) 5,0 5,0 5,0 

Pitch 1,25 1,25 1,25 

Comp. varredura (cm) 26,0 31,5 29,6 

L 

kVp 120 120 120 

mAs 170 170 170 

Espessura (mm) 5,0 5,0 5,0 

Pitch 1,5 1,5 1,5 

Comp. varredura (cm) 18,0 30,5 26,9 

M 

kVp 120 140 122 

mAs 130 150 149 

Espessura (mm) 5,0 5,0 5,0 

Pitch 1,0 1,8 1,5 

Comp. varredura (cm) 15,5 36,5 29,8 

N 

kVp 120 135 122 

mAs 112 158 143 

Espessura (mm) 5,0 7,0 5,9 

Pitch 1,4 1,8 1,6 

Comp. varredura (cm) 23,0 33,6 27,6 

Q 

kVp 120 120 120 

mAs 135 291 207 

Espessura (mm) 1,0 1,0 1,0 

Colimação (mm) 64*x0,6 64*x0,6 64*x0,6 

Pitch 1,5 1,5 1,5 

Comp. varredura (cm) 23,0 39,5 29,6 

OBS: Comp. varredura – Comprimento total de varredura do exame, em cm. 

* 32 linhas de detectores e 64 cortes por rotação. 

 

Os valores de produto corrente pelo tempo para exames acompanhados de tórax são 

mostrados na Figura 37, como diagramas de Box & whiskers. Cada retângulo observado neste 

diagrama é limitado por linhas que representam o primeiro e terceiro quartil da distribuição, 

cobrindo, portanto, 50% da distribuição dos valores para cada instituição. As linhas que se 



 77 

estendem acima e abaixo dos retângulos mostram a distribuição de 25% dos valores mais 

altos e 25% dos valores mais baixos, a partir da média, que é visualizada como um pequeno 

quadrado preto. Já os pontos extremos representados por asteriscos indicam os valores 

máximos e mínimos da distribuição. 

 

 
Figura 37: Diagrama de Box & whiskers mostrando os valores médios e variações entre os produtos 

de corrente pelo tempo de rotação selecionados para exames acompanhados de tórax. 

 

A redução do produto corrente pelo tempo verificada em exames da instituição M foi 

causada por engano do técnico, conforme discutido. No caso do hospital N, as variações no 

produto da corrente pelo tempo ocorreram apenas nos exames realizados por dois técnicos da 

instituição, relacionadas a diferenças na espessura da região do paciente a ser submetida ao 

procedimento e também à redução do tempo de espera devido ao aquecimento do tubo. 

 A grande variação dos exames da instituição Q ocorre, conforme previamente 

discutido, devido ao controle automático de exposição, que modula os valores de corrente do 

tubo ao longo do eixo de rotação. Os valores coletados de produto corrente pelo tempo de 

rotação nesta instituição são valores médios, fornecidos pelo tomógrafo a partir de todos os 

valores automaticamente selecionados durante o exame. 

Variações na colimação ou espessura de corte foram apenas verificadas na instituição 

N, onde 56% dos exames foram realizados com 5 mm de espessura e 44%, com 7 mm. Estas 

alterações estão relacionadas ao técnico que realiza o exame e ao radiologista de plantão, bem 

como à indicação clínica do exame (espessuras menores são selecionadas para nódulos e 

suspeitas de câncer pulmonar). Ressalta-se que a recomendação da Comissão Européia para 
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exames de rotina de tórax é de 7 a 10 mm (EUROPEAN COMMISSION, 2000) e, portanto, 

apenas alguns exames desta instituição foram realizados com espessuras recomendadas. 

Com relação ao pitch, apenas os hospitais M e N apresentaram variações, de acordo 

com o estado físico do paciente, indicação clínica do exame e aquecimento do tubo de raios-

X. Apenas alguns técnicos do hospital N alteraram os valores de pitch. A Comissão Européia 

recomenda pitch de 1,0 para exames de rotina efetuados com SSCT (EUROPEAN 

COMMISSION, 2000), mas admite valores de até 1,5 para lesões grandes e pacientes 

debilitados. Novamente, vários exames nestas instituições são efetuados com parâmetros 

acima da recomendação. 

 

 

4.2.3  Exames de tórax alta-resolução 

 

 

a. Parâmetros fornecidos pelos técnicos 

 

Os dados fornecidos pelos técnicos para exames de tórax em alta-resolução, para 

avaliação de parênquima pulmonar, são apresentados na Tabela 16. Os serviços avaliados que 

possuem MSCT’s não realizam aquisições para exames de tórax em alta-resolução. Nestas 

instituições, como os exames helicoidais de tórax são realizados com cortes finos, é possível 

reconstruir as imagens para avaliação de estrutura óssea, mediastino e parênquima (alta-

resolução). Desta forma, exposições adicionais são evitadas, reduzindo a dose absorvida total 

nos pacientes e o desgaste do tubo de raios-X. 

Observa-se que não há variação de incremento entre as instituições avaliadas. O guia 

de boas práticas da Comunidade Européia recomenda incremento de 10 a 20 mm 

(EUROPEAN COMMISSION, 2000) e, portanto, todas as instituições estão adequadas. 

Quanto à espessura de corte, todas as instituições selecionam 1,0 mm, com exceção de 

A, C e K, que realizam exames com espessura de 1,5 mm, devido às limitações dos 

tomógrafos. Estes valores estão dentro do recomendado pela EUR 16262, que é de 1 a 2 mm 

(EUROPEAN COMMISSION, 2000). 

A Comissão Européia recomenda valores de tensão entre de 110 a 140 kVp para 

técnicas de alta resolução realizadas em SSCT (EUROPEAN COMMISSION, 2000). Todas 

as instituições estão de acordo, mas apenas os centros C, I, K, M e N aumentam os valores 
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com relação aos demais exames tomográficos. Com a redução na espessura dos cortes, o 

aumento da tensão melhora a resolução espacial nas imagens (SCHECK et al., 1998). 

 
Tabela 16: Protocolos fornecidos pelos técnicos para exames de tórax em alta-resolução. 

Instituição 
Tipo de 

tomógrafo 
kVp mAs 

Espessura 

(mm) 

Colimação 

(N x T) 

Incremento 

(mm) 

A SSCT 120 210 1,5 1 x 1,0 10,0 

B SSCT 120 120 1,0 1 x 1,0 10,0 

C SSCT 140 102 1,5 1 x 1,0 10,0 

D SSCT 120 195 1,0 1 x 1,0 10,0 

E SSCT 120 130 1,0 1 x 1,0 10,0 

F SSCT 120 100 1,0 1 x 1,0 10,0 

G SSCT 120 150 1,0 1 x 1,0 10,0 

H SSCT 120 160 1,0 1 x 1,0 10,0 

I SSCT 130 90 1,0 1 x 1,0 10,0 

K SSCT 130 150 1,5 1 x 1,0 10,0 

L SSCT 120 160 1,0 1 x 1,0 10,0 

M SSCT 140 130 1,0 1 x 1,0 10,0 

N SSCT 135 150 1,0 1 x 1,0 10,0 

O SSCT 120 300 1,0 1 x 1,0 10,0 

 

 

Os valores de produto corrente pelo tempo informados pelos técnicos estão na mesma 

faixa dos exames de tórax, com exceção das instituições I e O. A instituição I seleciona os 

menores valores de produto corrente pelo tempo de rotação (90 mAs). 

As instituições H, L e M possuem tomógrafos do mesmo modelo (GE HiSpeed) e a 

Tabela 17 mostra os valores de tensão e produto de corrente por tempo para exames de tórax 

em alta-resolução realizados nestas instituições. 

Observa-se que as instituições H e L selecionam os mesmos parâmetros, enquanto que 

no hospital M a tensão é aumentada e o produto corrente pelo tempo é reduzido. O aumento 

da tensão do tubo melhora a resolução da imagem (SCHECK et al., 1998). 

 
Tabela 17: Valores de tensão e mAs selecionados para exames de tórax AR por instituições com o 

mesmo modelo de tomógrafo (GE HiSpeed). 

Instituição kVp mAs 

H 120 160 

L 120 160 

M 140 130 
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b. Parâmetros coletados a partir de exames acompanhados 

 

Os parâmetros de irradiação utilizados para os exames avaliados de tórax alta-

resolução em inspiração são apresentados no Apêndice C. A Tabela 18 mostra os intervalos 

de tensão, produto corrente pelo tempo e comprimento de varredura selecionados para estes 

exames. Os valores de espessura de corte e incremento não são exibidos por não serem 

observadas variações nos mesmos. Todos os exames foram realizados com 1,0 mm de 

espessura e incremento de 10 mm. 

 
Tabela 18: Parâmetros de irradiação coletados a partir de exames observados de tórax alta-resolução. 

Instituição Parâmetros 
Valores 

Mín. Máx. Média 

I 

kVp 130 130 130 

mAs 90 90 90 

Comp. varredura (cm) 15,0 30,0 23,8 

L 

kVp 120 120 120 

mAs 160 180 161 

Comp. varredura (cm) 18,0 30,0 24,3 

M 

kVp 140 140 140 

mAs 130 130 130 

Comp. varredura (cm) 15,5 36,5 29,8 

N 

kVp 120 135 134 

mAs 91 158 139 

Comp. varredura (cm) 15,0 32,2 21,4 

OBS: Comp. varredura – Comprimento total de varredura do exame, em cm. 

 

Alterações dos protocolos com relação às informações fornecidas pelos técnicos foram 

observadas em apenas um exame na clínica L e em algumas ocasiões no hospital N. No 

primeiro caso, a modificação foi efetuada por se tratar de um paciente obeso, em que a 

corrente do tubo foi aumentada. Na instituição N, tensões e correntes mais baixas foram 

selecionadas, em alguns exames, por motivo de aquecimento do tubo e/ou por se tratarem de 

pacientes mais magros, sendo que estas alterações foram efetuadas apenas pelos mesmos dois 

técnicos que alteraram os protocolos para exames helicoidais de tórax. 

O tempo de rotação do cabeçote foi de 1,0 s em 75% das quatro instituições em que 

foram coletadas informações de exames de tórax alta-resolução. No caso da instituição N, o 

tempo selecionado foi de 0,75 s, que é o mesmo valor utilizado na maioria dos exames 

realizados neste hospital. Em alguns exames, um dos técnicos selecionou tempo de rotação de 

0,48 s, já que o Toshiba Asteion possui a característica de realizar exames em alta velocidade 
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com qualidade inferior (para pacientes altamente debilitados e/ou exames que não exijam 

muito detalhe), efetuando 2/3 de uma rotação. 

 

 

4.3  Estimativa dos índices volumétricos de kerma ar 

 

 

 O índice volumétrico de kerma ar em TC (CVOL) foi calculado para todos os exames 

estudados, a partir de dados tabelados pelo ImPACT. Para os exames acompanhados, foi 

também calculado o PKL,CT. 

 Os resultados das estimativas são descritos nas subseções seguintes. 

 

 

4.3.1  Exames de crânio 

 

 

a. Estimativas a partir de parâmetros fornecidos pelos técnicos 

 

Os valores de CW e CVOL para exames de crânio, calculados a partir de informações 

fornecidas pelos técnicos das instituições avaliadas são apresentados na Tabela 19. 

Todas as instituições apresentam valores de CW e CVOL dentro dos níveis de referência 

de dose do Reino Unido (SHRIMPTON et al., 2005), para as duas regiões do crânio e para os 

dois tipos de tomógrafos, como mostra a Figura 38. Entretanto, o fato de apresentarem doses 

inferiores aos níveis recomendados não significa que as imagens geradas nestes equipamentos 

estão adequadas, o que será avaliado com os testes de qualidade de imagem. 

É importante salientar que, em algumas instituições, os valores estimados de CVOL 

para varreduras do cérebro foram sempre iguais ou maiores que os valores calculados para a 

fossa posterior. Isto ocorre porque, apesar de serem efetuados com valores de produto 

corrente pelo tempo de rotação iguais ou menores, os cortes tomográficos na região do 

cérebro são contíguos, sem intervalos, em muitas instituições, o que não ocorre na fossa 

posterior. Como o CVOL para exames seqüenciais depende da relação entre colimação e 

incremento, os valores serão maiores para exames com cortes consecutivos. 
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Tabela 19: Valores calculados de CW e CVOL para as duas regiões dos exames de crânio, a partir de 

informações fornecidas pelos técnicos. 

Instituição 
Tipo de 

tomógrafo 
Região 

CW 

(mGy) 

CVOL 

(mGy) 

A SSCT 
FP 31,71 13,59 

C 31,71 13,59 

C SSCT 
FP 26,67 26,67 

C 26,67 26,67 

D SSCT 
FP 35,25 35,25 

C 34,80 34,80 

E SSCT 
FP 30,55 12,22 

C 29,90 14,95 

F SSCT 
FP 33,00 33,00 

C 33,00 33,00 

G SSCT 
FP 22,35 15,96 

C 20,40 20,40 

H SSCT 
FP 41,63 16,65 

C 41,63 29,73 

I SSCT 
FP 60,72 36,43 

C 49,00 49,00 

J SSCT 
FP 30,01 18,00 

C 22,14 22,14 

L SSCT 
FP 55,50 41,63 

C 56,10 49,09 

M SSCT 
FP 55,50 41,63 

C 48,62 42,54 

N SSCT 
FP 23,38 14,03 

C 19,31 19,31 

O SSCT 
FP 39,00 23,40 

C 39,00 39,00 

P MSCT 
FP 58,28 58,28 

C 58,28 58,28 

Q MSCT 
FP 29,82 29,82 

C 26,98 26,98 

R MSCT 
FP 35,22 35,22 

C 35,22 35,22 

S MSCT 
FP 31,20 31,20 

C 31,20 31,20 

   * FP – fossa posterior; C – cérebro. 
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Figura 38: Distribuição dos valores de CVOL calculados para exames de crânio, a partir de 

informações fornecidas pelos técnicos. 

 

A instituição L apresentou CW pouco superior à referência para exames de cérebro 

com SSCT, que é de 55 mGy. Este fato demonstra que os índices de kerma ar podem ser 

diferentes entre tomógrafos de mesmo modelo utilizados com protocolos de irradiação 

diferentes, como ocorre com as instituições H, L e M, que possuem tomógrafos GE HiSpeed. 

Observa-se pela Tabela 19 que, entre essas instituições, o hospital H é o que apresenta os 

menores valores de CW. Com relação ao CVOL, verifica-se que a instituição H apresenta 

valores ainda menores, mesmo selecionando espessuras de corte dentro da recomendação, 

conforme já foi discutido. A instituição H, dentre estas três, seleciona os menores valores de 

mAs e as espessuras mais finas para os exames de crânio. É bom lembrar que todas as três 

instituições selecionam incremento de varredura maior que a espessura de corte, deixando o 

CVOL dentro da recomendação, mas perdendo informações no diagnóstico. 

