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ESTUDO DE GRANDEZAS DOSIMÉTRICAS APLICADAS EM PACIENTES 

SUBMETIDOS A EXAMES DE TÓRAX ROTINA EM TOMOGRAFIA 

COMPUTADORIZADA 

Natália Barbosa Gonzaga 

RESUMO 

O sistema de proteção radiológica estabeleceu um padrão para proteger as pessoas contra os 

efeitos danosos causados pela radiação ionizante tendo por base os princípios da justificação, 

otimização e limitação de dose. O aumento do uso das radiações em medicina e, 

consequentemente, dos riscos associados, promoveu a discussão sobre a proteção de 

pacientes. A tomografia computadorizada (TC) é uma das técnicas em radiodiagnósticos que 

mais contribui com a exposição do paciente e que requer esforços de otimização. Níveis de 

referência em radiodiagnóstico (NRD) em termos de grandezas dosimétricas foram 

estabelecidas em muitos países; no Brasil, os NRD ainda estão em fase de investigação, já que 

a cultura de proteção de pacientes ainda não é muito forte. O objetivo deste trabalho foi 

estudar as grandezas dosimétricas associadas à pacientes submetidos a exames de tórax rotina 

por TC, que são o índice de kerma no ar ponderado (CW) e volumétrico (CVOL), o produto 

kerma no ar – comprimento (PK,L), a dose equivalente em órgãos (HT) e a dose efetiva (E). Os 

programas computacionais ImPACT CT, CT Expo e ImpactDose, foram usados para cálculos 

das doses, relativas aos protocolos de exames de tórax rotina em 19 tomógrafos amostrados. 

O CT Expo foi selecionado e validado através de medidas experimentais em três tomógrafos 

com dosímetros termoluminescentes, câmara de ionização tipo lápis, objeto simulador 

antropomórfico físico e objeto simulador de tronco padrão. Os resultados experimentais e 

calculados indicaram diferenças de até 97% nos valores de HT e E e adequada concordância 

para CW, CVOL e PK,L. Os dados referentes aos 19 tomógrafos foram comparados com os NRD 

adotados em outros países e evidenciaram que os NRD locais para exames de tórax rotina em 

TC podem ser estabelecidos menores que àqueles, contribuindo para aumentar a proteção 

radiológica do paciente. 

Palavras chaves: Dosimetria de paciente, tomografia computadorizada e níveis de referência 

em radiodiagnóstico (NRD).  
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STUD OF DOSIMETRIC QUANTITIES APPLIED TO PATIENT UNDERGOING 

ROUTINE CHEST EXAMINATIONS BY COMPUTED TOMOGRAPHY  

Natália Barbosa Gonzaga 

ABSTRACT 

The radiological protection system has established a standard to protect persons against the 

harmful effects caused by ionizing radiation that is based on the justification, optimization 

and dose limitation principles.  The increasing use of radiation in medicine and the related 

risks have stressed the discussion on patient radiation protection. The computed tomography 

(CT) is the diagnostic radiology technique that most contributes to patient doses and it 

requires optimization efforts. Diagnostic reference levels (DRL) has been established in many 

countries in terms of CT dosimetric quantities; in Brazil, the DRLs are still under 

investigation since the culture of patient protection is not very strong yet. The objective of this 

work was to investigate the dosimetric and protection quantities related to patients undergoing 

CT routine chest examinations. The ImPACT CT, CT Expo and ImpactDose softwares  were 

used for calculations of the weight and volumetric air-kerma indexes (CW and CVOL), the air 

kerma – length product (PK,L),  organ equivalent dose (HT) and the effective dose (E) for CT 

routine chest protocols in 19 tomographs  in Belo Horizonte city.  The CT Expo was selected 

to be validated against experimental measurements in three hospitals with thermoluminescent 

dosimeters and CT pencil ionization chamber in anthropomorphic and standard CT body 

phantoms. Experimental and calculated results indicated differences up to 97% for HT and E 

and acceptable agreement for CW ,CVOL and PK,L. All data from 19 tomographs showed that 

local DRLs for CT routine chest examinations may be chosen smaller than DRLs adopted in 

other countries; this would contribute to increase the radiological protection of patients. 

Key words: Patient dosimetry, computed tomography and diagnostic reference level (DRL). 
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1. INTRODUÇÃO 

O sistema de proteção radiológica é adotado internacionalmente e visa proteger contra os 

efeitos danosos causados pelas radiações ionizantes, estabelecendo um padrão apropriado para 

proteção das pessoas que são expostas por motivo de trabalho (profissionais 

ocupacionalmente expostos), por proximidade às fontes de radiação (público) e por exposição 

para fins de diagnóstico ou terapia (pacientes) (IAEA, 1997; ICRP, 2007). 

Três princípios básicos fazem parte do sistema de proteção radiológica: a justificação da 

prática, a otimização da proteção e a limitação de dose individual. O princípio da justificação 

determina que nenhuma prática deve ser autorizada ao menos que seja benéfica ao indivíduo 

exposto ou à sociedade comparadas aos efeitos danosos da radiação. Em relação ao paciente 

individual, é estabelecido que todas as exposições médicas devem ser justificadas, tendo em 

conta os objetivos específicos da exposição e as características do indivíduo envolvido. O 

princípio da otimização na área médica objetiva diminuir a dose a um valor mínimo 

necessário para obtenção do objetivo radiológico, compatível com os padrões aceitáveis de 

qualidade de imagem. A limitação de dose individual estabelece os valores de dose efetiva e 

dose equivalente em órgãos, para exposições ocupacionais e do público; porém ela não é 

aplicada para pacientes (BRASIL, 1998; ICRP, 2007). 

A discussão do uso atual da radiação na medicina surgiu a partir da Conferência de Málaga, 

em 2001, que debateu sobre a proteção, os pacientes os benefícios e os riscos da exposição à 

radiação. Esta área tem crescido bastante, o que é percebido pelos benefícios associados e 

desenvolvimento tecnológico como no caso dos radiofármacos, a mamografia digital e as 

novas gerações de tomógrafos (IAEA, 2001). 

A tomografia computadorizada (TC) é uma técnica radiodiagnóstica que permite avaliar 

estruturas internas de pacientes. Nos últimos dez anos, esta técnica apresentou grande 

crescimento no número de exames, nas aplicações diagnósticas e no avanço tecnológico. O 

aumento dos casos clínicos nas áreas de emergência e trauma, assim como doenças 

cardiovasculares e pediátricas cooperou para esse crescimento. 

Nos Estados Unidos da América (EUA) foram realizados mais de 35 milhões de exames no 

ano 2000 e, em 2005, este número quase dobrou, alcançando cerca de 63 milhões. (TACK; 

GENEVOIS, 2007). Na Inglaterra, foram somados 2 milhões de exames em TC nos anos de 
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2003-2004, que representou cerca de 9% na dose coletiva de todos os exames de raios X 

realizados no país. Considerando os valores da Inglaterra e de outros países que constituem o 

Reino Unido (UK) a dose coletiva chegou a 47% em relação aos outros exames 

radiodiagnóstico no período entre os anos de 1993-2003 (SHRIMPTON et. al, 2005). Na 

República de Belarus (Bielo-Rússia) foram contados cerca de 224.000 exames de TC no ano 

2007, o que representou 1,8% de todos os procedimentos de raios X daquele país e no ano 

seguinte, esse valor subiu para 36% (KHARUZHYK et. al, 2010). Na Suíça, o crescimento é 

ainda mais significativo e alcançou 70% entre os anos de 1998-2003 (TREIER; AROUA, 

2010). Não foram encontrados dados quantitativos do percentual de crescimento dos exames 

em TC realizados no Brasil, mas sabe-se que é considerável, tendo em vista que em 2009 o 

número de tomógrafos chegou a 3.019. A região Sudeste, que inclui os estados de São Paulo, 

Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, é a que possui a maior quantidade de 

equipamentos totalizando em 1.742 (IBGE, 2012). 

O crescimento no número de exames realizados estimula os fabricantes de tomógrafos a 

melhorarem os equipamentos, aumentando o número de canais e a potência do tubo de raios 

X diminuindo a velocidade de aquisição de dados, proporcionando maior velocidade na 

realização dos exames e reduzindo o tempo de exposição. O aumento da dose em pacientes é 

decorrente do aumento do número de cortes devido a irradiações de fatias mais delgadas, 

diminuição do pitch, visando a geração de imagens com melhor resolução (MOURÃO, 2007; 

BRENNER; HALL, 2007). 

Em alguns países, legislações foram criadas exigindo o conhecimento das doses fornecidas a 

pacientes mesmo em exames de radiodiagnóstico. Em exames de tomografia computadorizada 

a estimativa das grandezas dosimétricas associadas aos exames tem contribuído para o 

fortalecimento da cultura de proteção de limitação de dose em paciente (SHRIMPTOM, 

2005). 