Alguns tomógrafos de corte-único apresentam valores de CVOL superiores aos 

tomógrafos multi-corte, concordando com a afirmação do ICRP 102 (2007) de que, 

dependendo dos parâmetros selecionados, a dose absorvida com MSCT pode ser inferior à 

obtida com SSCT. Porém, os maiores valores calculados para as duas regiões dos exames de 

crânio pertencem a um tomógrafo multi-corte (instituição P) e os menores valores foram 

verificados em tomógrafos de corte-único mais antigos, nas instituições A e E. 

Entre os tomógrafos mais novos (instalados nos últimos 5 anos), os menores índices 

foram verificados no hospital N e nas instituições que possuem MSCT, com exceção do 

hospital P. O hospital N, como visto na subseção 4.1.1 (Figura 31), está entre os que 

selecionam os menores valores de produto corrente por tempo.  
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Em comparação com os parâmetros de irradiação selecionados, observa-se que as 

instituições que selecionam os maiores valores de produto corrente pelo tempo apresentam 

valores mais elevados de CVOL, em média. 

 A Tabela 20 mostra os valores estimados de CW comparados com dados da literatura. 

Os artigos pesquisados apresentam os valores de dose apenas para exames do cérebro e, por 

este motivo, os dados referentes aos exames da fossa posterior não constam nesta tabela. 

Pelos dados da tabela abaixo, é possível afirmar que os valores de CW estimados neste 

trabalho são inferiores à maioria dos valores encontrados na literatura, para exames do 

cérebro realizados com tomógrafos com corte único ou múltiplo. Apenas alguns valores 

verificados encontram-se dentro dos intervalos fornecidos pelos trabalhos citados na tabela. 

 
Tabela 20: Valores de CW (em mGy) estimados em comparação com valores encontrados na 

literatura, para exames de cérebro. 

CW 

SSCT MSCT 

Recife Austrália
a 

Espanha
b 

Alemanha
c 

Recife Alemanha
c 

Itália
d 

Estônia
e  

Mínimo 19,3 33,9 44,0 - 27,0 - - 42,9 

Máximo 56,1 81,1 74,0 - 58,3 - - 128,6 

Médio 34,8 60,0 58,6 56,7 37,9 58,4 59,0 71,2 

     
a
 Smith et al., 1998; 

b
 Calzado et al., 2000; 

c
 Brix et al., 2003; 

d
 Papadimitriou et al., 2003; 

e
 Nosach, 2006. 

 

b. Estimativas a partir de parâmetros coletados de exames acompanhados 

 

Os valores estimados de CW, CVOL e PKL,CT para os exames acompanhados de crânio 

são apresentados no Apêndice A e os valores mínimos, máximos e médios são mostrados na 

Tabela 21. Os índices de dose exibidos nos monitores dos tomógrafos durante a realização dos 

exames também foram registrados e são mostrados na tabela, com exceção dos equipamentos 

das instituições J e N, que não apresentam estes valores nos seus consoles. 

 Recomenda-se que os tomógrafos apresentem em seus consoles os valores de CVOL 

para todos os exames realizados, de acordo com a norma IEC 60601-2-44 de 2003 (apud 

SHRIMPTON, et al, 2005, p. 4), já que os valores de incremento ou pitch são incluídos na 

estimativa desta grandeza, fornecendo um bom parâmetro para o controle dos parâmetros de 

irradiação em cada exame. Entretanto, foram verificadas diferenças entre os valores 

informados pelos equipamentos e os índices calculados a partir dos parâmetros de irradiação 

coletados durante a realização dos exames. 
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Tabela 21: Valores mínimos, máximos e médios de índices calculados a partir de parâmetros de 

irradiação de exames acompanhados de crânio, e valores exibidos pelos equipamentos. 

Instituição Parâmetros 
Fossa posterior Cérebro 

Mín. Máx. Média Mín. Máx. Média 

I 

CW (mGy) 50,60 60,72 60,32 49,00 58,80 51,74 

CVOL (mGy) 30,36 36,46 36,19 49,00 58,80 51,74 

CVOL equip. (mGy) 45,99 58,60 53,09 54,14 60,20 57,81 

PKL,CT (mGycm) 97,15 200,38 167,83 343,00 535,08 464,28 

J 

CW (mGy) 24,80 27,28 26,99 18,30 20,13 19,91 

CVOL (mGy) 14,88 16,37 16,19 18,30 20,13 19,91 

PKL,CT (mGycm) 59,52 65,47 64,77 161,04 221,43 193,12 

L 

CW (mGy) 55,50 55,50 55,50 56,10 56,10 56,10 

CVOL (mGy) 41,63 41,63 41,63 49,09 49,09 49,09 

CVOL equip. (mGy) 33,80 33,80 33,80 39,40 39,40 39,40 

PKL,CT (mGycm) 149,85 233,10 177,60 392,70 466,33 438,52 

M 

CW (mGy) 33,30 55,50 54,65 29,92 56,10 48,19 

CVOL (mGy) 19,98 41,63 40,79 26,18 49,09 42,16 

CVOL equip. (mGy) 16,20 33,80 33,10 21,00 39,40 33,80 

PKL,CT (mGycm) 80,12 266,40 212,68 209,44 544,87 373,44 

N 

CW (mGy) 18,05 29,61 23,05 12,31 20,25 19,02 

CVOL (mGy) 10,83 17,77 13,83 12,31 24,05 19,67 

PKL,CT (mGycm) 48,73 90,61 68,11 98,50 177,95 159,61 

Q* 

CW (mGy) 29,82 31,24 30,21 26,98 28,40 27,37 

CVOL (mGy) 29,82 31,24 30,21 26,98 28,40 27,37 

CVOL equip. (mGy) 29,97 32,27 31,66 27,12 29,34 28,74 

PKL,CT (mGycm) 152,08 162,45 155,15 169,97 267,10 222,94 

 OBS: CVOL equip. – índices exibidos nos monitores dos tomógrafos. 

 * Valores referentes aos protocolos selecionados após a troca do tubo de raios-X. 

 

 No caso da instituição I, vale ressaltar que o valor informado no equipamento não 

possui distinção de grandeza e não foi encontrada qualquer referência quanto à grandeza que 

representa esta “indicação de dose” no Philips Aura (inclusive no próprio manual do 

equipamento). Presume-se que se trata do CVOL, já que alterações no pitch ou incremento 

modificam o valor exibido. Nos exames avaliados nesse hospital, o valor exibido apresentou 
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uma variação de 12% em relação ao CVOL calculado para o cérebro e, em média, 47% para a 

fossa posterior. 

 As instituições L e M, que possuem o mesmo modelo de tomógrafo, apresentaram 

desvios de 19% a 20% entre o valor apresentado no console e o CVOL estimado a partir dos 

parâmetros selecionados. Entretanto, a grandeza apresentada no console do tomógrafo é 

denominada de CTDIw, mas este valor sofre influência do pitch ou incremento. Portanto, a GE 

equivoca-se ao descrever este valor, pois na verdade se trata do CVOL. 

Já no caso do hospital Q, os valores exibidos (CTDIVOL) e calculados (CVOL) 

apresentaram desvios de apenas 5%, em média. 

Observa-se que o índice volumétrico de kerma ar em TC é inferior ao nível 

recomendado por Shrimpton et al. (2005). Todavia, alguns exames realizados na instituição I, 

na região do cérebro, foram superiores ao valor de referência (55 mGy). As variações no CVOL 

para a região do cérebro, na instituição I, ocorreram devido a alterações no protocolo de 

exames. Estas modificações, previamente discutidas, foram causadas por equívocos dos 

técnicos ou para reduzir o tempo de espera para o resfriamento do tubo. 

Como apresentado na Figura 39, os valores de CVOL estimados nas instituições J e N 

foram inferiores aos demais. Como já visto, para os exames de crânio, as instituições J, N e Q 

são as únicas que utilizam tempo de rotação inferior a 2,0 s. 

 

 
Figura 39: Valores estimados de CVOL para exames avaliados de crânio. 

 

 É possível verificar na figura que o tomógrafo da instituição Q, após a troca do tubo de 

raios-X e a redução dos valores de corrente para os exames de crânio, passou a fornecer doses 

menores para os pacientes. Os valores de CVOL para esta instituição, que usa um MSCT, são 

inclusive inferiores a três tomógrafos de corte-único. 
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 O produto kerma ar pelo comprimento de varredura para exames completos de TC foi 

calculado para cada uma das regiões do exame de crânio, como mostrou a Tabela 21. Porém, 

os níveis de referência do Reino Unido (SHRIMPTON et al., 2005) fornecem valores 

recomendados de PKL,CT apenas para o exame completo do crânio. Por este motivo, a Figura 

40 apresenta apenas as variações dos valores calculados totais de PKL,CT para os exames de 

crânio, somando os valores calculados para fossa posterior e cérebro. 

 

 

 
Figura 40: Diagrama de Box & whiskers apresentando distribuição dos valores calculados de PKL,CT 

para exames acompanhados de crânio. 

 

Todas as instituições apresentaram valores inferiores aos recomendados, que são de 

760 mGycm para SSCT e 930 mGycm para MSCT. A única exceção foi um exame da 

instituição M, em que o comprimento de varredura foi muito extenso. 

Os exames de crânio, conforme dito anteriormente, podem ser realizados em duas 

modalidades. Na primeira, é efetuada apenas uma varredura da cabeça e, na segunda, após a 

varredura inicial, o exame é repetido injetando-se meio de contraste iodado. A Tabela 22 

mostra os intervalos e valores médios de PKL,CT total, por paciente submetido a exames de 

crânio nas duas modalidades. 
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Tabela 22: Intervalos dos valores totais de PKL,CT (em mGycm) por paciente para exames de crânio. 

Instituição 
Sem contraste Com contraste 

Mín. Máx. Média Mín. Máx. Média 

I 543,1 680,8 628,0 1086,8 1393,3 1266,3 

J 242,5 286,9 259,8 473,2 533,5 503,3 

L* 542,6 666,1 616,1 - - - 

M 548,4 633,1 586,4 801,4 1475,0 1172,1 

N 147,2 268,6 224,9 408,8 498,6 458,6 

Q** 322,1 419,2 379,1 747,2 747,2 747,2 

    * Clínica L não efetua exames com contraste. 

** Valores referentes aos protocolos selecionados após a troca do tubo de raios-X. 

 

 Conforme esperado, os valores de PKL,CT nos exames contrastados é aproximadamente 

o dobro do valor calculado para exames sem contraste. No caso das instituições I e M, o valor 

do PKL,CT para exames com contraste ultrapassa 1 Gycm. Observa-se que, nas instituições J e 

N, os valores são cerca da metade dos encontrados para as demais instituições. Isto deve-se 

aos menores valores de produto corrente pelo tempo utilizados nestes hospitais. 

 

 

4.3.2  Exames de tórax 

 

 

a. Estimativas a partir de parâmetros fornecidos pelos técnicos 

 

Os valores de CW e CVOL para exames de rotina de tórax, calculados a partir de 

informações fornecidas pelos técnicos são apresentados na Tabela 23. 

 Os valores de referência do Reino Unido apresentam diferenças com relação à região 

do tórax a ser examinada, porém, como as instituições avaliadas realizam varreduras somente 

da região pulmonar, apenas os valores de referência para este protocolo serão utilizados, como 

apresentado na Figura 41. Os valores de CW são de 13 mGy para SSCT e 18 mGy para MSCT 

e os valores de CVOL, 10 mGy para SSCT e 13 mGy para MSCT (SHRIMPTON et al., 2005). 

A maioria das instituições apresentou valores de CVOL inferiores à referência. Apenas 

os centros D, F, R e S apresentaram valores de CVOL maiores que os recomendados. O maior 

valor calculado foi da instituição F, que, como já discutido na avaliação dos parâmetros 

selecionados, realiza todos os exames em modo seqüencial e com incremento inferior à 

espessura de corte, elevando os valores de CVOL, gerando imagens sobrepostas desnecessárias 

para o diagnóstico e aumentando o tempo de exame. 
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Tabela 23: Valores de CW e CVOL estimados a partir de parâmetros informados pelos técnicos para 

exames de tórax. 

Instituição 
Tipo de 

tomógrafo 

CW 

(mGy) 

CVOL 

(mGy) 

A SSCT 6,72 4,48 

C SSCT 4,70 3,14 

D SSCT 16,20 10,80 

E SSCT 14,04 7,02 

F SSCT 10,23 25,58 

G SSCT 9,30 9,30 

H SSCT 11,62 6,46 

I SSCT 12,10 9,68 

L SSCT 14,11 9,41 

M SSCT 12,45 7,78 

N SSCT 8,58 6,13 

O SSCT 12,96 8,64 

P MSCT 13,28 10,62 

Q MSCT 14,70 9,80 

R MSCT 20,65 19,16 

S MSCT 15,80 16,81 

 

 

 

 

Figura 41: Valores estimados de CVOL para exames de rotina de tórax. 

 

 Verificou-se novamente que alguns tomógrafos de corte-único (instituições D e F) 

apresentaram valores de CW e CVOL superiores aos que foram estimados para alguns dos 

tomógrafos multi-corte (instituições P e Q). Com exceção de algumas instituições, a 

distribuição dos valores de CVOL foi semelhante ao que foi encontrado para os valores de 

produto corrente pelo tempo.  
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A Tabela 24 mostra os valores de CW para exames de tórax, obtidos com os 

parâmetros de irradiação coletados neste trabalho, em comparação com dados fornecidos na 

literatura, citados na tabela. 

 
Tabela 24: Valores de CW (em mGy) calculados a partir de parâmetros fornecidos pelos técnicos para 

exames de tórax, comparados com dados da literatura. 

CW 

SSCT MSCT 

Recife Grécia
a 

Espanha
b 

Tanzânia
c 

Recife Itália
a 

Alemanha
d 

Estônia
e  

Mínimo 4,7 - - 15,4 13,3 - - 9,6 

Máximo 16,2 - - 30,9 20,7 - - 14,0 

Médio 11,8 21,0 16,6 21,6 16,1 21,0 14,8 12,2 

     
a
 Papadimitriou et al., 2003; 

b
 Morán et al., 2004; 

c
 Muhogora et al., 2006; 

d
 Brix et al., 2003; 

e
 Nosach, 2006. 

 

Pelos dados da Tabela 24, verifica-se que os tomógrafos de corte-único, a exemplo do 

que ocorreu com os exames de crânio, apresentam valores médios inferiores à literatura. Com 

relação aos MSCT’s, porém, apenas um dos trabalhos citados foi superior aos valores médios 

de CW encontrados em Recife. Ressalta-se que os MSCT’s avaliados selecionam, em média, 

valores mais elevados de produto corrente pelo tempo em relação aos SSCT’s. 

 

b. Estimativas a partir de parâmetros coletados de exames acompanhados 

 

Os valores estimados de CW, CVOL e PKL,CT para os exames acompanhados de tórax, 

bem como os valores de dose mostrados nos monitores dos tomógrafos, são apresentados no 

Apêndice B e os intervalos são mostrados na Tabela 25. 

 Com relação aos índices informados nos consoles dos tomógrafos, foi observado um 

desvio de 14% para os valores médios estimados de CVOL nos exames realizados nas 

instituições L e M, que utilizam o mesmo modelo de tomógrafo. Já com relação ao hospital I, 

esta diferença média foi de 31%, enquanto que, no hospital Q, a diferença entre o CVOL 

mostrado e o valor estimado foi de apenas 10%, em média. 

 A maioria dos valores estimados de índice volumétrico de kerma ar em TC para 

exames de tórax está dentro dos níveis de referência do Reino Unido (SHRIMPTON et al., 

2005). Todavia, alguns exames das instituições M e Q superam estes valores, como 

apresentado na Figura 42. 
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Tabela 25: Intervalos dos índices de kerma ar calculados a partir de parâmetros de irradiação de 

exames acompanhados de tórax e valores exibidos pelos equipamentos. 

Instituição Parâmetros 
Valores 

Mín. Máx. Média 

I 

CW (mGy) 12,10 12,10 12,10 

CVOL (mGy) 9,68 9,68 9,68 

CVOL equip. (mGy) 12,72 12,72 12,72 

PKL,CT (mGycm) 251,68 304,92 286,85 

L 

CW (mGy) 14,11 14,11 14,11 

CVOL (mGy) 9,41 9,41 9,41 

CVOL equip. (mGy) 8,10 8,10 8,10 

PKL,CT (mGycm) 169,32 286,90 252,73 

M 

CW (mGy) 12,45 17,10 12,84 

CVOL (mGy) 6,92 14,82 8,47 

CVOL equip. (mGy) 5,90 12,80 7,26 

PKL,CT (mGycm) 120,61 466,83 254,56 

N 

CW (mGy) 6,75 11,18 8,79 

CVOL (mGy) 4,82 7,99 5,58 

PKL,CT (mGycm) 132,78 199,69 152,84 

Q 

CW (mGy) 9,45 20,37 14,46 

CVOL (mGy) 6,30 13,58 9,64 

CVOL equip. (mGy) 6,89 14,78 10,57 

PKL,CT (mGycm) 192,15 456,23 286,60 

     OBS: CVOL equip. – índices exibidos nos monitores dos tomógrafos. 

 

 No caso do hospital M, o CVOL e o PKL,CT foram superiores às referências, em dois 

exames. Entretanto, conforme já discutido, nestes dois exames específicos, o técnico 

esqueceu-se de alterar os parâmetros de irradiação, realizando as aquisições com parâmetros 

selecionados para exames de tórax alta-resolução. 

 Já na instituição Q, apenas um exame apresentou valores de CW e CVOL acima da 

recomendação britânica. Neste caso, tratava-se de um paciente obeso, em que foi necessário 

aumentar a corrente do tubo para reduzir o ruído na imagem. É bom lembrar que este 

equipamento possui controle automático de exposição e, portanto, este aumento no valor 

médio de corrente foi efetuado de forma automática pelo software do tomógrafo. Este 

controle é também responsável pela variação observada nos valores de CVOL calculados para 

este hospital. 
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Figura 42: Diagrama de Box & whiskers mostrando a variação e os valores médios de CVOL estimados 

para exames acompanhados de tórax. 

 

 Quanto ao PKL,CT, os valores estimados são apresentados na Figura 43. As variações 

maiores que as observadas para o CVOL são, em sua maioria, causadas pelas diferenças nos 

comprimentos de varredura selecionados para cada exame. Ainda assim, é possível afirmar 

que a instituição N apresenta valores menores que as demais, como ocorreu também para os 

exames de crânio, devido aos baixos valores de produto corrente pelo tempo selecionados. 

 

 
Figura 43: Diagrama de Box & whiskers apresentando valores médios e variações de PKL,CT estimados 

para exames avaliados de tórax. 

 

Níveis de referência 

(SHRIMPTON et al., 2005) 
 SSCT 

 MSCT 

Níveis de referência 

(SHRIMPTON et al., 2005) 
 SSCT 

 MSCT 



 93 

4.3.3  Exames de tórax alta-resolução 

 

 

a. Estimativas a partir de parâmetros fornecidos pelos técnicos 

 

Os valores estimados de CW e CVOL para os exames de tórax em alta-resolução, a partir 

de parâmetros informados pelos técnicos são mostrados na Tabela 26. 

 
Tabela 26: Valores de CW e CVOL estimados a partir de parâmetros para exames de tórax alta-

resolução informados pelos técnicos. 

Instituição 
Tipo de 

tomógrafo 

CW 

(mGy) 

CVOL 

(mGy) 

A SSCT 14,07 2,11 

C SSCT 9,59 1,44 

D SSCT 26,91 2,69 

E SSCT 17,94 1,79 

F SSCT 10,10 1,01 

G SSCT 15,15 1,52 

H SSCT 15,20 1,52 

I SSCT 22,41 2,24 

L SSCT 15,20 1,52 

M SSCT 17,03 1,70 

N SSCT 19,80 1,98 

O SSCT 24,30 2,43 

 

 Observa-se pelos dados da tabela que, similar ao que foi verificado com os exames de 

crânio e tórax, todas as instituições apresentaram índices volumétricos de kerma ar em TC 

dentro da recomendação britânica, que é de 3,0 mGy (SHRIMPTON et al., 2005). 

A Figura 44 mostra a distribuição das instituições de acordo com os valores estimados 

de CVOL para exames de parênquima de tórax (alta-resolução), onde se observa que os índices 

independem do ano de fabricação do tomógrafo, lembrando que a classificação utilizada neste 

trabalho leva em consideração a ordem cronológica de instalação dos equipamentos. 

As instituições A, D, I e O apresentam os maiores valores estimados de CVOL. Com 

exceção do hospital I, estas instituições selecionam os maiores valores de produto corrente 

pelo tempo para exames de tórax alta-resolução. 
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Figura 44: Distribuição dos valores calculados de CVOL para exames de tórax em alta-resolução. 

  

No caso do hospital I, apesar de selecionar o menor valor de produto corrente pelo 

tempo (90 mAs), fornece um dos maiores valores de CVOL entre os equipamentos estudados. 

Isto se deve ao provável alto rendimento do Philips Aura, que apresenta valores de nCW 

tabelados mais elevados que a maioria dos outros tomógrafos (ainda que utilizem os mesmos 

parâmetros). É bom lembrar que os dados tabelados pelo ImPACT (2006) para este tomógrafo 

estão disponíveis apenas para a tensão de 120 kVp. Como alguns exames nesta instituição são 

realizados com 130 kVp, os valores estimados com esta tensão não possuem a mesma 

precisão que os demais. Porém, espera-se que, com o aumento da tensão, os valores de nCW 

sejam mais elevados, o que não alteraria significativamente a situação apresentada. 

 A maioria das instituições seleciona espessuras de corte e incrementos semelhantes 

para os exames de tórax alta-resolução, com pequenas variações. Desta forma, é possível 

comparar os índices volumétricos de kerma ar entre serviços que possuem o mesmo modelo 

de tomógrafo, como é o caso das instituições H, L e M. Como já visto na subseção 4.1.3 

(Tabela 17), as instituições H e L selecionam os mesmos parâmetros para estes exames, 120 

kVp e 160 mAs, enquanto que no hospital M a tensão selecionada é de 140 kVp e o produto 

corrente pelo tempo é de 130 mAs. Como conseqüência, as instituições H e L apresentam 

valores de CVOL iguais, mas o valor calculado para a instituição M foi mais elevado. 

Entretanto, o fato de fornecerem doses mais baixas não significa que as imagens geradas 

nestes equipamentos são de boa qualidade. 

 Ressalta-se que não foram encontrados para comparação trabalhos com procedimentos 

tomográficos de tórax em alta-resolução. 
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b. Estimativas a partir de parâmetros coletados de exames acompanhados 

 

Os valores de CW, CVOL e PKL,CT para os exames acompanhados de tórax alta-

resolução são apresentados no Apêndice C. Os intervalos dos índices calculados e dos valores 

visualizados nos painéis dos tomógrafos são mostrados na Tabela 27. 

 
Tabela 27: Valores mínimos, máximos e médios de CW, CVOL e PKL,CT calculados a partir de 

parâmetros coletados de exames de tórax alta-resolução 

Instituição Parâmetros 
Valores 

Mín. Máx. Média 

I 

CW (mGy) 22,41 22,41 22,41 

CVOL (mGy) 2,24 2,24 2,24 

CVOL equip. (mGy) 3,56 3,56 3,56 

PKL,CT (mGycm) 33,62 67,23 53,26 

L 

CW (mGy) 15,20 17,10 15,33 

CVOL (mGy) 1,52 1,71 1,53 

CVOL equip. (mGy) 1,30 1,30 1,30 

PKL,CT (mGycm) 27,36 45,60 37,25 

M 

CW (mGy) 17,03 17,03 17,03 

CVOL (mGy) 1,70 1,70 1,70 

CVOL equip. (mGy) 1,60 1,60 1,60 

PKL,CT (mGycm) 35,93 54,50 45,48 

N 

CW (mGy) 12,04 20,79 18,35 

CVOL (mGy) 1,20 2,08 1,83 

PKL,CT (mGycm) 24,08 63,76 39,06 

  OBS: CVOL equip. – índices exibidos nos monitores dos tomógrafos. 

 

 Pela tabela, verifica-se que todos os valores de CVOL e PKL para os exames realizados 

nas quatro instituições, conforme ocorreu para os protocolos informados pelos técnicos, estão 

abaixo da recomendação do Reino Unido (SHRIMPTON et al., 2005). 

 Quanto à diferença entre os valores exibidos pelos consoles e os índices estimados, 

observa-se um desvio de cerca de 59% na instituição I. A clínica L apresentou desvio de 

aproximadamente 15% e o hospital M de 6%. 

Diferente do que ocorreu com os exames de crânio e tórax helicoidal, o hospital N não 

apresentou os menores valores de CVOL entre as instituições avaliadas, além de apresentar 

variações nestes valores, como se pôde ver na Tabela 27. Estas variações ocorreram devido às 

modificações nos parâmetros de irradiação, efetuadas pelos técnicos da instituição para 
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exames de diferentes pacientes. Estas alterações nos protocolos foram causadas, 

principalmente, por motivo de aquecimento do tubo e para realização de exames em pacientes 

mais magros. 

 Quanto ao produto de kerma ar pelo comprimento de varredura, ressalta-se que todos 

os valores estimados estão dentro dos níveis recomendados por Shrimpton et al. (2005) e as 

pequenas variações observadas foram causadas pelas diferenças nos comprimentos de 

varredura selecionados para cada paciente. 

 

 

4.4  Avaliação da qualidade da imagem 

 

 

4.4.1  Teste de alinhamento 

 

 

 Neste teste, foi verificado o correto posicionamento do fantoma para a avaliação da 

qualidade da imagem. Avalia-se também se os indicadores luminosos (lasers) do equipamento 

e a mesa de exames estão corretamente alinhados. A imagem esperada do fantoma é 

comparada com a imagem real obtida nos testes na Figura 45. 

 Considera-se adequado o alinhamento quando são observados na imagem os quatro 

pontos nas extremidades, correspondentes às esferas de aço. Os resultados obtidos mostraram 

que nas instituições I, J e M, os indicadores luminosos não estavam corretamente alinhados, 

gerando grandes dificuldades para o posicionamento do fantoma. Nestas instituições, o 

fantoma foi corretamente posicionado com o auxílio de um nível de bolha. No caso da 

instituição J, a mesa também estava desnivelada e apresentava dificuldades de movimentação. 

 

 

 
Figura 45: Imagem esperada do centro do Módulo 1 do fantoma para avaliação do alinhamento 

(McCOLLOUGH et al., 2004) e imagem resultante da avaliação do alinhamento do 

tomógrafo e do fantoma obtida na instituição Q (à direita). 

Esferas de aço 
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Falhas no alinhamento dos indicadores luminosos e nivelamento da mesa podem 

prejudicar o posicionamento dos pacientes durante os exames, tornando necessárias 

exposições extras, o que contribui para uma maior dose absorvida no paciente e aumento do 

desgaste do tomógrafo. Erros na movimentação da mesa (como observado na instituição J) 

podem acarretar artefatos de movimentação no exame final, como mostra a Figura 46. 

 

 

Figura 46: Imagem de crânio mostrando artefatos de movimentação, caracterizados por estrias 

diagonais (BARRET e KEAT, 2004). 

 

 

4.4.2  Números TC 

 

 

 Neste teste, procura-se medir o número TC em 5 regiões de interesse (ROI’s), 

referentes, referentes às áreas nos centros das imagens dos cilindros de polietileno, água, 

acrílico, osso e ar. A Figura 48 mostra a imagem do fantoma obtida com parâmetros para 

exame de abdômen adulto, indicando as regiões de interesse definidas e a Figura 48 mostra as 

imagens obtidas em outras instituições avaliadas. 

 

 

Figura 47: Imagem obtida do centro do Módulo 1 do fantoma, para avaliação dos números TC no 

hospital N. 

 

Polietileno 

Água 

Acrílico 

Equivalente a 

osso 

Ar 

Artefatos 



 98 

 

     b) Instituição J  c) Instituição L   d) Instituição Q 

 
Figura 48: Imagens resultante dos testes de calibração de números TC nas instituições J, L e Q. 
  

A Tabela 28 mostra os resultados dos números TC encontrados neste estudo. 

 

Tabela 28: Números TC (em HU) obtidos para cada material em todas as instituições avaliadas 

Material 
Instituição 

I J L M N Q 

Polietileno -93,10 -79,19 -95,85 -96,10 -90,92 -88,50 

Água -1,40 21,64 -5,72 -3,35 -0,30 -4,90 

Acrílico 126,00 143,65 120,55 123,61 129,78 127,00 

Osso 906,90 1.048,40 904,85 922,68 973,41 861,00 

Ar -986,90 -974,80 -991,00 -991,18 -1.036,72 -998,50 

 

De acordo com o Colégio Americano de Radiologia (ACR, 2004), os números TC 

recomendados para cada material presente no fantoma são as seguintes: 

- Polietileno: de -107 a -87 HU; 

- Água: de -7 a +7 HU (recomendado de -5 a +5 HU); 

- Acrílico: de +110 a +130 HU; 

- Equivalente a osso: de +850 a +970 HU; 

- Ar: de -1.005 a – 970 HU. 

 Os resultados mostram que somente nas instituições J, L e N foram observadas 

inadequações. No hospital J, o único valor dentro da recomendação foi observado para o 

cilindro contendo ar. Com relação à instituição L, o valor referente à água esteve acima do 

desvio recomendado, mas permaneceu dentro dos limites de tolerância sugeridos pelo ACR 

(2004), que são de ±7 HU. No caso do hospital N, valores inadequados foram encontrados 

para osso e ar. 

Números TC descalibrados podem causar informações errôneas nas imagens 

tomográficas, como a avaliação equivocada da densidade de um tumor. As escalas de 
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contraste em TC são calibradas normalmente na diferença entre os números TC da água e do 

ar, que deve sempre estar em torno de 1.000 HU. Devido a este motivo e como a maior parte 

do tecido humano é composta de água, alterações nestes valores, como foi verificado no 

hospital J, podem causar dificuldades para o correto diagnóstico radiológico. 

As medidas dos números TC para a água obtidas com diferentes espessuras de corte, 

mantendo os mesmos parâmetros de aquisição para exames de abdômen adulto, são mostradas 

na Tabela 29. 