Nesses países, as grandezas dosimétricas em TC já são conhecidas e calculadas através de 

objetos simuladores de tronco e de cabeça , sendo elas classificadas como CW (índice 

ponderado de dose), CVOL (índice de kerma no ar volumétrico) e PK,L (produto kerma no ar-

comprimento). O conhecimento desses parâmetros contribui para otimização da exposição dos 

pacientes, mas não fornecem estimativa do risco associado à exposição da radiação. Estes 

riscos só podem ser estimados através dos valores das doses equivalentes nos órgãos, e, 

consequentemente, da dose efetiva.  
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A maioria dos países da Europa, os EUA, o Canadá e a Austrália já tornaram oficiais o 

registro e estimativas de descritores de doses estabelecendo os Níveis de Referências em 

Radiodiagnóstico (NRD) (TACK; GENEVOIS, 2007; ICRP, 2007). A legislação brasileira 

determina o uso de valores da dose média em cortes múltiplos – MSAD (Multiple Scan 

Average Dose) em um paciente adulto típico como um parâmetro de controle de qualidade de 

tomógrafos, definidas em: 50 mGy para cabeça, 35 mGy para coluna lombar e 25 mGy para 

abdômen (BRASIL, 1998). Em algumas cidades do Brasil, já estão sendo estudadas as 

grandezas dosimétricas em TC: Cw, Cvol e PK,L, assim como as doses efetivas, através de 

programas computacionais e medições experimentais com simuladores padrões. Estas práticas 

têm permitido um maior conhecimento das doses em pacientes, que contribui para o estudo 

dos NRD em exames de TC (BASTOS, 2006; MAIA, 2005; ANDRADE, 2008).  

Apesar dos esforços no Brasil, ainda não existe a cultura de proteção radiológica ao paciente. 

Muitos profissionais que atuam em radiodiagnóstico por TC pouco conhecem sobre as doses 

decorrentes dos exames e dos parâmetros que as influenciam. Por isso, é de grande interesse 

estudar e conhecer as grandezas dosimétricas associadas aos exames de diagnóstico por TC, 

para que seja aplicado o princípio de otimização, visando a melhora dos exames para os 

pacientes submetidos aos exames de TC. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo principal 

O objetivo principal deste trabalho é conhecer as doses em pacientes adultos submetidos a 

exames de tomografia computadorizada, a partir dos parâmetros estabelecidos nos protocolos 

de aquisição de imagem de tórax rotina em Belo Horizonte, visando a contribuir para o 

estabelecimento de níveis de referência em radiodiagnóstico (NRD) no país. 

2.2 Objetivos específicos 

- Estudar os programas computacionais ImPACT CT, CT Expo e ImpactDose usados para 

estimativa das grandezas dosimétricas em TC, doses equivalentes em órgãos e doses efetivas 

em pacientes; 

- Selecionar e validar um destes programas computacionais e compará-lo com medidas 

experimentais através de objetos simuladores; 

- Aplicar o programa computacional selecionado como ferramenta de avaliação de doses em 

pacientes, estimando valores locais de Níveis de Referência em Radiodiagnóstico. 
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3. REVISÃO DA LITERATURA 

3.1 Doses de radiação em Tomografia Computadorizada  

A tomografia computadorizada (TC) permite observar estruturas internas no corpo humano 

em planos anatômicos axial, sagital e coronal, o que justifica o significado do nome imagem 

em tomos ou cortes ou planos (MOURÃO, 2007).  

Os aparelhos de tomografia obtiveram um grande avanço tecnológico em um período muito 

curto de tempo, melhorando a qualidade das imagens diagnósticas e, consequentemente, a 

produção em número de tomógrafos. A TC alcançou um volume grande de pedidos, tornando-

se um dos exames de diagnóstico por imagem mais importante para os profissionais da área 

da saúde (MOURÃO, 2007). A Fig. 1Figura 1 apresenta o aparelho de tomografia 

computadorizada do fabricante GE.  

 

Figura 1- Aparelho de tomografia computadorizada do fabricante GE  

Fonte:SUETENS, 2009 

No ano 2000, a contribuição para a dose de radiação em exames de tomografia estava acima 

de 5% na média mundial, sendo que na década de 90 esta quantidade de exames era apenas de 

2% do total. Sabe-se que apesar dos exames de TC representarem apenas 5% do número de 

exames solicitados, eles são responsáveis por 34% da dose média na população, ou seja, o 

exame em TC promove uma dose muito maior no paciente em relação aos demais que usam a 

tecnologia de raios X. Os exames de TC só se comparam com os processos de angiografia, 

onde existe o uso prolongado de equipamentos de fluoroscopia para exames vasculares e 



 25 

cirurgias. Esta crescente demanda é explicada pelo desenvolvimento da tecnologia de 

computadores e detectores usados nesta modalidade de exame por imagem (MOURÃO, 

2007). 

Em equipamentos convencionais de raios X, uma exposição com grande deposição de dose no 

paciente pode provocar um enegrecimento do filme e prejudicar o diagnóstico. Já em 

tomografia é diferente, pois quanto maior a exposição, melhor será a imagem diagnóstica com 

relação a brilho, contraste e nitidez e, consequentemente, maior será a dose no paciente. 

Sendo assim, a preocupação em otimizar as doses é necessária, partindo do fato de que um 

exame de tórax em TC pode fornecer uma dose no paciente de até 400 vezes maior que um 

exame de tórax em raios X convencional (MOURÃO, 2007). 

Um importante fator responsável pelo aumento de dose em paciente encontra-se na tendência 

de se fazer a varredura de um volume maior que o necessário com o intuito de não perder 

informações, ocasionando a re-irradiação de partes de tecidos. Em alguns serviços, os 

protocolos são diferenciados para adultos, crianças e recém-nascidos, mas nem sempre esse 

pré-requisito é adotado (MOURÃO, 2007). Segundo dados epidemiológicos, as doses 

absorvidas pelos tecidos, devido aos exames em aparelhos de TC, aproximam-se, chegando a 

exceder, os níveis que promovem o aumento da probabilidade de incidência de câncer (ICRP, 

2000). 

3.2 Evolução dos tomógrafos 

A busca pela qualidade da imagem gerou aparelhos mais sofisticados com o auxílio de um 

computador; ao invés do tubo de raios X gerar a imagem direto no filme radiográfico, existem 

detectores em oposição ao tubo de raios X para captar as informações geradas pelo feixe 

transmitido. As informações obtidas são lançadas em um computador que estrutura os dados 

gerando as imagens de cortes axiais, esta tecnologia foi chamada de tomografia 

computadorizada e adquiria mais confiabilidade com a evolução nos aparelhos (MOURÃO, 

2007). 
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3.2.1 Gerações de tomógrafos 

A Figura 2 apresenta o esquema de aquisição de dados de um aparelho de TC de primeira 

geração que são compostos de apenas um detector, no qual o feixe é único e bem colimado, 

parecido com o pencil beam; e os de segunda geração que evoluiu com o aumento de 

detectores (em média de 30) e a emissão de um feixe colimado em forma de leque 

(MOURÃO, 2007; BUSHONG, 1997).  

Os aparelhos de primeira e segunda geração entraram em desuso e não podem mais ser 

utilizados para realizações de exames diagnósticos em TC no Brasil. Devido o avanço 

tecnológico dos tomógrafos os aparelhos de terceira geração por apresentarem melhor 

desempenho (MOURÃO, 2007; HSIEH, 2009). 

A B 

Figura 2 – Esquema de irradiação do tomógrafo de primeira geração (A) e de segunda geração (B) 

 Fonte: KALENDER, 2005 

A Fig. 3 apresenta o aparelho de TC de terceira geração que possui um arco móvel de 

detectores e o de quarta geração que incorpora a configuração de giro estacionário, onde a 

fonte de raios X gira, mas o conjunto de detectores permanece estático. Nos tomógrafos de 

terceira geração o conjunto arco detector move-se de forma rotacional em torno do paciente 

sincronizado com o tubo de raios X, descrevendo um giro de 360o. Este sistema reduziu o 
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tempo de aquisição de imagem e melhorou significativamente a qualidade da imagem gerada 

(MOURÃO, 2007;). 

A B 

Figura 3- Esquema de irradiação do tomógrafo de terceira geração (A) e de quarta geração (B).  

 Fonte: KALENDER, 2005 

O contínuo desenvolvimento no desenho do sistema de imagens em TC obteve melhoras 

adicionais em qualidade da imagem. Como os aparelhos de quarta geração de TC 

apresentavam um custo considerável, aproveitaram a arquitetura dos aparelhos de terceira 

geração e associaram a aquisição helicoidal dos dois, apresentada na Fig. 4. A varredura do 

volume de interesse é contínua com o deslocamento da mesa sem parada para a coleta de 

dados de cada corte axial separadamente. Com este sistema, o tempo total de aquisição de 

dados diminuiu, proporcionando uma melhora considerável do processo (MOURÃO, 2007; 

BUSHONG, 1997). 
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Figura 4 - Esquema da tomografia helicoidal.  