 

Tabela 29: Números TC (HU) na água para diferentes espessuras de corte nas instituições estudadas. 

Espessura 
Instituição 

I J L M N Q 

1,0 mm -2,60 - -10,07 -4,05 4,09 - 

2,0 mm - 19,59 - - - - 

3,0 mm -1,70 - -5,49 -9,04 -3,66 5,00 

5,0 mm -1,40 21,64 -5,72 -3,35 -0,30 -4,20 

7,0 mm -0,60 - -5,97 -2,82 2,52 -4,20 

10,0 mm - 23,17 - - - - 

 

O número TC para a água, segundo os requerimentos do Colégio Americano de 

Radiologia (ACR, 2004), deve ser entre ±7 HU, mas é recomendado que esteja entre ± 5 HU, 

independente da espessura de corte selecionada. 

Os resultados mostram que, para a instituição J, com todas as espessuras selecionadas, 

o valor do número TC na água foi muito superior a 5 HU, mostrando uma inadequação. Para a 

instituição L, o número TC na água somente foi inadequado para a espessura de corte de 1,0 

mm. Esta espessura é utilizada para exames de tórax em alta-resolução, como visto na 

avaliação dos parâmetros de irradiação. Na instituição M, a inadequação do nº TC foi 

observada apenas com espessura de 3,0 mm, a qual é selecionada para exames de abdômen 

com indicação clínica de lesão pancreática. 

 A Tabela 30 mostra os resultados dos números TC na água, obtidos com diferentes 

valores de tensão do tubo e mantendo os parâmetros de irradiação para exames de abdômen 

adulto. Na instituição J só foi efetuada a medida com tensão de 120 kVp, uma vez que a 

instituição só usa este valor de tensão para todos os exames 
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Tabela 30: Números TC (HU) na água para diferentes valores de tensão nas instituições avaliadas. 

Tensão 
Instituição 

I J L M N Q 

80 kVp - - -7,68 -8,38 - -4,80 

100 kVp -0,30 - - - -4,92 -5,20 

120 kVp -1,40 21,64 -5,72 -3,3 -0,30 -4,90 

130 kVp -1,40 - - - - - 

135 kVp - - - - -4,92 - 

140 kVp - - -6,72 -2,90 - 5,00 

 

Na comparação dos números TC na água com diferentes valores de tensão, 

novamente, a instituição L apresentou valores dentro da tolerância, mas acima da 

recomendação de ±5 HU. No hospital M, valores inadequados foram encontrados para 80 

kVp, mas esta tensão não é comumente utilizada pelos técnicos desta instituição. 

 De acordo com o relatório 39 da AAPM (1993), problemas na calibração da tensão do 

tubo podem causar erros nos números TC, o que pode ser problemático especialmente para 

TC quantitativa e para análise da densidade de um tumor, por exemplo.  

 

 

4.4.3  Espessura de corte 

 

 

 Para a avaliação da concordância entre o valor nominal e o valor real da espessura de 

corte, foram analisadas as imagens obtidas do centro do Módulo 1 do fantoma, utilizando 

parâmetros de irradiação correspondentes aos exames abdominais em adultos. 

 A imagem esperada desta região do fantoma foi apresentada na Figura 26. A espessura 

da imagem reconstruída é determinada a partir do número de linhas discriminadas na parte 

superior e inferior da imagem (cada linha equivale a 0,5 mm de espessura) e a Figura 49 

mostra as imagens resultantes nas instituições avaliadas. 

 A Figura 49 mostra a imagem resultante do centro do Módulo 1 do fantoma (adquirida 

na avaliação da calibração do nº TC), que também é utilizada para a avaliação da espessura 

nominal de corte. 
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    a) Instituição J (3,0 mm)       b) Instituição L (1,0 mm) 

 
 

 

 

c) Instituição N (3,0 mm) d) Instituição Q (5,0 mm) 

 

Figura 49: Imagens obtidas com as linhas para avaliação da espessura de corte, indicando a espessura 

selecionada em quatro das instituições avaliadas. 
 

 

 A Tabela 31 mostra os resultados obtidos a partir da contagem das linhas nas imagens. 

Os resultados mostram que os tomógrafos de todas as instituições avaliadas apresentaram 

espessuras irradiadas de corte com diferenças menores ou iguais a 1,5 mm em relação às 

espessuras nominais, portanto, dentro da tolerância estabelecida pelo programa de acreditação 

do ACR (2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linhas para 

avaliação da 

espessura 
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Tabela 31: Valores nominais e reais de espessuras de corte das imagens obtidas com o fantoma. 

Instituição 
Espessura 

nominal (mm) 

Espessura rampa 

superior (mm) 

Espessura rampa 

inferior (mm) 

I 

1,0 1,0 1,0 

3,0 3,0 3,0 

5,0 5,0 5,0 

7,0 7,0 6,5 

J 

2,0 2,0 2,0 

5,0 5,0 5,0 

10,0 9,5 9,5 

L 

1,0 1,5 2,0 

3,0 3,5 3,5 

5,0 5,5 5,5 

7,0 7,0 7,0 

M 

1,0 1,5 1,5 

3,0 3,5 3,5 

5,0 5,5 5,0 

7,0 6,5 6,5 

N 

1,0 1,5 1,5 

3,0 3,5 3,5 

5,0 5,0 5,0 

7,0 7,0 7,0 

Q 

3,0 3,0 3,0 

5,0 5,5 5,5 

7,0 6,5 6,5 

 

 

4.4.4  Resolução de baixo contraste 

 

 

 A Figura 50 mostra a imagem resultante da avaliação da resolução para baixo 

contraste, obtida no centro do Módulo 2 do fantoma, com parâmetros para exames de 

abdômen e crânio para pacientes adultos. 

 De acordo com o Colégio Americano de Radiologia (ACR, 2004), deve ser 

visualizado, pelo menos, o grupo de quatro cilindros com 6 mm de diâmetro (Figura 27), para 

parâmetros de abdômen e cérebro. 

A Tabela 32 mostra os grupos dos menores cilindros visualizados nas imagens obtidas 

para cada instituição. 
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   a) Instituição J       b) Instituição L      c) Instituição M 

 
 

 

 

    d) Instituição N     e) Instituição Q 

 

Figura 50: Imagens obtidas para avaliação da resolução de baixo contraste. 
 

 

Tabela 32: Menores grupos de cilindros visualizados nas imagens para avaliação de resolução de 

baixo contraste. 

Exame 
Instituição 

I J L M N Q 

Abdômen 6 mm Nenhum 6 mm 5 mm Nenhum 5 mm 

Cérebro 5 mm Nenhum 6 mm 4 mm 6 mm 4 mm 

 

 

No hospital J, não foi possível observar nenhum dos cilindros, indicando total 

inadequação do equipamento quanto à resolução a baixo contraste. Na instituição N, isto 

ocorre somente para os parâmetros referentes ao exame de abdômen. As demais instituições 

apresentaram resultados adequados. 

 Resolução de baixo contraste deteriorada resulta na impossibilidade de se identificar 

estruturas com densidades próximas. Esta resolução pode ser melhorada com aumento na dose 

absorvida e conseqüente redução no ruído da imagem (EUROPEAN COMMISSION, 2000). 

Scheck e colaboradores (1998) verificaram que tomógrafos de corte-único que selecionaram 

baixos valores de produto corrente pelo tempo apresentaram valores inadequados de resolução 
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de baixo contraste. A redução do produto corrente pelo tempo aumenta o ruído da imagem, 

deteriorando, conseqüentemente, a resolução de baixo contraste. 

No caso das instituições J e N, foi verificado que utilizam os menores valores de 

produto corrente pelo tempo e, portanto, apresentaram baixos índices de CVOL, o que pode 

estar contribuindo para a inadequada resolução. Este fato sugere que elevações nos valores de 

corrente do tubo selecionados nestas instituições poderiam melhorar a resolução de baixo 

contraste, já que, como verificado na avaliação dosimétrica, os valores de CVOL e PKL,CT 

calculados nestas instituições foram muito inferiores aos níveis de referência. 

 

 

4.4.5  Uniformidade, ruído e artefatos 

 

 

a. Uniformidade 

 

 

Para a avaliação da uniformidade dos números TC nas imagens tomográficas, foram 

definidas regiões de interesse (ROI’s) na periferia do fantoma e no centro da imagem, como 

mostrado na Figura 51. Os números TC obtidos estão apresentados na Tabela 33. 

 

 
      a) Instituição J  b) Instituição N         c) Instituição Q 

 
 
 

Figura 51: Imagens do Módulo 3 do fantoma, indicando as regiões de interesse para avaliação de 

uniformidade e ruído e um artefato em anel observado na instituição N. 

  

 

 

 

 

Anel central 

(artefato) 
ROI’s periféricas ROI central 
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Tabela 33: Números TC (HU) médios para todas as regiões de interesse posicionadas na imagem do 

centro do Módulo 3 do fantoma, para avaliação de ruído e uniformidade. 

Instituição 
ROI 

Central 

ROI  

“3 horas” 

ROI  

“6 horas” 

ROI  

“9 horas” 

ROI  

“12 horas” 

I -1,90 -2,00 1,10 -1,30 -1,60 

J 20,22 23,02 23,37 22,90 23,09 

L -3,69 -4,06 -6,14 -4,94 -3,85 

M -1,78 -2,90 -2,69 -2,23 -2,93 

N 0,64 1,22 -0,64 -1,47 2,24 

Q -3,20 -4,00 -3,90 -4,70 -3,90 

  

A Tabela 34 mostra os valores das maiores diferenças entre o número TC da região 

lateral e a região central. 

 

Tabela 34: Maiores diferenças de número TC (HU) entre ROI periférica e central. 

Instituição Maior diferença 

I -3,00 

J -3,15 

L 2,45 

M 1,15 

N 2,11 

Q 1,50 

 

 Observa-se pelos dados que as imagens de todas as instituições apresentam variação 

menor que ±5 HU, que é o valor limite recomendado pelo Colégio Americano de Radiologia 

(ACR, 2004). 

  

b. Ruído 

 

O ruído da imagem corresponde ao desvio padrão (em HU) de uma ROI central em 

uma substância homogênea. É comum expressar o ruído como o desvio padrão em valor 

percentual relativo à escala absoluta de unidades Hounsfield. Para isto, divide-se o desvio pela 

diferença entre o número TC na água e no ar (1.000 HU) e multiplica-se por 100, para 

expressar o valor em porcentagem. 

De acordo com o manual da ANVISA (2005), o nível de ruído não deve ser superior a 

10% (ou 0,2 HU) dos valores de linha de base. Estes valores não foram fornecidos pelas 

instituições, impossibilitando esta análise. 
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O ruído deve ser comparado com os valores de linha de base do tomógrafo, porém, 

nunca deve ultrapassar 0,5%, de acordo com a Sociedade Española de Radiologia (2002).  

 A Tabela 35 mostra os resultados da avaliação do ruído, obtidos para as instituições 

em estudo, com parâmetros de irradiação para exames de abdômen adulto. 

 
Tabela 35: Valores de ruído calculados para a ROI central no Módulo 3 do fantoma. 

Instituição 
Desvio padrão 

(HU) 

Ruído 

(%) 

I 6,10 0,61 

J 17,00 1,70 

L 3,00 0,30 

M 2,30 0,23 

N 8,36 0,84 

Q 5,60 0,56 

 

 Os resultados mostram que as instituições I, J e N são as que apresentaram mais ruído 

de imagem. As instituições L, M e Q estão dentro dos limites recomendados pela Sociedade 

Española de Radiologia (2002). 

 O equipamento da instituição Q é um tomógrafo multi-corte, apresentando um valor 

de ruído ligeiramente superior a 0,5%, o que é esperado para equipamentos deste tipo 

(McCOLLOUGH e ZINK, 1999), já que os cortes são mais finos. 

Segundo McCollough et al. (2006), o ruído de imagem ideal depende de diversos 

fatores, incluindo a espessura do paciente e a indicação clínica do procedimento. Pacientes 

pequenos, por possuírem estruturas anatômicas menores, requerem um nível de ruído menor, 

enquanto que para pacientes mais largos (obesos), o ruído e a dose absorvida podem ser 

maiores. Com relação à indicação clínica, alguns procedimentos não requerem ruído muito 

baixo, quando a lesão investigada apresenta alto contraste com o tecido de fundo, como 

avaliação de litíase urinária. A Figura 52 mostra o efeito do alto ruído em imagens 

tomográficas, dificultando a visualização de estruturas pequenas, principalmente estruturas 

vasculares (SPRAWLS, 1992). 

 

 

Figura 52: Comparação do efeito do ruído em imagens tomográficas. Imagem do abdômen com ruído 

alto (esquerda) em comparação com imagem da mesma região com ruído moderado, 

possibilitando a visualização de estruturas vasculares (SPRAWLS, 1992). 

Estruturas 

vasculares 

no fígado 
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O produto da corrente pelo tempo de exposição é o parâmetro que mais influencia no 

ruído, já que este é inversamente proporcional à raiz quadrada da dose absorvida, isto é, um 

aumento na dose, reduz o ruído na imagem. Já uma redução na espessura de corte requer um 

aumento proporcional no produto corrente pelo tempo, para evitar um aumento no ruído 

(EUROPEAN COMMISSION, 2000). 

 Ressalta-se que as instituições I, J e N selecionam tipicamente baixos valores de 

produto corrente pelo tempo para realização de exames de rotina. Como era de se esperar, os 

três hospitais apresentaram valores relativamente altos de ruído, principalmente o hospital J. 

A diferença entre os três centros em questão é que o hospital I apresentou valores mais 

elevados de CVOL e PKL,CT (inclusive alguns exames com valores acima da recomendação), 

enquanto que nos outros dois centros, os índices de kerma ar foram os menores entre as seis 

instituições avaliadas. Como foi discutido para a resolução de baixo contraste, há potencial 

para aumento do produto corrente pelo tempo e, conseqüentemente, dos índices de kerma ar 

nos tomógrafos das instituições J e N. Porém, no caso da instituição I, estas alterações de 

parâmetros não são recomendadas, já que os índices são relativamente altos. Para a solução 

deste problema, podem-se utilizar filtros de suavização (GOLDMAN, 2007). 

 

c. Artefatos 

 

Nos hospitais M e N, foram observados anéis centrais, enquanto que nas instituições I 

e L foram verificadas, respectivamente, área mais clara e mais escura na região inferior da 

imagem do fantoma. 

 É importante salientar que a ausência de artefatos na imagem obtida na instituição J 

não significa que estes não ocorram nos exames realizados neste tomógrafo. O excessivo 

ruído e a precariedade do monitor do console deste tomógrafo dificultaram a visualização de 

qualquer artefato neste teste e, portanto, não é possível afirmar se o equipamento está 

adequado neste teste. De qualquer forma, exames realizados com estas características não 

fornecem as condições adequadas aos radiologistas para que o diagnóstico seja fidedigno. A 

Figura 51 mostra o efeito do alto ruído na imagem do fantoma na instituição J e o anel central 

observado na instituição N. 

 Tomógrafos podem produzir artefatos de três tipos: volume parcial, endurecimento do 

feixe e em anel. Os artefatos de volume parcial resultam quando se faz a média dos 

coeficientes de atenuação de um voxel heterogêneo e aumentam com o tamanho do pixel e da 

espessura de corte. Movimentação do paciente ou presença de metais no feixe também podem 
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causar este tipo de defeito na imagem. Artefatos de endurecimento do feixe são causados pela 

natureza policromática do feixe, pois à medida que os fótons de baixa energia são absorvidos, 

o feixe torna-se mais penetrante, resultando em menores valores de números TC. Estes 

artefatos são mais marcantes em interfaces de alto contraste, como entre ossos densos do 

crânio e o cérebro, onde regiões escuras (como as observadas na instituição L) ocorrem. 

Artefatos em anel (verificados nas instituições M e N) podem surgir em sistemas 

tomográficos de terceira geração quando um detector está defeituoso ou mal calibrado 

(HUDA; SLONE, 2003). 

 

 

4.4.6  Resolução de alto contraste 

 

 

 Para o estudo da resolução espacial, procurou-se determinar, nas imagens obtidas com 

parâmetros de irradiação para abdômen e tórax alta-resolução de adulto, os padrões de barras 

com as maiores freqüências espaciais que foram discriminados. 

A Figura 53-a mostra a imagem resultantes dos padrões visualizados na instituição Q, 

cujas freqüências espaciais (em pares de linhas por centímetro, pl/cm) variam conforme 

indicado na Figura 53-b. 

 
        a) Instituição Q (alta-resolução)       b) Freqüências espaciais dos padrões (pl/cm) 

                      

Figura 53: a- Imagem resultante do teste de resolução espacial na instituição Q com parâmetro para 

exame de alta-resolução; e b- imagem indicando as freqüências espaciais dos padrões 

presentes no Módulo 4 do fantoma (McCOLLOUGH et al., 2004). 
 

 

 A Tabela 36 mostra os resultados obtidos. De acordo com o ACR (2004), devem ser 

visualizados os padrões de barras com freqüência espacial mínima de 5 pl/cm para abdômen e 

6 pl/cm para tórax em alta-resolução. 
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Tabela 36: Padrões com maiores freqüências espaciais discriminados nas imagens. 

Exame 
Instituição 

I J L M N Q 

Abdômen 6 pl/cm 5 pl/cm 6 pl/cm 6 pl/cm 7 pl/cm 6 pl/cm 

Tórax alta-resolução 7 pl/cm 5 pl/cm 5 pl/cm 6 pl/cm 7 pl/cm 6 pl/cm 

  

 

Os resultados mostram que, para os parâmetros de irradiação referentes a exames de 

abdômen em pacientes adultos, os padrões observadas nas imagens obtidas em todos os 

tomógrafos possuem freqüências espaciais iguais ou superiores a 5 pl/cm e, portanto, estão 

adequados. No caso das imagens obtidas com parâmetros para exames de tórax em alta-

resolução, as barras dos padrões com freqüência espacial de 6 pl/cm não foram bem 

discriminadas, estando, portanto, inadequados. 

 Ressalta-se que, de acordo com Scheck et al. (1998), a resolução espacial é dependente 

da energia do feixe de raios-X, ou seja, do valor selecionado de tensão do tubo. É bom 

lembrar que os exames de alta-resolução efetuados na clínica L são realizados com 120 kVp 

e, no hospital M, com 140 kVp, o que explica um melhor desempenho deste último no teste.  

 

A Tabela 37 mostra um resumo do desempenho de todos os equipamentos avaliados 

quanto aos testes de qualidade de imagem efetuados com o fantoma de acreditação em TC do 

Colégio Americano de Radiologia. 

 Observa-se pelos resultados que 5 dos 6 tomógrafos avaliados apresentaram falhas nos 

testes de qualidade de imagem, de acordo com os requisitos do Colégio Americano de 

Raidologia (ACR, 2004). 

 O tomógrafo multi-corte avaliado (e também o mais novo), pertencente à instituição 

Q, foi o único a não apresentar resultados inadequados quanto à qualidade da imagem. O 

tomógrafo da instituição I, apesar de ser o mais antigo entre os seis, apresentou resultados 

adequados em 90% dos testes. 

 Os dois tomógrafos que selecionam os menores valores de produto corrente pelo 

tempo e, conseqüentemente, apresentaram os menores valores estimados de CVOL e PKL,CT, 

instituições J e N, são os que apresentaram mais falhas nos testes de qualidade da imagem. 

Em especial, o hospital J, com 75% de inadequações. 

Com relação às instituições com os mesmos modelos de tomógrafos, L e M, observou-

se que, apesar de realizar alguns exames fornecendo valores mais elevados de CVOL, o 
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equipamento da instituição M apresentou qualidade de imagem superior ao da clínica L, o 

qual apresentou inadequações em 40% dos testes. 

 
Tabela 37: Condição de cada instituição quanto aos testes de qualidade de imagem realizados com o 

fantoma ACR. 

Teste 
Instituição 

I J L M N Q 

Números TC 

Polietileno 

Água 

Acrílico 

Osso 

Ar 

 

A 

A 

A 

A 

A 

 

I 

I 

I 

I 

A 

 

A 

I 

A 

A 

A 

 

A 

A 

A 

A 

A 

 

A 

A 

A 

I 

I 

 

A 

A 

A 

A 

A 

Números TC x espessura de corte 

1,0 mm 

2,0 mm 

3,0 mm 

5,0 mm 

7,0 mm 

10,0 mm 

 

A 

- 

A 

A 

A 

- 

 

- 

I 

- 

I 

- 

I 

 

I 

- 

A 

A 

A 

- 

 

A 

- 

I 

A 

A 

- 

 

A 

- 

A 

A 

A 

- 

 

- 

- 

A 

A 

A 

- 

Números TC x kVp 

80 kVp 

100 kVp 

120 kVp 

130 kVp 

135 kVp 

140 kVp 

 

- 

A 

A 

A 

- 

- 

 

- 

- 

I 

- 

- 

- 

 

I 

- 

A 

- 

- 

A 

 

I 

- 

A 

- 

- 

A 

 

- 

A 

A 

- 

A 

- 

 

A 

A 

A 

- 

- 

A 

Espessura nominal de corte A A A A A A 

Resolução de baixo contraste 

Parâmetros para abdômen 

Parâmetros para cérebro 

 

A 

A 

 

I 

I 

 

A 

A 

 

A 

A 

 

I 

A 

 

A 

A 

Uniformidade A A A A A A 

Ruído de imagem I I A A I A 

Artefatos I * I I I A 

Resolução espacial de alto contraste 

Parâmetros para abdômen 

Parâmetros para tórax alta-resolução 

 

A 

A 

 

A 

I 

 

A 

I 

 

A 

A 

 

A 

A 

 

A 

A 

OBS: I – resultado inadequado; A – resultado adequado. 

* Resultado inconclusivo devido ao alto ruído na imagem obtida. 
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5  CONCLUSÕES 

 

 

 A partir dos resultados deste trabalho pode-se concluir que: 

1. Embora na maior parte das instituições avaliadas, os exames tomográficos são realizados 

com parâmetros de irradiação dentro do recomendado pela Comissão Européia, foi verificado 

que em alguns exames a espessura de corte e o incremento ou pitch utilizados estão fora da 

recomendação, o que pode contribuir para aumentar os valores de índices de kerma ar. 

2. Os índices volumétricos de kerma ar e os produtos kerma ar pelo comprimento estimados a 

partir dos parâmetros de irradiação fornecidos pelos técnicos das instituições, em sua maioria, 

estão abaixo dos níveis de referência europeus. Por outro lado, verificou-se que os índices 

exibidos nos consoles de comando dos tomógrafos em vários casos apresentaram valores 

discordantes dos que foram calculados utilizando os dados do ImPACT. Este fato indica a 

necessidade de se efetuarem medidas com câmaras de ionização tipo lápis a fim de verificar 

os reais valores dos índices de kerma ar. 

3. Apesar dos índices de kerma ar calculados terem sido inferiores aos níveis de referência, 

quase todas as instituições avaliadas apresentaram alguma falha nos testes de qualidade da 

imagem com o fantoma ACR. Em particular a instituição J, que apresentou os menores 

valores estimados de CVOL e PKL,CT, na avaliação da qualidade de imagem foi inadequada em 

cerca de 70% dos testes. 

Vale ainda ressaltar que, na coleta dos dados, verificou-se que a maioria dos técnicos 

apresentaram dificuldades em responder ao formulário aplicado, indicando certo 

desconhecimento quanto aos parâmetros dos equipamentos. Embora a modificação dos 

parâmetros de irradiação para os exames de tomografia computadorizada seja limitada, os 

técnicos de modo geral alteram estes parâmetros (dentro da limitação de cada equipamento) 

sem qualquer critério, no que diz respeito à qualidade da imagem e à dose absorvida pelo 

paciente. Os índices de dose exibidos nos consoles dos tomógrafos sequer são observados 

durante a seleção dos protocolos de exames, em todas as instituições avaliadas. 

 

Perspectiva futura: 

 

Como sugestões para pesquisas futuras, podem ser realizadas medidas qualitativas da 

qualidade de imagem, isto é, avaliações subjetivas realizadas por radiologistas, para que tais 
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resultados sejam comparados às medições quantitativas e às estimativas de índice volumétrico 

de kerma ar em TC já efetuadas. São também importantes estudos dos protocolos e valores de 

kerma ar dos topogramas (scouts), que são imagens radiográficas adquiridas num tomógrafo 

com o tubo de raios-X parado, para o posicionamento dos cortes tomográficos e definição do 

comprimento de varredura. 

Por fim, com os dados dos estudos efetuados e sugeridos e com medidas experimentais 

utilizando câmaras de ionização, a publicação de níveis nacionais de referência em tomografia 

computadorizada tornar-se-á possível. 
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APÊNDICE A – Parâmetros de irradiação e doses para exames de crânio 
 

 

a. Instituição I 
 

Téc Exame kVp mA 
Tempo 

rot. (s) 

Esp. 

(mm) 

Incr. 

(mm) 

Comp. de 

varredura 

(cm) 

Dose 

tomógrafo 

(mGy) 

CW 

(mGy) 

CVOL 

(mGy) 

PKL,CT 

(mGycm) 

PKL,CT por 

exame 

(mGycm) 

C Base pré 120 120 2,0 3,0 5,0 5,5 47,20 60,72 36,43 200,4 
543,4 

- Cérebro pré 120 100 2,0 7,0 7,0 7,0 60,20 49,00 49,00 343,0 

- Base pós 120 120 2,0 3,0 5,0 5,5 47,20 60,72 36,43 200,4 
543,4 

- Cérebro pós 120 100 2,0 7,0 7,0 7,0 60,20 49,00 49,00 343,0 

A Base 130 120 2,0 3,0 5,0 4,0 54,14 60,72 36,43 145,7 
680,8 

- Cérebro 130 120 2,0 7,0 7,0 9,1 54,14 58,80 58,80 535,1 

A Base 120 100 2,0 3,0 5,0 3,2 58,60 50,60 30,36 97,2 
543,1 

- Cérebro 120 100 2,0 7,0 7,0 9,1 58,60 49,00 49,00 445,9 

B Base pré 130 120 2,0 3,0 5,0 4,0 54,35 60,72 36,43 145,7 
680,8 

- Cérebro pré 130 120 2,0 7,0 7,0 9,1 57,77 58,80 58,80 535,1 

- Base pós 130 120 2,0 3,0 5,0 4,0 54,35 60,72 36,43 145,7 
680,8 

- Cérebro pós 130 120 2,0 7,0 7,0 9,1 57,77 58,80 58,80 535,1 

A Base pré 130 120 2,0 3,0 5,0 4,0 54,35 60,72 36,43 145,7 
639,6 

- Cérebro pré 130 120 2,0 7,0 7,0 8,4 57,77 58,80 58,80 493,9 

- Base pós 130 120 2,0 3,0 5,0 4,0 54,35 60,72 36,43 145,7 
639,6 

- Cérebro pós 130 120 2,0 7,0 7,0 8,4 57,77 58,80 58,80 493,9 

A Base pré 130 120 2,0 3,0 5,0 4,0 54,35 60,72 36,43 145,7 
639,6 

- Cérebro pré 130 120 2,0 7,0 7,0 8,4 57,77 58,80 58,80 493,9 

- Base pós 130 120 2,0 3,0 5,0 4,0 54,35 60,72 36,43 145,7 
639,6 

- Cérebro pós 130 120 2,0 7,0 7,0 8,4 57,77 58,80 58,80 493,9 

B Base 130 120 2,0 3,0 5,0 4,0 54,82 60,72 36,43 145,7 
625,9 

- Cérebro 120 100 2,0 7,0 7,0 9,8 58,60 49,00 49,00 480,2 

A Base pré 130 120 2,0 3,0 5,0 5,0 54,35 60,72 36,43 182,2 
593,8 

- Cérebro pré 120 100 2,0 7,0 7,0 8,4 57,77 49,00 49,00 411,6 

- Base pós 130 120 2,0 3,0 5,0 5,0 54,35 60,72 36,43 182,2 
593,8 

- Cérebro pós 120 100 2,0 7,0 7,0 8,4 57,77 49,00 49,00 411,6 

A Base pré 130 120 2,0 3,0 5,0 5,0 54,44 60,72 36,43 182,2 
628,1 

- Cérebro pré 120 100 2,0 7,0 7,0 9,1 57,70 49,00 49,00 445,9 

- Base pós 120 120 2,0 3,0 5,0 5,0 58,28 60,72 36,43 182,2 
628,1 

- Cérebro pós 120 100 2,0 7,0 7,0 9,1 57,70 49,00 49,00 445,9 

A Base pré 130 120 2,0 3,0 5,0 5,0 54,22 60,72 36,43 182,2 
593,8 

- Cérebro pré 120 100 2,0 7,0 7,0 8,4 57,54 49,00 49,00 411,6 

- Base pós 130 120 2,0 3,0 5,0 5,0 54,22 60,72 36,43 182,2 
593,8 

- Cérebro pós 120 100 2,0 7,0 7,0 8,4 57,54 49,00 49,00 411,6 

A Base 130 120 2,0 3,0 5,0 5,0 54,32 60,72 36,43 182,2 
628,1 

- Cérebro 120 100 2,0 7,0 7,0 9,1 57,72 49,00 49,00 445,9 

A Base pré 130 120 2,0 3,0 5,0 5,0 54,2 60,72 36,43 182,2 
696,7 

- Cérebro pré 120 100 2,0 7,0 7,0 10,5 57,51 49,00 49,00 514,5 

- Base pós 120 120 2,0 3,0 5,0 5,0 45,99 60,72 36,43 182,2 
696,7 

- Cérebro pós 120 100 2,0 7,0 7,0 10,5 57,51 49,00 49,00 514,5 

A Base pré 130 120 2,0 3,0 5,0 5,0 54,27 60,72 36,43 182,2 
662,4 

- Cérebro pré 120 100 2,0 7,0 7,0 9,8 57,62 49,00 49,00 480,2 

- Base pós 120 120 2,0 3,0 5,0 5,5 46,04 60,72 36,43 200,4 
680,6 

- Cérebro pós 120 100 2,0 7,0 7,0 9,8 57,62 49,00 49,00 480,2 

B Base 130 120 2,0 3,0 5,0 5,0 54,32 60,72 36,43 182,2 662,4 
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- Cérebro 120 100 2,0 7,0 7,0 9,8 57,72 49,00 49,00 480,2 

B Base pré 130 120 2,0 3,0 5,0 4,5 54,27 60,72 36,43 163,9 
644,1 

- Cérebro pré 120 100 2,0 7,0 7,0 9,8 57,62 49,00 49,00 480,2 

- Base pós 120 120 2,0 3,0 5,0 4,5 46,04 60,72 36,43 163,9 
644,1 

- Cérebro pós 120 100 2,0 7,0 7,0 9,8 57,62 49,00 49,00 480,2 

 

 

b. Instituição J 

 

Téc Exame kVp mA 
Tempo 

rot. (s) 

Esp. 