 Fonte: KALENDER, 2005 

Em 1998, juntamente com os aparelhos de TC helicoidais, surgiram os aparelhos de TC 

multicortes que tiveram como destaque o aumento da fileira de detectores e um feixe em 

leque menos delgado, apresentado na Fig. 5. O ajuste do número de cortes por rotação 

depende do número de fileiras de detectores disponíveis no aparelho e de sua associação. Essa 

tecnologia é conhecida por MDCT (Multi Detector Computed Tomography) que adquirem 

dados de mais de um corte por volta dos detectores. Diferentemente dos aparelhos de SDCT 

(Single Detector Computed Tomography) que possuem uma única fileira de detectores. 

Atualmente os muitos aparelhos disponíveis no mercado utilizam as duas tecnologias 

associadas. Eles são conhecidos como aparelhos de tomografia computadorizada helicoidais-

multicortes, que são muito rápidos no processo de aquisição dos dados para geração das 

imagens. (MOURÃO, 2007; BUSHONG, 1997). 
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Figura 5 – Esquema de irradiação do tomógrafo multicorte. 

Fonte: MOURAO, 2007. 

3.3 O tomógrafo e a formação da imagem 

Os aparelhos de tomografia computadorizada são compostos basicamente pela mesa, o gantry, 

o tubo gerador de raios X, o arco detector, painel de controle e um de geração de imagens, 

conforme apresentado na Fig 6. Para obtenção da imagem digitalizada, a parcela do feixe de 

raios X que atravessa o paciente atinge os detectores que transformam a energia dos fótons em 

pulsos elétricos que se tornam dados a serem tratados pelo computador.  

 

Figura 6 - Esquema representativo do aparelho de tomografia computadorizada e seus componentes  

    Fonte: HSIEH, 2009 
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A formação das imagens ocorre a partir dos dados coletados em diversas posições de 

incidência do feixe de raios X em torno da fatia estudada e logo depois processadas através de 

uma técnica matemática conhecida como transformada de Fourier. As imagens em cortes 

axiais são apresentadas no monitor. A tonalidade de cinza que irá colorir cada pixel 

correspondente à atenuação promovida por cada um dos voxels atravessados depende dos 

coeficientes de atenuação linear dos tecidos e da janela escolhida. Estas tonalidades são 

definidas em uma escala de representação numérica conhecida como escala de Hounsfield 

(HU), que representa a absorção promovida por cada voxel (MOURÃO, 2007; BUSHONG, 

1997). 

Devido aos diferentes tipos de tecidos que compõem o corpo humano, existem diferentes 

coeficientes de atenuação. Para cada um foi estabelecido um valor numérico em HU, onde os 

valores de -1000 H representam o ar e 0 H representa a água. Sendo assim, para o ar definiu-

se valores de -1000 H, para o osso denso de +1000 H, para a água de 0 H, para líquido 

espesso de 20 à 40 H, para o pulmão de -900 a -200 H, para a gordura de -120 à -80 H e para 

o músculo -50 à 55 H (MOURÃO, 2007; BUSHONG, 1997). 

3.4 Exames de tórax em tomografia computadorizada 

Os principais exames realizados de tórax em tomografia computadorizada se resumem em 

tórax rotina e tórax de alta resolução. A EUROPEAN COMMISSION (2000) recomenda 

parâmetros para uma boa imagem e otimização do procedimento em exames de tórax, 

mostrados na Tab. 1 e 2. 

Tabela 1  

Parâmetros recomendados para exames de tórax rotina 

Parâmetro SSCT MSCT 

Tensão do tubo Padrão Média (110-130kV) 

Colimação 7 a 10 mm 
4 cortes: 1-1,25 mm 

16 cortes: 1-1,25 mm 

Pitch 
Rotina: 1 

> 0,9 
Lesões grandes: até 1,5 

Fonte: EUROPEAN COMMISSION, 2000; BONGARTZ et al, 2012 
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Tabela 2  

Parâmetros recomendados para exames de tórax de alta resolução 

Parâmetro SSCT MSCT 

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

Colimação 1 a 2 mm 
4 cortes: < 1 mm 

16 cortes: < 1 mm 

Pitch 10 a 20 mm 10-10 mm 

Fonte: EUROPEAN COMMISSION, 2000; BONGARTZ et al, 2012 

3.4.1 Anatomia do tórax 

O tórax é constituído basicamente da estrutura torácica, os pulmões e o coração, conforme 

apresenta a Fig. 7. 

 

Figura 7 – Estrutura torácica do corpo humano 

        Fonte: NUCLEUS, 2012 

A estrutura torácica é constituída de 12 vértebras, osso esterno e 12 pares de costelas, sendo 

uma de suas funções proteger os órgãos internos. Nela estão dispostos os tecidos pulmonares 

e cardíaco, sendo eles dois dos três órgãos vitais do corpo humano. Seu limite se estende 

desde a região da primeira costela (base do pescoço) até o músculo diafragma (responsável 

pela respiração) (SOBOTTA, 2006). 



3.5 Métodos de redução de dose em TC

Alguns fatores contribuem para a redução

computadorizada como: filtração e

exposição, detectores, redução de ruídos através de algoritmos, tamanho ou abertura do 

gantry, pitch e parâmetros definidos nos

3.5.1 Filtração e colimação

O material absorvente entre o tubo de raios X e o 

fótons de menor energia, de tal

energia média do feixe e a sua penetração

representativo do posicionamento do filtro e dos colimadores.

Figura 8 - Esquema representativo 

Existem dois tipos de colimadores 

posicionado antes do paciente 

ao arco de detectores. O pr

entre o tubo de raios X e o paciente que 

mínimas exigidas. O pós-colimador 

chegue aos detectores, diminuindo os

 

Métodos de redução de dose em TC 

em para a redução de dose em varredura por 

como: filtração e colimação do feixe de raios X, co

, redução de ruídos através de algoritmos, tamanho ou abertura do 

definidos nos protocolos de varredura (kV, mA

e colimação do feixe de raios X 

material absorvente entre o tubo de raios X e o paciente pode ser usado 

, de tal forma que evite a radiação espalhada, aumentando a

média do feixe e a sua penetração (AAPM, 2008). A Fig 8 apresenta um esquema 

representativo do posicionamento do filtro e dos colimadores. 

Esquema representativo do posicionamento do filtro e dos colimadores

istem dois tipos de colimadores de feixe de raios X denominados de

do paciente e o pós-colimador posicionado depois do paciente, 

pré-colimador caracteriza-se por um material atenuador localizado 

entre o tubo de raios X e o paciente que tem o objetivo de limitar o feixe em dimensões 

colimador tem a finalidade de evitar que parte d

diminuindo os artefatos na imagem (AAPM, 200
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varredura por tomografia 

colimação do feixe de raios X, controle automático de 

, redução de ruídos através de algoritmos, tamanho ou abertura do 

de varredura (kV, mA.s, etc).  

pode ser usado para retirar os 

, aumentando assim, a 

apresenta um esquema 

 

o posicionamento do filtro e dos colimadores 

denominados de: o pré-colimador, 

depois do paciente, juntamente 

um material atenuador localizado 

tem o objetivo de limitar o feixe em dimensões 

parte da radiação espalhada 

AAPM, 2008). 
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A colimação do feixe é dada pelo fator da espessura de corte da fatia irradiada e o número de 

canais. A escolha da espessura de corte está diretamente ligada à colimação do feixe, se essa 

espessura for muito maior, algumas partes do tecido poderão não ser percebidas na imagem 

gerada. Caso esta espessura seja menor será gerada uma quantidade maior de imagens para a 

varredura de um mesmo volume, expondo o paciente de forma desnecessária (TACK; 

GENEVOIS, 2007, MOURÃO, 2007). 

3.5.2 Controle automático de exposição 

Muitos tomógrafos multicortes apresentam um parâmetro de controle automático de 

exposição, também chamado de modulador de dose, onde a corrente (mA) é ajustada 

automaticamente ao tamanho do paciente, conforme apresentado na Fig. 9 (AAPM, 2008). 

 

Figura 9 – Esquema representativo do controle automático de exposição 

Alguns sistemas adaptam a corrente do tubo com base nas mudanças da atenuação ao longo 

do eixo z longitudinal, outros adaptam as mudanças da atenuação quando o tubo de raios X 

gira ao redor do paciente. O ideal é combinar ambas as abordagens, com um algoritmo que 

determina a corrente do tubo mais apropriada para a região da varredura. Quanto maior for a 

corrente empregada, maior é o fluxo de fótons do tubo e vice-versa (AAPM, 2008; TACK; 

GENEVOIS, 2007). 

Um sistema de modulação de dose utilizado é o controle de intensidade do feixe que está 

ligado à sua penetração e contraste entre os tecidos, através das variações d a alta tensão da 

alimentação do tubo (kV). O ajuste automático associado ao mA e kV a partir do topograma 
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pode funcionar melhor, ou não, do que o modulador somente do mA. Existe ainda o método 

de controle automático do feixe que considera a estatura, peso, idade e sexo do paciente; o 

computador estima uma aproximação da absorção de cada tecido e do ângulo de incidência 

(MOURÃO, 2007). 