(mm) 

Incr. 

(mm) 

Comp. de 

varredura 

(cm) 

CW 

(mGy) 

CVOL 

(mGy) 

PKL,CT 

(mGycm) 

PKL,CT por 

exame 

(mGycm) 

A Base 120 100 1,1 3,0 5 4,0 24,80 14,88 59,5 
242,5 

- Cérebro 120 100 1,1 10,0 10 10,0 18,30 18,30 183,0 

A Base pré 120 110 1,1 3,0 5 4,0 27,28 16,37 65,5 
266,8 

- Cérebro pré 120 110 1,1 10,0 10 10,0 20,13 20,13 201,3 

- Base pós 120 110 1,1 3,0 5 4,0 27,28 16,37 65,5 
266,8 

- Cérebro pós 120 110 1,1 10,0 10 10,0 20,13 20,13 201,3 

A Base 120 110 1,1 3,0 5 4,0 27,28 16,37 65,5 
246,6 

- Cérebro 120 110 1,1 10,0 10 9,0 20,13 20,13 181,2 

A Base 120 110 1,1 3,0 5 4,0 27,28 16,37 65,5 
266,8 

- Cérebro 120 110 1,1 10,0 10 10,0 20,13 20,13 201,3 

A Base 120 110 1,1 3,0 5 4,0 27,28 16,37 65,5 
266,8 

- Cérebro 120 110 1,1 10,0 10 10,0 20,13 20,13 201,3 

A Base 120 110 1,1 3,0 5 4,0 27,28 16,37 65,5 
286,9 

- Cérebro 120 110 1,1 10,0 10 11,0 20,13 20,13 221,4 

A Base 120 100 1,1 3,0 5 4,0 24,80 14,88 59,5 
260,8 

- Cérebro 120 100 1,1 10,0 10 11,0 18,30 18,30 201,3 

A Base pré 120 110 1,1 3,0 5 4,0 27,28 16,37 65,5 
246,6 

- Cérebro pré 120 110 1,1 10,0 10 9,0 20,13 20,13 181,2 

- Base pós 120 110 1,1 3,0 5 4,0 27,28 16,37 65,5 
226,5 

- Cérebro pós 120 110 1,1 10,0 10 8,0 20,13 20,13 161,0 

B Base 120 110 1,1 3,0 5 4,0 27,28 16,37 65,5 
266,8 

- Cérebro 120 110 1,1 10,0 10 10,0 20,13 20,13 201,3 

B Base 120 110 1,1 3,0 5 4,0 27,28 16,37 65,5 
266,8 

- Cérebro 120 110 1,1 10,0 10 10,0 20,13 20,13 201,3 

B Base 120 110 1,1 3,0 5 4,0 27,28 16,37 65,5 
286,9 

- Cérebro 120 110 1,1 10,0 10 11,0 20,13 20,13 221,4 

B Base 120 110 1,1 3,0 5 4,0 27,28 16,37 65,5 
246,6 

- Cérebro 120 110 1,1 10,0 10 9,0 20,13 20,13 181,2 

B Base 120 110 1,1 3,0 5 4,0 27,28 16,37 65,5 
246,6 

- Cérebro 120 110 1,1 10,0 10 9,0 20,13 20,13 181,2 

B Base 120 110 1,1 3,0 5 4,0 27,28 16,37 65,5 
246,6 

- Cérebro 120 110 1,1 10,0 10 9,0 20,13 20,13 181,2 

B Base 120 110 1,1 3,0 5 4,0 27,28 16,37 65,5 
246,6 

- Cérebro 120 110 1,1 10,0 10 9,0 20,13 20,13 181,2 
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c. Instituição L 

 

Téc Exame kVp mA 
Tempo 

rot. (s) 

Esp. 

(mm) 

Incr. 

(mm) 

Comp. de 

varredura 

(cm) 

CTDIVOL 

tomógrafo 

(mGy) 

CW 

(mGy) 

CVOL 

(mGy) 

PKL 

(mGycm) 

PKL,CT por 

exame 

(mGycm) 

B Base 120 150 2,0 3,0 4 3,6 33,8 55,50 41,63 149,9 
542,6 

- Cérebro 120 150 2,0 7,0 8 8,0 39,4 56,10 49,09 392,7 

B Base 120 150 2,0 3,0 4 4,0 33,8 55,50 41,63 166,5 
598,5 

- Cérebro 120 150 2,0 7,0 8 8,8 39,4 56,10 49,09 432,0 

B Base 120 150 2,0 3,0 4 4,0 33,8 55,50 41,63 166,5 
598,5 

- Cérebro 120 150 2,0 7,0 8 8,8 39,4 56,10 49,09 432,0 

A Base 120 150 2,0 3,0 4 5,6 33,8 55,50 41,63 233,1 
665,1 

- Cérebro 120 150 2,0 7,0 8 8,8 39,4 56,10 49,09 432,0 

A Base 120 150 2,0 3,0 4 4,8 33,8 55,50 41,63 199,8 
631,8 

- Cérebro 120 150 2,0 7,0 8 8,8 39,4 56,10 49,09 432,0 

A Base 120 150 2,0 3,0 4 4,0 33,8 55,50 41,63 166,5 
598,5 

- Cérebro 120 150 2,0 7,0 8 8,8 39,4 56,10 49,09 432,0 

B Base 120 150 2,0 3,0 4 4,4 33,8 55,50 41,63 183,2 
615,1 

- Cérebro 120 150 2,0 7,0 8 8,8 39,4 56,10 49,09 432,0 

B Base 120 150 2,0 3,0 4 3,9 33,8 55,50 41,63 162,3 
628,7 

- Cérebro 120 150 2,0 7,0 8 9,5 39,4 56,10 49,09 466,3 

C Base 120 150 2,0 3,0 4 4,4 33,8 55,50 41,63 183,2 
615,1 

- Cérebro 120 150 2,0 7,0 8 8,8 39,4 56,10 49,09 432,0 

C Base 120 150 2,0 3,0 4 4,8 33,8 55,50 41,63 199,8 
666,1 

- Cérebro 120 150 2,0 7,0 8 9,5 39,4 56,10 49,09 466,3 

A Base 120 150 2,0 3,0 4 4,0 33,8 55,50 41,63 166,5 
598,5 

- Cérebro 120 150 2,0 7,0 8 8,8 39,4 56,10 49,09 432,0 

A Base 120 150 2,0 3,0 4 4,0 33,8 55,50 41,63 166,5 
598,5 

- Cérebro 120 150 2,0 7,0 8 8,8 39,4 56,10 49,09 432,0 

A Base 120 150 2,0 3,0 4 3,9 33,8 55,50 41,63 162,3 
594,3 

- Cérebro 120 150 2,0 7,0 8 8,8 39,4 56,10 49,09 432,0 

B Base 120 150 2,0 3,0 4 3,9 33,8 55,50 41,63 162,3 
628,7 

- Cérebro 120 150 2,0 7,0 8 9,5 39,4 56,10 49,09 466,3 

B Base 120 150 2,0 3,0 4 4,7 33,8 55,50 41,63 195,6 
662,0 

- Cérebro 120 150 2,0 7,0 8 9,5 39,4 56,10 49,09 466,3 

 

 

d. Instituição M 

 

Téc Exame kVp mA 
Tempo 

rot. (s) 

Esp. 

(mm) 

Incr. 

(mm) 

Comp. de 

varredura 

(cm) 

CTDIVOL 

tomógrafo 

(mGy) 

CW 

(mGy) 

CVOL 

(mGy) 

PKL,CT 

(mGycm) 

PKL,CT por 

exame 

(mGycm) 

A Base pré 120 150 2,0 3,0 4,0 4,0 33,8 55,50 41,63 166,5 
506,8 

- Cérebro pré 120 130 2,0 7,0 8,0 8,0 34,1 48,62 42,54 340,3 

- Base pós 120 150 2,0 3,0 4,0 4,0 33,8 55,50 41,63 166,5 
506,8 

- Cérebro pós 120 130 2,0 7,0 8,0 8,0 34,1 48,62 42,54 340,3 

A Base pré 120 150 2,0 3,0 4,0 5,6 33,8 55,50 41,63 233,1 
607,5 

- Cérebro pré 120 130 2,0 7,0 8,0 8,8 34,1 48,62 42,54 374,4 

- Base pós 120 150 2,0 3,0 4,0 5,6 33,8 55,50 41,63 233,1 
607,5 

- Cérebro pós 120 130 2,0 7,0 8,0 8,8 34,1 48,62 42,54 374,4 

B Base pré 120 150 2,0 3,0 4,0 4,0 33,8 55,50 41,63 166,5 574,9 
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- Cérebro pré 120 130 2,0 7,0 8,0 9,6 34,1 48,62 42,54 408,4 

- Base pós 120 150 2,0 3,0 4,0 4,0 33,8 55,50 41,63 166,5 
574,9 

- Cérebro pós 120 130 2,0 7,0 8,0 9,6 34,1 48,62 42,54 408,4 

B Base 120 150 2,0 3,0 4,0 4,1 33,8 55,50 41,63 171,5 
511,8 

- Cérebro 120 130 2,0 7,0 8,0 8,0 34,1 48,62 42,54 340,3 

- Base 120 180 1,0 3,0 5,0 4,0 16,2 33,30 19,98 80,1 
289,6 

- Cérebro 120 160 1,0 7,0 8,0 8,0 21,0 29,92 26,18 209,4 

C Base pré 120 150 2,0 3,0 4,0 5,6 33,8 55,50 41,63 233,1 
641,5 

- Cérebro pré 120 130 2,0 7,0 8,0 9,6 34,1 48,62 42,54 408,4 

- Base pós 120 150 2,0 3,0 4,0 5,6 33,8 55,50 41,63 233,1 
641,5 

- Cérebro pós 120 130 2,0 7,0 8,0 9,6 34,1 48,62 42,54 408,4 

C Base 120 150 2,0 3,0 4,0 5,2 33,8 55,50 41,63 216,5 
590,8 

- Cérebro 120 130 2,0 7,0 8,0 8,8 34,1 48,62 42,54 374,4 

C Base 120 150 2,0 3,0 4,0 5,6 33,8 55,50 41,63 233,1 
573,4 

- Cérebro 120 130 2,0 7,0 8,0 8,0 34,1 48,62 42,54 340,3 

B Base pré 120 150 2,0 3,0 4,0 6,4 33,8 55,50 41,63 266,4 
572,7 

- Cérebro pré 120 130 2,0 7,0 8,0 7,2 34,1 48,62 42,54 306,3 

- Base pós 120 150 2,0 3,0 4,0 6,4 33,8 55,50 41,63 266,4 
572,7 

- Cérebro pós 120 130 2,0 7,0 8,0 7,2 34,1 48,62 42,54 306,3 

B Base pré 120 150 2,0 3,0 4,0 6,0 33,8 55,50 41,63 249,8 
658,2 

- Cérebro pré 120 130 2,0 7,0 8,0 9,6 34,1 48,62 42,54 408,4 

- Base pós 120 150 2,0 3,0 4,0 6,0 33,8 55,50 41,63 249,8 
658,2 

- Cérebro pós 120 130 2,0 7,0 8,0 9,6 34,1 48,62 42,54 408,4 

C Base pré 120 150 2,0 3,0 4,0 5,2 33,8 55,50 41,63 216,5 
590,8 

- Cérebro pré 120 130 2,0 7,0 8,0 8,8 34,1 48,62 42,54 374,4 

- Base pós 120 150 2,0 3,0 4,0 5,2 33,8 55,50 41,63 216,5 
590,8 

- Cérebro pós 120 130 2,0 7,0 8,0 8,8 34,1 48,62 42,54 374,4 

C Base 120 150 2,0 3,0 4,0 5,5 33,8 55,50 41,63 228,9 
633,1 

- Cérebro 120 130 2,0 7,0 8,0 9,5 34,1 48,62 42,54 404,2 

C Base pré 120 150 2,0 3,0 4,0 5,5 33,8 55,50 41,63 228,9 
599,1 

- Cérebro pré 120 130 2,0 7,0 8,0 8,7 34,1 48,62 42,54 370,1 

- Base pós 120 150 2,0 3,0 4,0 5,1 33,8 55,50 41,63 212,3 
582,4 

- Cérebro pós 120 130 2,0 7,0 8,0 8,7 34,1 48,62 42,54 370,1 

C Base pré 120 150 2,0 3,0 4,0 5,1 33,8 55,50 41,63 212,3 
565,4 

- Cérebro pré 120 130 2,0 7,0 8,0 8,3 34,1 48,62 42,54 353,1 

- Base pós 120 150 2,0 3,0 4,0 5,1 33,8 55,50 41,63 212,3 
565,4 

- Cérebro pós 120 130 2,0 7,0 8,0 8,3 34,1 48,62 42,54 353,1 

D Base pré 120 150 2,0 3,0 4,0 5,5 33,8 55,50 41,63 228,9 
701,2 

- Cérebro pré 120 130 2,0 7,0 8,0 11,1 34,1 48,62 42,54 472,2 

- Base pós 120 150 2,0 3,0 4,0 5,5 33,8 55,50 41,63 228,9 
773,8 

- Cérebro pós 120 150 2,0 7,0 8,0 11,1 39,4 56,10 49,09 544,9 

D Base 120 150 2,0 3,0 4,0 5,1 33,8 55,50 41,63 212,3 
548,4 

- Cérebro 120 130 2,0 7,0 8,0 7,9 34,1 48,62 42,54 336,1 

 

 

e. Instituição N 

 

Téc Exame kVp mA 
tempo 

rot. (s) 

Esp. 

(mm) 

Incr. 