O outro método mais sofisticado é o ajuste automático do feixe pela característica setorial de 

absorção que consiste na detecção de sinal do feixe quando atinge os detectores, de tal modo 

que o kV e mA são ajustados automaticamente de acordo com a absorção de cada região 

(MOURÃO, 2007). 

3.5.3 Detectores 

Todos os fótons que não interagem com o paciente, teoricamente, deveriam ser usados no 

processo de formação da imagem. Porém, a conversão de energia do fóton para sinal elétrico 

não é um processo 100% eficiente, embora seja superior a 90% para detectores cintiladores 

modernos (AAPM, 2008). Os detectores utilizados nos tomógrafos têm o objetivo de captar o 

sinal que atravessou o paciente. Os arcos detectores apresentam números variáveis de 

detectores dependendo do fabricante e modelo específicos de cada tomógrafo (MOURÃO, 

2007). 

A eficiência dos detectores está indiretamente ligada à dose. Se eles apresentarem uma boa 

resposta poderão captar uma maior quantidade de informações sem necessariamente aumentar 

a corrente do tubo. Eles são classificados em dois tipos: os detectores de câmara de ionização 

e detectores de estado sólido. Os detectores de câmara de ionização são, geralmente, 

constituídos de xenônio pressurizado; a radiação interage com esse gás provocando 

ionizações. Quanto maior for a quantidade de fótons, maior será o número de ionizações e, 

consequentemente, maior a corrente elétrica gerada porque apensar de apresentarem baixa 

eficiência (apenas 45%), foram praticamente abolidos do mercado, sendo presentes somente 

em equipamentos antigos. Os detectores sólidos, também conhecidos como cintiladores, após 

a interação com os fótons de raios X, emitem luz, que é coletada por fotodiodos (materiais 

semicondutores dopados). Estes detectores podem ser constituídos de cerâmica (mais atuais e 

com melhor resposta), apresentado na Fig. 10, detectores baseados em terras raras, como por 

exemplo o tungstanato de cádmio (CdWO4), dentre outros. O número de fótons que atingem 
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os detectores é proporcional a intensidade da corrente, cuja eficiência pode chegar em até 

99% (MOURÃO, 2007; ANDRADE, 2008). 

 

Figura 10- Esquema representativo mostrando o funcionamento do detector cintilador de cerâmica (A), (B) e (C). 

Fonte: SIEMENS MEDICAL, 2012 

3.5.4 Redução de ruído através de algoritmos 

Os algoritmos de redução de ruído e reconstrução têm sido explorados pelos fabricantes para 

a redução da dose potencial. Muitas vezes referidos como "filtros adaptativos", eles operam 

tanto no domínio de dados brutos como no uso de pós-processamento para reduzir o ruído, 

mantendo a resolução em regiões específicas da imagem, oferecendo assim a possibilidade de 

utilizar valores mais baixos de mA.s. Existem filtros que intensificam as bordas, melhorando 

a resolução espacial, apropriados para exibir a imagem detalhada do tecido ósseo e do 

parênquima pulmonar (LEWIS, 2005). 

Os filtros de imagem são algoritmos responsáveis para melhorar a qualidade da imagem, 

buscando uma maior eficiência no processo diagnóstico. Existem filtros específicos para os 

diferentes tipos de tecidos, podendo melhorar visualização de detalhes em estruturas, com o 

objetivo de otimizar o tempo de reconstrução e diminuir o tamanho dos arquivos para 
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armazenamento e no tempo de transmissão destas imagens para as estações de trabalho 

(MOURÃO, 2007). 

3.5.5 Tamanho da abertura do gantry 

Dependendo do tamanho da abertura do gantry, maior é a distância entre o foco do feixe de 

raios X e o arco de detectores. Como a quantidade de radiação que chega aos detectores, para 

ser convertida em informação, deve ser a mesma independentemente da distância entre o foco 

do feixe e o arco de detectores e, como a densidade de fótons do feixe diminui com a distância 

do foco de forma quadrática, os feixes para gantrys com maiores aberturas devem ter uma 

intensidade inicial maior. Portanto, gantry com maiores aberturas requerem a geração de 

feixes de raios X mais intensos (AAPM, 2008). 

Equipamentos com gantrys maiores são mais adequados para pacientes com maior massa 

corporal em que, geralmente, não podem ser diagnosticados pelos tomógrafos comuns. Por 

terem uma sobrecarga maior do tubo, pelo fato de apresentarem feixes com maiores 

intensidades, estes equipamentos acabam tendo um custo benefício maior em relação aos 

outros. Com isso, pode-se afirmar que pacientes com massa corporal menor receberão doses 

de radiação mais altas nos aparelhos que possuem gantrys com abertura maior (AAPM, 2008; 

MOURÃO, 2005). 

3.5.6 Pitch 

O pitch é um dos parâmetros utilizados nos protocolos de varredura que relaciona a espessura 

do feixe ao passo da mesa. A espessura do feixe é definida pelo fator espessura de corte e 

número de canais e o passo da mesa é dado pelo tanto que a mesa anda em relação ao corte 

realizado. O pitch é utilizado em equipamentos multicortes, sendo inversamente proporcional 

à dose no paciente; portanto, quanto maior é o valor do pitch, menor é a dose e vice-versa 

(SILVERMAN et. al, 2001). 

A definição de pitch para equipamentos de TC helicoidal para tomógrafos de corte único e 

multicortes está apresentada na Eq. 1. O passo da mesa é dado pó W (mm) e a espessura do 

feixe definida por T (mm).  
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3.5.7 Parâmetros utilizados em protocolos 

Os protocolos são programas disponibilizados pelo tomógrafo que estabelecem a tensão do 

tubo (kV), a carga (mA.s), a colimação do feixe, a velocidade da mesa e o pitch, que são os 

principais parâmetros que influencia na dose no paciente. O desenvolvimento desse método 

para redução de dose requer o esforço de toda a equipe de profissionais, tais como: médico 

radiologista, tecnólogo ou físico responsável pelo setor, técnico e enfermeiros (AAPM, 2008; 

SMITH; DILLON; WITERMARK, 2007). 

Após o posicionamento do paciente na mesa do tomógrafo é realizado um topograma (scout) 

o que corresponde a uma radiografia digital. O topograma é frequentemente gerado por uma 

exposição – AP ou perfil - com o intuito de melhor conferir o posicionamento e dimensões do 

paciente. Alguns protocolos podem incluir a realização de dois topogramas simultaneamente, 

sendo desnecessário em muitas das vezes, pois expõe mais o paciente à radiação. Em muitos 

hospitais, os protocolos são pré-definidos pelos fabricantes dos tomógrafos e logo 

modificados pelos médicos responsáveis pelo setor, adequando os parâmetros à rotina da 

instituição. As modificações podem diminuir a dose no paciente ou aumentá-la, visto que 

estes parâmetros são os responsáveis pela dose direta no paciente. 

3.6  Grandezas de proteção radiológica 

As grandezas dosimétricas de proteção radiológica têm a função de indicar o risco da radiação 

para o paciente, objetivando a prevenção do efeito determinístico, ou seja, evitando que o 

limiar de dose seja excedido, e garantindo que todos os passos sejam tomados para redução 

dos efeitos estocásticos. Estas grandezas são a dose absorvida, o kerma, a dose equivalente em 

órgão ou tecido e a dose efetiva (ICRP, 2007). 

A dose absorvida, D, é a grandeza física fundamental utilizada para todos os tipos de radiação 

ionizante e para qualquer geometria de irradiação de acordo com a Eq. 2 (ICRP, 2007; ICRU, 

2011). 
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onde 
�� é a energia média depositada em uma dada massa – dm. Esta grandeza é mensurável 

e a unidade utilizada é o J.kg-1, tendo o nome especial de gray (Gy) 

O kerma, K, é o quociente entre as somas das energias cinéticas, ET,R, de todas as partículas 

ionizantes carregadas liberadas pelas partículas não ionizantes não carregadas na matéria de 

massa dm, apresentado na Eq. 3. Esta grandeza também é mensurável e sua unidade utilizada 

é o gray. 

� �  
��,�
  (3) 

A dose equivalente (HT) está baseada na definição da dose absorvida média (DT) em um órgão 

ou tecido específico T, dada pela Eq. 4 (IAEA, 2007; ICRP, 2007). 

�� � ���	�,��
 (4) 

onde wR é o fator de ponderação da radiação, que reflete a eficiência biológica das radiações 

de alto LET comparada com as de baixo LET para o tipo de radiação R. Para diversos tipos de 

radiação individual no órgão, a dose equivalente em órgão ou tecido (HT),é calculada em 

sievert (Sv) 

A dose efetiva, E, é o somatório dos fatores de ponderação de todos os órgãos e tecidos do 

corpo (wT) multiplicado pelo somatório das doses absorvidas ponderadas pelo fator de 

ponderação da radiação (wR). A Eq. 5 apresenta essa grandeza medida em sievert (Sv) (ICRP, 

2007). 