(mm) 

Comp. de 

varredura 

(cm) 

CW 

(mGy) 

CVOL 

(mGy) 

PKL,CT 

(mGycm) 

PKL,CT por 

exame 

(mGycm) 

B Base pré 120 210 0,75 3,0 5 5,1 23,31 13,99 71,3 
244,5 

- Cérebro pré 120 190 0,75 10,0 10 9,0 19,24 19,24 173,1 

- Base pós 120 210 0,75 3,0 5 5,1 23,31 13,99 71,3 244,5 
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- Cérebro pós 120 190 0,75 10,0 10 9,0 19,24 19,24 173,1 

B Base 120 210 0,75 3,0 5 5,1 23,31 13,99 71,3 
244,5 

- Cérebro 120 190 0,75 10,0 10 9,0 19,24 19,24 173,1 

D Base pré 120 210 0,75 3,0 5 4,8 23,31 13,99 67,1 
221,0 

- Cérebro pré 120 190 0,75 10,0 10 8,0 19,24 19,24 153,9 

- Base pós 120 210 0,75 3,0 5 4,8 23,31 13,99 67,1 
221,0 

- Cérebro pós 120 190 0,75 10,0 10 8,0 19,24 19,24 153,9 

D Base pré 120 210 0,75 3,0 5 4,3 23,31 13,99 60,1 
214,0 

- Cérebro pré 120 190 0,75 10,0 10 8,0 19,24 19,24 153,9 

- Base pós 120 210 0,75 3,0 5 4,3 23,31 13,99 60,1 
194,8 

- Cérebro pós 120 190 0,75 10,0 10 7,0 19,24 19,24 134,7 

D Base pré 120 210 0,75 3,0 5 5,3 23,31 13,99 74,1 
247,3 

- Cérebro pré 120 190 0,75 10,0 10 9,0 19,24 19,24 173,1 

- Base pós 120 210 0,75 3,0 5 5,3 23,31 13,99 74,1 
247,3 

- Cérebro pós 120 190 0,75 10,0 10 9,0 19,24 19,24 173,1 

A Base pré 120 210 0,75 3,0 5 5,1 23,31 13,99 71,3 
249,3 

- Cérebro pré 120 190 0,75 10,0 8 7,4 19,24 24,05 177,9 

- Base pós 120 210 0,75 3,0 5 5,1 23,31 13,99 71,3 
249,3 

- Cérebro pós 120 190 0,75 10,0 8 7,4 19,24 24,05 177,9 

A Base 120 210 0,75 3,0 5 5,1 29,61 17,77 90,6 
268,6 

- Cérebro 120 190 0,75 10,0 8 7,4 19,24 24,05 177,9 

A Base 120 200 0,48 3,0 5 4,5 18,05 10,83 48,7 
147,2 

- Cérebro 120 190 0,48 10,0 10 8,0 12,31 12,31 98,5 

A Base pré 120 180 0,75 3,0 5 5,0 19,98 11,99 59,9 
214,9 

- Cérebro pré 120 180 0,75 10,0 10 8,5 18,23 18,23 154,9 

- Base pós 120 180 0,75 3,0 5 5,0 19,98 11,99 59,9 
214,9 

- Cérebro pós 120 180 0,75 10,0 10 8,5 18,23 18,23 154,9 

A Base 120 210 0,75 3,0 5 5,0 23,31 13,99 69,9 
231,9 

- Cérebro 120 200 0,75 10,0 10 8,0 20,25 20,25 162,0 

A Base 120 210 0,75 3,0 5 5,0 23,31 13,99 69,9 
231,9 

- Cérebro 120 200 0,75 10,0 10 8,0 20,25 20,25 162,0 

C Base 120 210 0,75 3,0 5 4,3 23,31 13,99 60,1 
210,0 

- Cérebro 120 200 0,75 10,0 10 7,4 20,25 20,25 149,9 

B Base pré 120 210 0,75 3,0 5 5,0 23,31 13,99 69,9 
223,8 

- Cérebro pré 120 190 0,75 10,0 10 8,0 19,24 19,24 153,9 

- Base pós 120 210 0,75 3,0 5 5,0 23,31 13,99 69,9 
223,8 

- Cérebro pós 120 190 0,75 10,0 10 8,0 19,24 19,24 153,9 

A Base 120 210 0,75 3,0 5 5,0 23,31 13,99 69,9 
233,4 

- Cérebro 120 190 0,75 10,0 10 8,5 19,24 19,24 163,5 

A Base 120 210 0,75 3,0 5 5,0 23,31 13,99 69,9 
231,9 

- Cérebro 120 200 0,75 10,0 10 8,0 20,25 20,25 162,0 

 

 

f. Instituição Q 

 

 

Téc Exame kVp mAs 
Tempo 

rot. (s) 

Esp. 

(mm) 
Colim. 

Comp. de 

varredura 

(cm) 

CTDIVOL 

tomógrafo 

(mGy) 

CW 

(mGy) 

CVOL 

(mGy) 

PKL,CT 

(mGycm) 

PKL,CT por 

exame 

(mGycm) 

OBS 

A base 120 250 1,0 3,0 30 x 0,6 5,1 36,67 35,50 35,50 182,5 
470,7 

 

TUBO  

ANTIGO 

- cérebro 120 250 1,0 9,0 30 x 0,6 8,1 36,67 35,50 35,50 288,3 

A base 120 250 1,0 3,0 30 x 0,6 5,2 36,67 35,50 35,50 186,0 481,4 
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- cérebro 120 250 1,0 9,0 30 x 0,6 8,3 36,67 35,50 35,50 295,4  

 

 

 

 

TUBO 

ANTIGO 

A Base 120 250 1,0 3,0 30 x 0,6 5,4 36,67 35,50 35,50 191,7 
511,2 

- cérebro 120 250 1,0 9,0 30 x 0,6 9,0 36,67 35,50 35,50 319,5 

A Base pré 120 250 1,0 3,0 30 x 0,6 5,1 36,67 35,50 35,50 181,1 
468,6 

- cérebro pré 120 250 1,0 9,0 30 x 0,6 8,1 36,67 35,50 35,50 287,6 

- Base pós 120 250 1,0 3,0 30 x 0,6 5,1 36,67 35,50 35,50 181,1 
468,6 

- cérebro pós 120 250 1,0 9,0 30 x 0,6 8,1 36,67 35,50 35,50 287,6 

D Base 120 250 1,0 3,0 30 x 0,6 5,1 36,67 35,50 35,50 181,1 
468,6 

- cérebro 120 250 1,0 9,0 30 x 0,6 8,1 36,67 35,50 35,50 287,6 

B Base 120 220 1,0 3,0 30 x 0,6 5,1 32,27 31,24 31,24 159,3 
389,4 

TUBO 

DE 

RAIOS-

X 

NOVO 

- cérebro 120 200 1,0 9,0 30 x 0,6 8,1 29,34 28,40 28,40 230,0 

B Base 120 220 1,0 3,0 30 x 0,6 5,2 32,27 31,24 31,24 162,4 
401,0 

- cérebro 120 200 1,0 9,0 30 x 0,6 8,4 29,34 28,40 28,40 238,6 

A Base 120 220 1,0 3,0 30 x 0,6 5,1 32,27 31,24 31,24 159,3 
389,4 

- cérebro 120 200 1,0 9,0 30 x 0,6 8,1 29,34 28,40 28,40 230,0 

A Base pré 120 210 1,0 3,0 30 x 0,6 5,2 32,27 29,82 29,82 155,1 
373,6 

- cérebro pré 120 190 1,0 9,0 30 x 0,6 8,1 29,34 26,98 26,98 218,5 

- Base pós 120 210 1,0 3,0 30 x 0,6 5,2 32,27 29,82 29,82 155,1 
373,6 

- cérebro pós 120 190 1,0 9,0 30 x 0,6 8,1 29,34 26,98 26,98 218,5 

B Base 120 210 1,0 3,0 30 x 0,6 5,1 32,27 29,82 29,82 152,1 
419,2 

- cérebro 120 190 1,0 9,0 30 x 0,6 9,9 29,34 26,98 26,98 267,1 

B Base 120 210 1,0 3,0 30 x 0,6 5,1 32,27 29,82 29,82 152,1 
322,1 

- cérebro 120 190 1,0 9,0 30 x 0,6 6,3 29,34 26,98 26,98 170,0 

A Base 120 210 1,0 3,0 30 x 0,6 5,2 29,97 29,82 29,82 155,1 
330,4 

- cérebro 120 190 1,0 9,0 30 x 0,6 6,5 27,12 26,98 26,98 175,4 

A Base 120 210 1,0 3,0 30 x 0,6 5,1 30,81 29,82 29,82 152,1 
370,6 

- cérebro 120 190 1,0 9,0 30 x 0,6 8,1 27,87 26,98 26,98 218,5 

B Base 120 210 1,0 3,0 30 x 0,6 5,1 30,81 29,82 29,82 152,1 
419,2 

- cérebro 120 190 1,0 9,0 30 x 0,6 9,9 27,87 26,98 26,98 267,1 

B Base 120 210 1,0 3,0 30 x 0,6 5,1 30,81 29,82 29,82 152,1 
370,6 

- cérebro 120 190 1,0 9,0 30 x 0,6 8,1 27,87 26,98 26,98 218,5 
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APÊNDICE B – Parâmetros de irradiação e doses para exames de tórax 
 

 

a. Instituição I 

 

Téc. Exame kVp mA 
Tempo 

rot. (s) 

Esp. 

(mm) 
Pitch 

Comp. de 

varredura 

(cm) 

Dose 

tomógrafo 

(mGy) 

CW 

(mGy) 

CVOL 

(mGy) 

PKL,CT 

(mGycm) 

A S/ contraste 120 100 1,0 5,0 1,25 30,5 12,7 12,10 9,68 295,2 

A S/ contraste 120 100 1,0 5,0 1,25 28,0 12,7 12,10 9,68 271,1 

A S/ contraste 120 100 1,0 5,0 1,25 29,0 12,7 12,10 9,68 280,7 

B C/ contraste 120 100 1,0 5,0 1,25 31,0 12,7 12,10 9,68 300,4 

A C/ contraste 120 100 1,0 5,0 1,25 28,5 12,7 12,10 9,68 275,9 

B S/ contraste 120 100 1,0 5,0 1,25 31,1 12,7 12,10 9,68 301,0 

B S/ contraste 120 100 1,0 5,0 1,25 27,5 12,7 12,10 9,68 266,2 

B C/ contraste 120 100 1,0 5,0 1,25 31,0 12,7 12,10 9,68 300,1 

- C/ contraste 120 100 1,0 5,0 1,25 31,0 12,7 12,10 9,68 300,1 

B C/ contraste 120 100 1,0 5,0 1,25 27,5 12,7 12,10 9,68 266,2 

B S/ contraste 120 100 1,0 5,0 1,25 31,5 12,7 12,10 9,68 304,9 

B C/ contraste 120 100 1,0 5,0 1,25 26,0 12,7 12,10 9,68 251,7 

B s/ contraste 120 100 1,0 5,0 1,25 28,5 12,7 12,10 9,68 275,9 

B C/ contraste 120 100 1,0 5,0 1,25 31,5 12,7 12,10 9,68 304,9 

B C/ contraste 120 100 1,0 5,0 1,25 30,0 12,7 12,10 9,68 290,4 

B S/ contraste 120 100 1,0 5,0 1,25 31,5 12,7 12,10 9,68 304,9 

 

 

b. Instituição L (todos sem contraste) 

 

Téc kVp mA 
Tempo 

rot. (s) 

Esp. 

(mm) 
Pitch 

Comp. de 

varredura 

(cm) 

CTDIVOL 

tomógrafo 

(mGy) 

CW 

(mGy) 

CVOL 

(mGy) 

PKL,CT 

(mGycm) 

B 120 170 1,0 5,0 1,5 18,0 8,10 14,11 9,41 169,3 

B 120 170 1,0 5,0 1,5 20,0 8,10 14,11 9,41 188,1 

B 120 170 1,0 5,0 1,5 24,0 8,10 14,11 9,41 225,8 

A 120 170 1,0 5,0 1,5 30,0 8,10 14,11 9,41 282,2 

A 120 170 1,0 5,0 1,5 29,5 8,10 14,11 9,41 277,5 

A 120 170 1,0 5,0 1,5 30,5 8,10 14,11 9,41 286,9 

B 120 170 1,0 5,0 1,5 29,5 8,10 14,11 9,41 277,5 

A 120 170 1,0 5,0 1,5 28,0 8,10 14,11 9,41 263,4 

C 120 170 1,0 5,0 1,5 28,0 8,10 14,11 9,41 263,4 

B 120 170 1,0 5,0 1,5 26,5 8,10 14,11 9,41 249,3 

B 120 170 1,0 5,0 1,5 27,0 8,10 14,11 9,41 254,0 

B 120 170 1,0 5,0 1,5 27,0 8,10 14,11 9,41 254,0 

B 120 170 1,0 5,0 1,5 29,0 8,10 14,11 9,41 272,8 

B 120 170 1,0 5,0 1,5 29,0 8,10 14,11 9,41 272,8 

B 120 170 1,0 5,0 1,5 27,0 8,10 14,11 9,41 254,0 
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c. Instituição M 

 

Téc Fase kVp mA 
Tempo 

rot. (s) 

Esp. 

(mm) 
Pitch 

Comp. de 

varredura 

(cm) 

CTDIVOL 

tomógrafo 

(mGy) 

CW 

(mGy) 

CVOL 

(mGy) 

PKL,CT 

(mGycm) 

B Sem contraste 120 150 1,0 5,0 1,6 30,5 6,7 12,45 7,78 237,3 

- Com contraste 120 150 1,0 5,0 1,6 35,5 6,7 12,45 7,78 276,2 

B Sem contraste 120 150 1,0 5,0 1,6 15,5 6,7 12,45 7,78 120,6 

A Com contraste 120 150 1,0 5,0 1,6 29,5 6,7 12,45 7,78 229,5 

A Com contraste 120 150 1,0 5,0 1,6 27,5 6,7 12,45 7,78 214,0 

C Sem contraste 120 150 1,0 5,0 1,6 36,0 6,7 12,45 7,78 280,1 

- Com contraste 120 150 1,0 5,0 1,6 36,0 6,7 12,45 7,78 280,1 

C Com contraste 140 130 1,0 5,0 1,0 31,5 12,8 14,82 14,82 466,8 

B Sem contraste 120 150 1,0 5,0 1,6 21,0 6,7 12,45 7,78 163,4 

- Com contraste 120 150 1,0 5,0 1,8 27,0 5,9 12,45 6,92 186,8 

C Com contraste 120 150 1,0 5,0 1,5 27,5 6,7 12,45 8,30 228,3 

D Com contraste 140 150 1,0 5,0 1,5 36,5 11,4 17,10 11,40 416,1 

C Com contraste 120 150 1,0 5,0 1,5 33,5 6,7 12,45 8,30 278,1 

C Sem contraste 120 150 1,0 5,0 1,5 27,5 6,7 12,45 8,30 228,3 

C Sem contraste 120 150 1,0 5,0 1,5 32,0 6,7 12,45 8,30 265,6 

C Sem contraste 120 150 1,0 5,0 1,6 30,5 6,7 12,45 7,78 237,3 

A Com contraste 120 150 1,0 5,0 1,5 28,0 6,7 12,45 8,3 232,4 

B Sem contraste 120 150 1,0 5,0 1,6 31,0 6,7 12,45 7,78 241,2 

 

 

d. Instituição N 

 

Téc. Fase kVp mA 
Tempo 

rot. (s) 

Esp. 

(mm) 
Pitch 

Comp. de 

varredura 

(cm) 

CW 

(mGy) 

CVOL 

(mGy) 

PKL,CT 

(mGycm) 

B Sem contraste 120 190 0,75 7,0 1,7 33,6 8,55 5,03 169,0 

B Sem contraste 120 190 0,75 5,0 1,6 28,8 8,55 5,34 153,9 

C Sem contraste 120 190 0,75 5,0 1,5 24,0 8,55 5,70 136,8 

B Sem contraste 120 200 0,75 5,0 1,7 27,2 9,00 5,29 144,0 

B Com contraste 120 200 0,75 5,0 1,8 30,5 9,00 5,00 152,5 

B Com contraste 120 190 0,75 5,0 1,7 32,8 8,55 5,03 164,8 

A Sem contraste 135 200 0,75 5,0 1,4 23,8 10,65 7,61 181,1 

A Com contraste 135 210 0,75 5,0 1,4 25,0 11,18 7,99 199,7 

A Pré-contraste 120 190 0,75 5,0 1,4 30,1 8,55 6,11 183,8 

- Sem contraste 120 150 0,75 5,0 1,4 30,1 6,75 4,82 145,1 

B Sem contraste 120 190 0,75 7,0 1,7 28,8 8,55 5,03 144,8 

B Pré-contraste 120 190 0,75 7,0 1,6 25,3 8,55 5,34 135,2 

- Com contraste 120 190 0,75 7,0 1,6 26,4 8,55 5,34 141,1 

B Com contraste 120 190 0,75 7,0 1,6 26,4 8,55 5,34 141,1 

C Pré-contraste 120 190 0,75 7,0 1,7 26,4 8,55 5,03 132,8 

  Com contraste 120 190 0,75 7,0 1,7 26,4 8,55 5,03 132,8 

C Sem contraste 120 190 0,75 7,0 1,7 28,8 8,55 5,03 144,8 

A Sem contraste 120 200 0,75 5,0 1,4 23,0 9,00 6,429 147,9 
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e. Instituição Q 

 

Téc Exame kVp mAs 
Tempo 

rot. (s) 

Esp. 

(mm) 
Colim. Pitch 

Comp. de 

varredura 

(cm) 

CTDIVOL 

tomógrafo 

(mGy) 

CW 

(mGy) 

CVOL 

(mGy) 

PKL,CT 

(mGycm) 

A Sem contraste 120 195 0,5 1,0 64 x 0,6 1,5 34,5 10,03 13,65 9,10 314,0 

C Sem contraste 120 177 0,5 1,0 64 x 0,6 1,5 24,9 9,09 12,39 8,26 205,7 

A Sem contraste 120 291 0,5 1,0 64 x 0,6 1,5 28,7 14,78 20,37 13,58 389,1 

A Sem contraste 120 161 0,5 1,0 64 x 0,6 1,5 31,4 8,22 11,24 7,49 235,2 

B Sem contraste 120 191 0,5 1,0 64 x 0,6 1,5 28,9 9,73 13,34 8,89 256,9 

- Sem contraste 120 191 0,5 1,0 64 x 0,6 1,5 28,9 9,73 13,34 8,89 256,9 

- Com contraste 120 191 0,5 1,0 64 x 0,6 1,5 28,9 9,73 13,34 8,89 256,9 

A Sem contraste 120 182 0,5 1,0 64 x 0,6 1,5 25,7 9,19 12,71 8,47 217,7 

A Sem contraste 120 248 0,5 1,0 64 x 0,6 1,5 39,5 12,69 17,33 11,55 456,2 

C Sem contraste 120 135 0,5 1,0 64 x 0,6 1,5 30,5 6,89 9,45 6,30 192,2 

A Sem contraste 120 225 0,5 1,0 64 x 0,6 1,5 25,0 11,59 15,75 10,50 262,5 

- Com contraste 120 225 0,5 1,0 64 x 0,6 1,5 25,0 11,59 15,75 10,50 262,5 

A Sem contraste 120 207 0,5 1,0 64 x 0,6 1,5 33,0 10,60 14,49 9,66 318,8 

- Com contraste 120 207 0,5 1,0 64 x 0,6 1,5 33,0 10,60 14,49 9,66 318,8 

A Sem contraste 120 230 0,5 1,0 64 x 0,6 1,5 29,6 11,72 16,07 10,71 317,0 

- Com contraste 120 230 0,5 1,0 64 x 0,6 1,5 29,6 11,72 16,07 10,71 317,0 

C Sem contraste 120 225 0,5 1,0 64 x 0,6 1,5 30,0 11,59 15,75 10,50 315,0 

- Com contraste 120 225 0,5 1,0 64 x 0,6 1,5 30,0 11,59 15,75 10,50 315,0 

A Sem contraste 120 180 0,5 1,0 64 x 0,6 1,5 25,0 9,19 12,60 8,40 210,0 

A Sem contraste 120 182 0,5 1,0 64 x 0,6 1,5 23,0 9,19 12,71 8,47 194,8 

B Sem contraste 120 225 0,5 1,0 64 x 0,6 1,5 33,0 11,59 15,75 10,50 346,5 

- Com contraste 120 225 0,5 1,0 64 x 0,6 1,5 33,0 11,59 15,75 10,50 346,5 
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APÊNDICE C – Parâmetros de irradiação e doses para exames de tórax AR 
 

 

a. Instituição I 

 

Téc kVp mA 
Tempo 

rot. (s) 

Esp. 

(mm) 

Incr. 

(mm) 

Comp. de 

varredura 

(cm) 

Dose 

tomógrafo 

(mGy) 

CW 

(mGy) 

CVOL 

(mGy) 

PKL,CT 

(mGycm) 

A 130 90 1,0 1,0 10 28,0 3,56 22,41 2,24 62,7 

A 130 90 1,0 1,0 10 29,0 3,56 22,41 2,24 65,0 

A 130 90 1,0 1,0 10 19,0 3,56 22,41 2,24 42,6 

A 130 90 1,0 1,0 10 23,0 3,56 22,41 2,24 51,5 

A 130 90 1,0 1,0 10 26,1 3,56 22,41 2,24 58,5 

B 130 90 1,0 1,0 10 15,1 3,56 22,41 2,24 33,8 

B 130 90 1,0 1,0 10 18,0 3,56 22,41 2,24 40,3 

B 130 90 1,0 1,0 10 15,0 3,56 22,41 2,24 33,6 

B 130 90 1,0 1,0 10 27,0 3,56 22,41 2,24 60,5 

B 130 90 1,0 1,0 10 30,0 3,56 22,41 2,24 67,2 

B 130 90 1,0 1,0 10 22,1 3,56 22,41 2,24 49,5 

B 130 90 1,0 1,0 10 27,1 3,56 22,41 2,24 60,7 

B 130 90 1,0 1,0 10 25,1 3,56 22,41 2,24 56,2 

A 130 90 1,0 1,0 10 29,0 3,56 22,41 2,24 65,0 

A 130 90 1,0 1,0 10 23,0 3,56 22,41 2,24 51,5 

 

 

b. Instituição L 

 

Téc. kVp mA 
Tempo 

rot. (s) 

Esp. 

(mm) 

Incr. 

(mm) 

Comp. de 

varredura 

(cm) 

CTDIVOL 

tomógrafo 

(mGy) 

CW 

(mGy) 

CVOL 

(mGy) 

PKL,CT 

(mGycm) 

B 120 180 1,0 1,0 10 20,0 1,3 17,1 1,71 34,2 

B 120 160 1,0 1,0 10 18,0 1,3 15,2 1,52 27,4 

B 120 160 1,0 1,0 10 19,0 1,3 15,2 1,52 28,9 

A 120 160 1,0 1,0 10 29,0 1,3 15,2 1,52 44,1 

A 120 160 1,0 1,0 10 24,0 1,3 15,2 1,52 36,5 

A 120 160 1,0 1,0 10 30,0 1,3 15,2 1,52 45,6 

B 120 160 1,0 1,0 10 29,0 1,3 15,2 1,52 44,1 

A 120 160 1,0 1,0 10 24,0 1,3 15,2 1,52 36,5 

C 120 160 1,0 1,0 10 26,1 1,3 15,2 1,52 39,7 

B 120 160 1,0 1,0 10 19,5 1,3 15,2 1,52 29,6 

B 120 160 1,0 1,0 10 26,1 1,3 15,2 1,52 39,7 

B 120 160 1,0 1,0 10 26,1 1,3 15,2 1,52 39,7 

B 120 160 1,0 1,0 10 22,1 1,3 15,2 1,52 33,6 

B 120 160 1,0 1,0 10 25,1 1,3 15,2 1,52 38,2 

B 120 160 1,0 1,0 10 27,1 1,3 15,2 1,52 41,2 
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c. Instituição M 

 

Téc kVp mA 
Tempo 

rot. (s) 

Esp. 

(mm) 

Incr. 

(mm) 

Comp. de 

varredura 

(cm) 

CTDIVOL 

tomógrafo 

(mGy) 

CW 

(mGy) 

CVOL 

(mGy) 

PKL,CT 

(mGycm) 

B 140 130 1,0 1,0 10 27,0 1,6 17,03 1,70 46,0 

B 140 130 1,0 1,0 10 24,0 1,6 17,03 1,70 40,9 

B 140 130 1,0 1,0 10 26,6 1,6 17,03 1,70 45,3 

B 140 130 1,0 1,0 10 26,9 1,6 17,03 1,70 45,8 

C 140 130 1,0 1,0 10 32,0 1,6 17,03 1,70 54,5 

C 140 130 1,0 1,0 10 24,1 1,6 17,03 1,70 41,0 

C 140 130 1,0 1,0 10 27,1 1,6 17,03 1,70 46,2 

C 140 130 1,0 1,0 10 27,1 1,6 17,03 1,70 46,2 

B 140 130 1,0 1,0 10 21,1 1,6 17,03 1,70 35,9 

C 140 130 1,0 1,0 10 25,2 1,6 17,03 1,70 42,9 

D 140 130 1,0 1,0 10 29,1 1,6 17,03 1,70 49,6 

C 140 130 1,0 1,0 10 29,1 1,6 17,03 1,70 49,6 

C 140 130 1,0 1,0 10 27,1 1,6 17,03 1,70 46,2 

C 140 130 1,0 1,0 10 27,1 1,6 17,03 1,70 46,2 

C 140 130 1,0 1,0 10 27,1 1,6 17,03 1,70 46,2 

 

 

d. Instituição N 

 

Téc kVp mA 
Tempo 

rot. (s) 

Esp. 

(mm) 

Incr. 

(mm) 

Comp. de 

varredura 

(cm) 

CW 

(mGy) 

CVOL 

(mGy) 

PKL,CT 

(mGycm) 

C 135 200 0,75 1,0 10 16,0 19,80 1,98 31,7 

C 135 200 0,75 1,0 10 15,0 19,80 1,98 29,7 

B 135 200 0,75 1,0 10 16,7 19,80 1,98 33,1 

A 135 200 0,75 1,0 10 20,0 19,80 1,98 39,6 

A 135 200 0,75 1,0 10 18,0 19,80 1,98 35,6 

B 120 150 0,75 1,0 10 22,3 14,85 1,49 33,1 

B 135 200 0,75 1,0 10 19,0 19,80 1,98 37,6 

C 135 200 0,75 1,0 10 17,7 19,80 1,98 35,0 

A 135 200 0,48 1,0 10 26,6 12,67 1,27 33,7 

A 135 200 0,75 1,0 10 32,2 19,80 1,98 63,8 

A 135 190 0,75 1,0 10 25,0 18,81 1,88 47,0 

A 135 180 0,75 1,0 10 27,0 17,82 1,78 48,1 

A 135 200 0,75 1,0 10 19,0 19,80 1,98 37,6 

A 135 190 0,48 1,0 10 20,0 12,04 1,20 24,1 

A 135 210 0,75 1,0 10 27,0 20,79 2,08 56,1 
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ANEXO A – Tabela ImPACT de nCW para diferentes tomógrafos 

(ImPACT, 2006 - modificado) 

 

Scanner 
group 

Scanner kVp nCW (Head, 
mGy/100mAs) 

nCW (Body, 
mGy/100mAs) 

EL.a Elscint Exel 2400 Elect 
120 14,1 5,3 

140 - 7,5 

EL.b Elscint CT Twin, Helicat 120 13,6 5,6 

GE.f GE Pace, Sytec 

80 9,3 4,2 

120 23,2 10,9 

135 29,4 13,6 

140 32,5 15,5 

GE.h GE FX/i, LX/i 

80 7,7 3,3 

120 18,9 8,5 

140 25,4 11,7 

PH.n Mx8000 IDT / Brilliance 16 (& Power) 

90 7,1 3,5 

120 15,6 7,9 

140 22,6 11,4 

PH.o Philips Aura 120 24,3 12,0 

SH.a Shimadzu SCT 

80 4,1 2,5 

120 13,0 8,1 

130 14,4 9,2 

SI.m Siemens Sensation 16 

80 6,3 2,1 

100 12,0 4,3 

120 16,6 6,8 

140 - 9,8 

SI.q Siemens Sensation 64 

80 3,4 1,5 

100 7,2 3,4 

120 12,0 5,8 

140 - 9,4 

TO.g Toshiba Xpress GX (Post '98), Asteion 
120 13,5 6,0 

130 15,5 7,2 

TO.i Toshiba Auklet 120 18,3 6,5 
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ANEXO B – Tabelas ImPACT com valores relativos de nCW por colimação 

(ImPACT, 2006 - modificado) 

 

 
Scanner 
Group 

Collimation 
(mm) 

Rel. 
CTDI 

SI.m 

24 1,11 

18 1,13 

12 1,21 

10 1,00 

9 1,29 

2 1,10 

1,2 1,55 

SI.q 

2 1,45 

5 0,99 

10 1,00 

3.6 (12* x 0.6) 1,94 

6 (20* x 0.6) 1,05 

18 1,19 

19.2 (64* x 0.6) 1,21 

28,8 1,12 

TO.g 

10 1,00 

7 1,00 

5 0,99 

3 1,10 

2 1,22 

1 1,84 

TO.i 

32 0,77 

20 0,84 

16 0,87 

12 0,92 

8 1,00 

4 1,35 

2 2,07 

Scanner 
Group 

Collimation 
(mm) 

Rel. 
CTDI 

EL.a 

10 1,00 

5 1,06 

2,5 1,07 

1,5 1,26 

EL.b 

20 0,94 

16 0,98 

10 1,00 

5 1,10 

2 1,62 

1 1,81 

GE.f 

10 1,00 

5 0,99 

3 1,01 

1 1,26 

GE.h 

10 1,00 

7 0,99 

5 0,98 

3 0,98 

2 0,98 

1 1,12 

PH.n 

24 (8 x 3) 0,88 

24 (16 x 1.5) 0,90 

12 (4 x 3) 0,93 

12 (16 x 0.75) 1,00 

6 1,10 

3 1,51 

PH.o 

10 1,00 

7 1,01 

5 1,01 

3 1,04 

2 1,04 

1 2,08 
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