� � �������
. 	�,��

 (5) 
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3.7 Grandezas dosimétricas em TC 

A Tomografia Computadorizada utiliza-se de grandezas dosimétricas para trazer o 

conhecimento e otimização da exposição do paciente à radiação. Em 2007, a Agência 

Internacional de Energia Atômica - IAEA, juntamente com a Comissão Internacional de 

Unidades de Radiação e Medidas - ICRU introduziu novas nomenclaturas das grandezas 

utilizadas. 

3.7.1 Nomenclaturas antigas 

A dose média em cortes múltiplos - MSAD (Multiple Scan Average Dose) é uma grandeza 

que representa a dose média em um corte no centro da câmara de ionização tipo lápis, relativa 

a uma série de cortes tomográficos, apresentada pela Eq. 6, onde d é o incremento da mesa e 

DN,d é a dose decorrente de N cortes em função da posição (IAEA, 2007; BRASIL, 1998). 

���	 � 1
� 	�,��� 
!� 

"#$
# (6) 

No Brasil, o MSAD é utilizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA 

como parâmetro de controle de qualidade em tomógrafos, com o objetivo de determinar as 

doses absorvidas representativas dos procedimentos clínicos em pacientes adultos típicos 

(ANVISA, 2005). A Tab. 3 apresenta os níveis de referência estabelecidos para as regiões de: 

cabeça, tórax e abdome. 

Tabela 3  

Níveis de referência para MSAD em TC 

Região do corpo Dose média em cortes múltiplos (mGy) 

Cabeça 50 

Coluna lombar 35 

Abdome 25 

Segundo Jucius et. al (1977), a exposição média do corte central de uma série de cortes é 

equivalente a medida da exposição multiplicada pela espessura de corte único – razão entre a 

leitura dada pela câmara de ionização e o incremento da mesa. Sendo assim, foi possível 

confirmar a medição do MSAD com apenas um corte; esta grandeza dosimétrica foi 
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denominada de CTDI – Índice de Dose em Tomografia Computadorizada (JESSEN et. al, 

1999). 

O CTDI é uma grandeza descritora de dose, que pode ser medida dentro de simuladores 

padrões de tronco e cabeça. A Eq. 7 é dada pela integral ao longo de uma linha paralela ao 

eixo de rotação z do perfil de dose para uma única fatia, D, dividido pela espessura nominal 

do corte, h (JESSEN et. al, 1999)  

%�	& � 1� � 	 "#$
#�'
!'  (7) 

Para aquisições multicortes a Eq. 8 é mais bem empregada, visto que N representa o número 

de canais do tomógrafo.  

%�	& �  1(. �� 	 "#$
#�'
!'  (8) 

O CTDI e o MSAD só são equivalentes quando o incremento da mesa é igual a espessura de 

corte apresentada na Eq. 9, onde p é o pitch. 

���	 � 1) %�	& (9) 

O CTDIw, apresentada pela Eq. 10, é a grandeza que representa o índice de dose ponderado 

para tomografia. Seus valores são dados em Gray (Gy) indicando a dose média em um único 

corte tomográfico, onde o CTDI100,c representa a dose no centro do objeto simulador e 

CTDI100,p representa a dose média nas periferias do objeto simulador (LEITZ; AXELSSON; 

SZENDRO, 1995). 

%�	&* � 13%�	&,--,.  / 23%�	&,--,1 (10) 

Os valores de CTDIvol consideram os valores de CTDIw e do pitch utilizado no processo de 

aquisição, conforme apresentado na Eq. 11 (AAPM, 2008): 
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O DLP – produto dose-comprimento – é um índice que representa o produto final da dose no 

paciente. Conforme apresentado na Eq. 12 o DLP leva em consideração o CTDIVOL e a 

distância da varredura do paciente, L (AAPM, 2008). 

	5� � %�	&234 6 5 (12) 

3.7.2 Nomenclaturas atuais 

A IAEA (2007) trouxe uma terminologia diferente para cada grandeza dosimétrica em TC. O 

índice de kerma no ar, Ca,100, apresentado na Eq. 13, medido livre no ar para uma rotação do 

tubo em tomógrafos é o quociente da integral do kerma no ar ao longo de uma linha paralela 

ao eixo de rotação do tomógrafo considerando o comprimento de 100 mm e T a espessura 

nominal do corte. A faixa de integração está posicionada simetricamente sobre o volume 

irradiado. 

%7,,-- � 1� � � "#$
#�8-
!8-  (13) 

Para equipamentos multicortes deve-se considerar o valor NT que representa a espessura do 

feixe, sendo essa multiplicação a colimação do feixe, conforme apresentado na Eq. 14.  

%7,,-- � 1(�� � "#$
#�8-
!8-  (14) 

O índice ponderado de dose (CW), representado pela Eq. 15, é muito utilizado para medir o 

índice de kerma dentro de objetos simuladores. Essa medição é realizada através do 

posicionamento da câmara de ionização tipo lápis nos orifícios centrais e periféricos do objeto 

simulador. Essa grandeza substituiu o antigo CTDIW. 

%* � 13 9%:;;<,,--,.  / 2%:;;<,,--,1= (15) 
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A grandeza nCW, representa o valor de Cw e/ou de Ca,100 normalizado para o produto do tempo 

de exposição por unidade da corrente do tubo, PIt, representada pela Eq. 16.  

%> * � %*�?@                   %> 7,,-- � %7,,--�?@  (16) 

Para medir o índice de kerma no ar volumétrico, CVOL, antigo CTDIVOL, considera-se o pitch, 

segundo apresentado na Eq. 17.
  

%234 � %*)���� (17) 

O picth, p, é utilizado para aquisições helicoidais, ou pode ser calculado para aquisições axiais 

(seqüenciais), através do incremento da mesa e espessura de corte, apresentado pela Eq. 18. 

) �  �A�BCCA�D 
E CFECF)CFFGBE 
D HC�IC  (18) 

O produto kerma no ar-comprimento, PK,L, antigo DLP(12), é calculado através da Eq. 19, 

onde o índice j representa cada sequência ou série de varreduras helicoidais que fazem parte 

do exame, lj, representa a distância varrida do paciente e PIt é a carga do tubo para uma única 

varredura axial.  

�J,4,K� � � %> 234LM
NM�?@ (19) 

3.8 Exposição médica de pacientes 

As exposições médicas são administradas predominantemente a indivíduos (pacientes) 

quando são submetidos a estudos diagnósticos, procedimentos intervencionistas ou de terapia. 

A exposição à radiação de pacientes requer uma abordagem que difere da proteção contra 

radiações aplicáveis a outras situações de exposição planejada; ela é intencional e para o 

benefício direto do paciente. A Comissão Internacional de Proteção Radiológica - ICRP 

define que o paciente é exposto à radiação de forma intencional e benéfica como, por 

exemplo, para tratamento de câncer. Não se recomendam limites de dose nem restrições de 
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doses para pacientes individuais, porque os mesmos podem reduzir a eficácia do diagnóstico 

ou tratamento, provocando mais prejuízo que benefício. Portanto, a ênfase está posta na 

justificação dos procedimentos clínicos e na otimização da proteção (ICRP, 2007). 

3.8.1 Dose efetiva em pacientes 

É importante reconhecer que o potencial do efeito biológico da radiação não depende somente 

da dose no órgão, mas também da radiosensibilidade do tecido irradiado. Uma dose de 100 

mGy nas extremidades poderia não ter o mesmo efeito biológico (detrimento) que uma dose 

de 100 mGy na região da pelves. A dose efetiva, E, é um descritor que reflete essa diferença 

de sensibilidade biológica; é o único parâmetro de dose que reflete o risco para uma exposição 

de radiação não uniforme em termos de exposição equivalente de corpo-inteiro (HUDA, 

2000). 

A dose efetiva foi criada, em princípio, como ferramenta de proteção radiológica de 

indivíduos ocupacionalmente expostos, mas acabou sendo utilizada também para pacientes. 

Segundo a ICRP (2007), ela atribui às avaliações de risco-benefício da exposição médica de 

pacientes às doses equivalentes e as doses absorvidas dos tecidos irradiados. O uso da dose 

efetiva para avaliar as doses em pacientes tem limitações sérias que devem ser consideradas. 

Ela foi definida como método comparativo das doses entre os diferentes tipos de exames 

radiodiagnósticos, diferentes tecnologias para o mesmo exame clínico e procedimentos 

similares em distintos hospitais e países; por ser uma grandeza comparativa acaba sendo uma 

ferramenta para otimização da dose (KALENDER, 1999). 

A avaliação e interpretação das doses efetivas devido à exposição médica de pacientes é 

muito problemática quando os órgãos e tecidos recebem somente uma exposição parcial ou 

uma exposição muito heterogênia, como é o caso dos estudos diagnósticos com raios X 

(ICRP, 2007). 

As doses efetivas, apresentadas na Tab. 4, são grandezas de proteção radiológica que tem por 

base valores de referência e não são recomendadas para as avaliações epidemiológicas, 

estudos retrospectivos detalhados específicos da exposição individual e do risco. Neste caso 

deveriam ser utilizadas as doses absorvidas com os dados biocinéticos adequados da 

eficiência biológica e dos fatores de risco. Para tanto são exigidas as doses e quivalentesnos 
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órgãos ou tecidos, ao invés da dose efetiva, para avaliar a probabilidade de indução de câncer 

em pacientes expostos (ICRP, 2007; KALENDER, 1999). 

Tabela 4 Doses efetivas para os diferentes tipos de exame em TC 

TC 

Exame Dose (mSv) 

Cabeça 2 

Tórax 8 

Abdome 10 – 20 

Pelve 10 – 20 

Fonte: ICRP, 2007. 

3.8.2 Dose efetiva a partir da DLP 

Com o intuito de minimizar a polêmica do uso da dose efetiva para pacientes foi encontrado 

um método para otimizá-la através do DLP informado. Os valores foram calculados a partir 

do banco de dados do NRPB (National Radiological Protection Board) baseados no método 

de Monte Carlo, a fim de determinar um coeficiente, k, cujos valores dependem apenas da 

região do corpo que está sendo irradiada como: cabeça, tórax, abdome. Usando dessa 

metodologia a dose efetiva pode ser estimada através da Eq. 20 para os protocolos de 

hospitais, trazendo o conhecimento de dose em pacientes (ICRP, 2007; AAPM, 2008). Os 

valores de k para adultos de diferentes países estão mostrados na Tab. 5. 
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Tabela 5 Valores de k utilizados no cálculo da dose efetiva normalizada por DLP 

Região Shrimpton 
Itália 

(2006) 

EUR 

16262 

Alemanha 

(1999) 

Alemanha 

(2002) 

EU 

(2004) 

Cabeça e pescoço 0,0031 .. . 0,0039 0,0038 .. 

Cabeça 0,0021 0,0024 0,0023 0,0028 0,0028 0,0023 

Pescoço 0,0059 0,0052 0,0054 0,0098 0,0061 .. 

Tórax 0,0140 0,0163 0,0170 0,0154 0,0016 0,0190 

Abdome e Pelve 0,0150 0,0149 0,0150 0,0174 0,0186 0,0170 

Coluna Lombar .. 0,0166 .. 0,0125 0,0185 .. 

Pelve .. 0,0175 0,0190 0,0171 0,0185 0,0170 

Tronco 0,0150 .. .. .. 0,0177 .. 

Fonte: TACK; GENEVOIS, 2007; SHRIMPTON, 2004. 

Os valores de EDLP de Shrimpton (2004) têm apresentado um desvio máximo da média entre 

10% e 15% em relação aos valores de EDLP estimados por métodos mais rigorosos e 

consistentes, o que qualifica essa nova ferramenta (ICRP, 2007).  

3.9 Níveis de Referência em Radiodiagnóstico 

Os Níveis de Referência em Radiodiagnóstico (NRD) é uma ferramenta de otimização das 

doses em pacientes visando a diminuí-las, sempre buscando a qualidade da imagem. Os NRD 

objetivam fornecer uma referência para comparação e não definir um limite de exposição 

máxima ou mínima em pacientes (McCOLLOUGH, 2010). 

Os NRD só podem ser estabelecidos em uma região geográfica, depois de realizada uma 

pesquisa de dose representativa na maioria dos hospitais locais. As médias de dose são 

encontradas, coletadas e dispostas em ordem crescente. A partir da mediana, encontra-se o 

valor do primeiro quartil (25% da amostra ordenada) e terceiro quartil (75% da amostra 

ordenada); o valor do terceiro quartil torna-se o nível de referência (McCOLLOUGH, 2010), 

sendo este critério determinado por considerar um 1/3 da população obesa (CODY; 

McCOLLOUGH, 2011). 

Os NRD foram mencionados pela primeira vez na Comissão Internacional de Proteção 

Radiológica – ICRP (1990), e posteriormente recomendado, com maior riqueza de detalhes, 

em 1996. A ICRP (1996) recomendou a utilização de níveis de referência de diagnóstico para 

os pacientes. Os NRD são estabelecidos com o intuito de ajudar no gerenciamento da dose de 
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forma a otimizá-las ao máximo. Quando as doses ultrapassam os valores do NRD 

correspondente, as possíveis causas devem ser investigadas e ações corretivas devem ser 

tomadas, a menos que as altas doses sejam clinicamente justificadas (McCOLLOUGH, 2010). 

A prática de adoção dos NRD já existe há muitas décadas em vários países da Europa e EUA 

e sua utilização tem contribuído para redução de doses em pacientes na área de tomografia e 

também em fluoroscopia. Exames de altas doses como tomografia, assim como 

procedimentos intervencionistas, têm sido causa do aumento de dose efetiva coletiva 

(EDMONDS, 2009). 

A utilização dos NRD tem sido empregado afim de reduzir a dose total e o intervalo de doses 

observadas na prática clínica. Devido a melhora na eficiência de equipamentos de TC acabou 

acarretando também na redução de dose em pacientes, tentando não impactar negativamente a 

qualidade do exame diagnóstico. Pesquisas nacionais do Reino Unido demonstraram uma 

diminuição da dose em 30% nas radiografias típicas no período de 1984-1995 e uma queda 

média dessa dose em cerca de 50% no período de 1985 e 2000 (McCOLLOUGH, 2010). 

3.10 Levantamento de doses no âmbito internacional 

Devido à grande procura dos exames de TC nos últimos anos, muitos países começaram a se 

preocupar com as doses nos pacientes. No Reino Unido (UK), por exemplo, o número de 

exames em TC praticamente dobrou entre 1993-2003 (SHRIMPTON et. al., 2005); na Suíça 

esse número aumentou em 70% entre os anos de 1998-2003 (TREIER; AROUA, 2010).  

Em muitos países da Europa já existem levantamentos de dose em paciente, como o UK, 

Alemanha, Suíça, Áustria; e outras com amostras menores, como: Grécia, Itália, Malta, 

Polônia, Países Nórdicos, República da Bielorrússia. É comum utilizar os valores médios de 

dose para encontrar o NRD, visto que são bem próximos aos valores da mediana. Porém, o 

que é de interesse particular é saber o valor do terceiro quartil, baseado no paciente adulto 

típico (TACK; GENEVOIS, 2007). 

3.11 Programas computacionais para cálculo de doses em TC 

O programa computacional é uma das ferramentas de cálculo de doses em órgãos e grandezas 

dosimétricas. Alguns dos programas utilizados na Europa e EUA são: o ImPACT CT, CT 
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Expo e ImpactDose, que trabalham com o cálculo de dose em pacientes submetidos a exames 

de tomografia computadorizada. 

O programa ImPACT CT pertence a um centro de avaliação de tomógrafos do Reino Unido, 

que disponibiliza publicamente os dados dosimétricos de cada equipamento de distintas 

marcas e modelos. Suas idéias são publicadas regularmente, além de disponibilizarem os 

recursos relacionados a pesquisas feitas em tomografia. O programa é uma planilha de excel 

da versão 2010 e apresenta a seleção dos aparelhos de tomografia mais recentes 

(IMPACTSCAN, 2010). O CT Expo e o ImpactDose são programas alemães, semelhante ao 

ImPACT CT que calculam dose em órgãos para diferentes pacientes através de dados de 

protocolos em TC, além de calcular, também, grandezas dosimétricas. Nestes programas 

computacionais existem bancos de dados que contêm coeficientes de conversão tabulados 

para cálculo de doses em órgãos (IAEA, 2007). 

3.12 Dosímetros Termoluminescentes (TL) para medida de doses 

A luminescência é um processo de emissão de luz por um material capaz de receber e 

absorver parte da energia de radiação incidente, de tal forma a convertê-la em luz emitida. 

Existem várias formas pelas quais um material pode receber energia, sendo essas formas a 

triboluminescência (atrito), quimiluminescência (por reações químicas) e radioluminescência 

(por radiações ionizantes) entre outras (FERREIRA, 1995). 

A termoluminescência TL é caracterizada quando um material semicondutor ou isolante passa 

de um estado de equilíbrio para o estado metaestável quando irradiado, emitindo luz através 

de uma estimulação térmica. O processo termoluminescente envolve dois estágios: o primeiro, 

o material é exposto à radiação (em uma determinada temperatura) e armazena a energia 

proveniente desta; o segundo, o material é aquecido e a energia armazenada é liberada em 

forma de luz, conforme apresenta a Fig. 11 (FERREIRA, 1995). 
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Figura 11 - Principais estágios da termoluminescência 

O material TL é uma estrutura cristalina que tem a capacidade de aprisionar elétrons nas 

bandas proibidas. Isso acontece quando o elétron que está no estado fundamental da banda de 

valência, ao ser exposto a radiação, tende a passar para a banda de condução tornando-se livre 

e deixando uma vacância na primeira banda. Contudo, se a energia da radiação for menor que 

a energia de ligação do elétron, estes podem ficar presos em armadilhas na banda proibida. As 

armadilhas são possíveis devido às impurezas presentes na composição dos cristais que têm o 

objetivo de criar as lacunas na estrutura cristalina (HOROWITZ et. al,1984). 

Quando o cristal é aquecido, os elétrons podem migrar livremente pelo cristal e recombinar 

com portadores opostos ou capturados novamente por armadilhas. Caso aconteça a passagem 

do elétron para a banda de condução e, consequentemente, a emissão de luz, pode-se observar 

uma curva de emissão TL. Esta curva, geralmente, é em função da temperatura e os picos 

estão relacionados aos tipos de armadilhas do cristal. O mecanismo de termoluminescência do 

cristal está mostrado na Fig. 12 (HOROWITZ et. al,1984). 



 49 

 

Figura 12 - Mecanismo de termoluminescência do cristal 

Os dosímetros TL de fluoreto de lítio dopado com magnésio, cobre e fósforo - LiF:Mg;Cu;P, 

também conhecidos como 100H, são muito utilizados na medição de dose em 

radiodiagnóstico. A confiança na utilização destes dosímetros TL está nas suas características 

dosimétricas e físicas já conhecidas como sua alta sensibilidade, linearidade de resposta em 

uma extensa faixa de dose, baixa perda de sinal, insensibilidade à luz, dentre outros. Devido 

essa facilidade é utilizado na tomografia computadorizada esse recurso, pois existe o interesse 

em medir doses em órgãos e dose efetiva em pacientes, através de objetos simuladores 

antropomórficos físicos (EUROPEAN COMMISSION, 1997).  

3.13 Objetos simuladores 

Os objetos simuladores antropomórficos físicos e os simuladores de PMMA são fabricados e 

comercializados para centros de pesquisas e hospitais com o intuito de permitir medidas 

experimentais de doses, avaliar a qualidade de imagens e calibrar equipamentos. Os objetos 

simuladores antropomórficos físicos são utilizados para medidas de doses equivalentes em 

órgãos e os simuladores PMMA de cabeça e tronco para determinação das grandezas 

dosimétricas em TC (EUROPEAN COMMISSION, 1997). A Fig. 13 apresenta o objeto 

simulador antropomórfico físico Alderson, modelo masculino. 

Este objeto simulador é constituído de um esqueleto humano recoberto com um material 

sintético radiologicamente equivalente aos tecidos moles que lhe dá a superfície externa de 
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um homem. A região dos pulmões é preenchida com material equivalente ao tecido pulmonar 

e as vias aéreas são desobstruídas. Ele é dividido em fatias e disponibiliza de pequenos 

bastões, onde podem ser posicionados dosímetros TL para medições experimentais (RSD, 

2011).  

A vantagem de utilizar este objeto simulador como ferramenta para medições de doses está na 

sua aproximação anatômica e de absorção de fótons a de um paciente real e, também, por já 

serem conhecidos e utilizados em outros estudos. Sendo assim, ele acaba sendo um modelo 

padrão que avalia de forma mais realista e abrangente as doses. Isto permite melhores 

investigações, exames rápidos e completos de equipamentos baseados em variabilidade e 

atualizações regulares de níveis de referência (ICRU, 1989; RSD, 2011). 

 

Figura 13 - Objeto simulador antropomórfico físico Alderson, modelo masculino 

Os objetos simuladores de tronco usado em TC, é constituído de PMMA 

(polimetilmetacrilato), possuem cinco orifícios em sua estrutura, sendo quatro periféricos, 

chamados de: norte, sul, leste e oeste e um central. Para cada orifício existem cilindros para 

preenchimento ou para o posicionamento da câmara de ionização tipo lápis para medições das 



grandezas dosimétricas em TC

PMMA de tronco. 

Figura 

 

 

em TC (RADCAL, 2010). A Fig. 14 apresenta o objeto simulador 

 

Figura 14 -  Objeto simulador PMMA de tronco 
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apresenta o objeto simulador 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

Para conhecimento das doses em pacientes, foram coletados protocolos de tórax rotina em 

clínicas e hospitais e estudados programas computacionais com o intuito de validação. Um 

dos programas foi selecionado para comparar os valores calculados com medidas 

experimentais através do objeto simulador antropomórfico físico. A infra-estrutura do Centro 

de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear – CDTN foi disposta, além dos serviços de TC de 

clínicas e hospitais de Belo Horizonte. 

4.1 Laboratórios 

Foram disponibilizados não somente as infra-estruturas, mas também o conhecimento existe 

nos seguintes laboratórios: 

• Laboratório de Calibração de Dosímetros: irradiadores gama e de raios X, objetos 

simuladores, câmara de ionização e equipamentos auxiliares diversos (termômetros, 

barômetros, computadores, etc), 

• Laboratório de Dosimetria Termoluminescente: dosímetros termoluminescentes tipo 

pastilha, leitoras termoluminescentes, detectores diversos, sala de fornos, etc. 

4.2 Dosímetros Termoluminescentes de LiF: Mg;Cu;P 

Os dosímetros TL utilizados são do tipo pastilha com dimensões de 3 x 3 x 1 mm3, fabricados 

pela Harshaw-Bicron, e comercializados com a denominação de TL-100H. Sua estrutura é 

cristalina e sua composição de fluoreto de lítio dopado com impurezas de magnésio, cobre e 

fósforo (LiF:Mg;Cu;P). Como primeira etapa, os dosímetros TL foram caracterizados para 

que pudessem ser utilizados no objeto simulador antropomórfico físico para medidas das 

doses em órgãos. 

4.2.1 Caracterização dos dosímetros TL 

Um lote de dosímetros TL de LiF:Mg;Cu;P foi caracterizado para ser utilizado no objeto 

simulador antropomórfico físico masculino, por meio dos testes de reprodutibilidade, 

homogeneidade e calibração em feixes de raios X.  
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4.2.1.1 Teste de reprodutibilidade e homogeneidade 

A homogeneidade do lote de detectores termoluminescentes é calculada a partir das leituras 

médias máxima e mínima e a reprodutibilidade do detector representa a capacidade dos 

dosímetros TL apresentarem a mesma resposta para a mesma dose, ou seja, o quanto que se 

mantém estável individualmente. O fator de homogeneidade (H) é obtido através da Eq. 21 e 

o fator de reprodutibilidade (R) pela Eq. 22, conforme recomendado pela EUROPEAN 

COMMISSION (2000). O limite estabelecido para a homogeneidade é de 5-10% e para 

reprodutibilidade de ≤20% no intervalo de confiança de 95%, apresentado na Eq. 23. 

� � "5S;<T U 5S;?�$5S;?�  .100  (21) 

onde 5S;<T representa a maior média da leitura e 5S;?� a menor média do dosímetros TL (nC). 

W � "FX / &Y$5SX  .100 (22) 

onde FX é o desvio padrão de cada TL, &Y o intervalo de confiança de 95% e 5SX é a média das 

leituras de cada TL (nC). 

&Y "95%$ � "�] 6 FX$^ 0,510 U 1 (23) 

onde �] é o valor do t-student de 2,26 para 10 medidas. 

Para avaliação da homogeneidade e reprodutibilidade, 96 dosímetros TL foram submetidos ao 

ciclo que se divide em três etapas: tratamento térmico, irradiação e leitura; o ciclo foi repetido 

10 vezes nas mesmas condições. A Fig. 15 apresenta os dosímetros TL 100H tipo pastilha. 



O tratamento térmico tem o objetivo de restabelecer o equilíbrio termodinâmico no material 

antes da irradiação, garantindo que todas as armadilhas sejam recombinadas, de forma a 

prepará-los antes da exposição

térmico no forno PTW modelo 

240°C e, posteriormente, 10

Para a caracterização dos dosímetros TL

irradiador Gama STS Steuerungstechnik & Strahlenschutz Gmbh, modelo 

Laboratório de Calibração de Dosímetros 

foram irradiados com 5 mGy de kerma no ar, livres no ar

condições de equilíbrio eletrônico.

 

 

Figura 15 - Dosímetros TL 100H tipo pastilha 

tem o objetivo de restabelecer o equilíbrio termodinâmico no material 

antes da irradiação, garantindo que todas as armadilhas sejam recombinadas, de forma a 

los antes da exposição à radiação. Os dosímetros TL foram submetidos

no forno PTW modelo Freiburg por um período de 10 min à

10 s à 50°C. A Fig. 16 apresenta o forno PTW modelo Freiburg.

 

Figura 16 - Forno PTW modelo Freiburg 

dosímetros TL foi realizada uma exposição com a fonte

Gama STS Steuerungstechnik & Strahlenschutz Gmbh, modelo 

de Dosímetros do CDTN apresentada na Fig. 17

mGy de kerma no ar, livres no ar, distando 1,5 m da fonte, em 

condições de equilíbrio eletrônico.  
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tem o objetivo de restabelecer o equilíbrio termodinâmico no material 

antes da irradiação, garantindo que todas as armadilhas sejam recombinadas, de forma a 

foram submetidos ao tratamento 

à uma temperatura de 

apresenta o forno PTW modelo Freiburg. 

 

uma exposição com a fonte de 137Cs do 

Gama STS Steuerungstechnik & Strahlenschutz Gmbh, modelo OB85, do 

na Fig. 17. Os dosímetros TL 

, distando 1,5 m da fonte, em 
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Figura 17  - Irradiador Gama STS. 

Para leitura dos dosímetros TL, foi utilizada a Leitora Harshaw 4500 Thermo Electron, 

apresentada a Fig. 18. Na leitora, os dosímetros passaram pelo pré-aquecimento de 0°C a 

150°C em 10 s; depois pelo intervalo de leitura dos dosímetros TL de 150°C a 240°C em um 

tempo de 20 s e, finalmente, pelo recozimento a 240°C por 5 s. Utilizou-se o software 

WINREMS (Radiation Evaluation and Management System) para gestão dos dados. O 

processo da leitura dos dosímetros TL ocorreu com a presença do gás nitrogênio para redução 

de ruído relativo ao efeito da triboluminescência. 

  

Figura 18 - Leitora termoluminescente Harshaw 4500 Thermo Electron 

Finalizado o ciclo de 10 medidas, para reduzir a não homogeneidade do lote, utilizou-se do 

fator de sensibilidade (FSi) individual de cada dosímetro TL para correção de cada leitura, 

conforme a Eq. 24. 
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_�X � 5LSa (24) 

onde 5 é a leitura média do lote e LSa é a leitura média de cada dosímetro TL individual 

considerando as 10 medidas realizadas. 

4.2.1.2 Calibração dos dosímetros TL 

Visando a determinação mais exata das doses equivalentes nos órgãos, os dosímetros TL 

foram calibrados nos feixes de radiação X de referência para tomografia computadorizada 

(RQT) estabelecidas pela IEC e implantadas no LCD/CDTN (VIEGAS, 2011). 

O procedimento consistiu na seleção de 31 dosímetros TL, sendo 21 calibrados nas radiações 

de referência RQT, 7 para cada faixa de energia, 5 para controle irradiado no 137Cs e 5 TL 

para radiação de fundo (BG). Os dosímetros TL de calibração foram posicionados no mesmo 

lugar da câmara de ionização padrão Radcal, modelo RC6 e irradiados no equipamento de 

raios X Pantak/Seifert, modelo Isovolt, conforme apresentado na Fig. 19. Para que a 

calibração fosse realizada com 5 mGy de kerma no ar, livres no ar, os dosímetros TL foram 

inseridos em um pedaço de isopor na posição horizontal com a ajuda de lasers. 

  

Figura 19 - Determinação da taxa de kerma no ar com a câmara padrão (A) e irradiação dos dosímetros TL em 

feixe de raios X (B) 

O coeficiente de calibração de cada lote para cada radiação de referência RQT foi calculado 

através da Eq. 25. Os parâmetros utilizados para obter os coeficientes de calibração (NK,RQTi) 

estão apresentados na Tab. 6. 
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(J,�b�X � �7c5SX  (25) 

onde �7crepresenta o valor do kerma no ar e 5SX a leitura média de cada lote, dado em 

mGy.nC-1. 

Tabela 6  

Parâmetros utilizados na calibração dos dosímetros TL 

Radiações de 
referência 

Tensão (kV) Corrente (mA) Filtração (mm) 
Camada Semi-

Redutora (mmAl) 
RQT 8 100 10 3,1 Al + 0,19 Cu 6,9 

RQT 9 120 10 3,5 Al + 0,21 Cu 8,4 

RQT 10 150 10 3,8 Al + 0,25 Cu 10,1 

4.3 Câmara de ionização tipo lápis 

A câmara de ionização tipo lápis da Radcal, modelo 10X5-3CT, juntamente com o 

eletrômetro da Radcal, modelo 9060 e conversor, modelo 9015, foi utilizada nos experimentos 

para medições de grandezas dosimétricas em TC no objeto simulador de tronco, apresentados 

na Fig. 20. A confiabilidade metrológica da câmara foi verificada por meio de testes de 

qualidade e da calibração em feixes de raios X. 

  

Figura 20 - Câmara de ionização tipo lápis, modelo 10X5-3CT.  

         Fonte: RADCAL, 2010 
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4.3.1 Testes de controle de qualidade  

A câmara de ionização passou pelo controle de qualidade, através dos testes de corrente de 

fuga, repetitividade e reprodutibilidade. Para realização dos testes, um sistema de 

posicionamento foi utilizado, onde a câmara de ionização foi inserida no suporte de acrílico e 

conectada ao conversor e esta, por sua vez, ao eletrômetro. Este sistema dosimétrico está 

apresentado na Fig. 21. 

Para o teste de corrente de fuga, utilizou-se uma fonte de radiação beta de 90Sr/90Y, 

apresentado na Fig. 22, para dar uma carga inicial no sistema que correspondeu a leitura de, 

aproximadamente, 500 µGy; aguardaram-se 15 min, sem a presença de radiação e uma nova 

leitura foi efetuada. A corrente de fuga é um termo utilizado para indicar um fluxo de corrente 

anormal ou indesejada em um circuito elétrico, sendo calculada conforme mostrado na Eq. 26. 

�d � 5X U 5-�  (26) 

onde 5X é a leitura final, 5- é a leitura inicial e � é o tempo. 

 

Figura 21 - Sistema dosimétrico de câmara de ionização, eletrômetro, conversor e fonte de 90Sr/90Y 



Nos testes de repetitividade e 

com a câmara de ionização já posicionada

a cada 20 segundos medidos com um cronômetro

com o intuito de avaliar a corrente de referência

temperatura e pressão de referência

padrão de cada medida individual 

todas as medidas apresentadas, ou seja, de todos os testes de repetitividade

4.3.2 Calibração da câmara 

Através do Laboratório de Calibração de Instrumentos (LCI) do Instituto de Pesquisas 

Energéticas Nucleares (IPEN) foi realizada 

10X5-3CT. Ela foi calibrada no equipamento de raios X Pantak/Seifert, modelo Isovolt 

160HS nas radiações de referências

kerma no ar - comprimento (P

Um esquema foi montado para calibração, onde a câmara de ionização 

calibrada pelo Laboratório da Alemanha 

com ajuda de lasers, apresentada pela Fig. 2

cm da câmara de ionização, apresentando uma abertura de 80 x 30 mm, conforme mostrado 

na Fig 24. 

 

Figura 22 - Fonte de radiação beta 90Sr/90Y 

repetitividade e reprodutibilidade a fonte foi colocada no suporte de acrílico 

com a câmara de ionização já posicionada e leituras da carga foram efetuados no eletrômetro

a cada 20 segundos medidos com um cronômetro. O procedimento foi realizado dez vezes 

com o intuito de avaliar a corrente de referência; os valores obtidos 

de referência (25oC e 101,3 kPa). A repetitividade é 

individual e a reprodutibilidade pelo desvio padrão

apresentadas, ou seja, de todos os testes de repetitividade

Calibração da câmara  

Através do Laboratório de Calibração de Instrumentos (LCI) do Instituto de Pesquisas 

Energéticas Nucleares (IPEN) foi realizada a calibração da câmara de ionização

3CT. Ela foi calibrada no equipamento de raios X Pantak/Seifert, modelo Isovolt 

HS nas radiações de referências RQT8, RQT9 e RQT10 em termos da grandeza produto 

comprimento (PK,L). 

uema foi montado para calibração, onde a câmara de ionização 

calibrada pelo Laboratório da Alemanha PTB, foi posicionada a 100 cm do tubo de raios X 

, apresentada pela Fig. 23. Um colimador de chumbo foi posicionado a 

cm da câmara de ionização, apresentando uma abertura de 80 x 30 mm, conforme mostrado 
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reprodutibilidade a fonte foi colocada no suporte de acrílico 

efetuados no eletrômetro 

. O procedimento foi realizado dez vezes 

obtidos foram corrigidos por 

A repetitividade é a dada pelo desvio 

padrão do conjunto de 

apresentadas, ou seja, de todos os testes de repetitividade. 

Através do Laboratório de Calibração de Instrumentos (LCI) do Instituto de Pesquisas 

ibração da câmara de ionização tipo lápis 

3CT. Ela foi calibrada no equipamento de raios X Pantak/Seifert, modelo Isovolt 

em termos da grandeza produto 

uema foi montado para calibração, onde a câmara de ionização padrão do IPEN, já 

cm do tubo de raios X 

Um colimador de chumbo foi posicionado a 5 

cm da câmara de ionização, apresentando uma abertura de 80 x 30 mm, conforme mostrado 
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Figura 23 - Esquema montado para calibração da câmara de ionização tipo lápis no LCI do IPEN/SP. 

Fonte OLIVEIRA,2011 

 

Figura 24 - Colimador posicionado na frente da câmara de ionização no sistema do LCI do IPEN/SP 

A cada 30 segundos, por cinco vezes, os valores de temperatura, pressão, carga da monitora e 

valores medidos pelo eletrômetro foram anotados e calculadas suas respectivas médias. Foi 

calculado o coeficiente de calibração, em PK,L, através da Eq. 27 em mGy.cm.ue-1. 

(:e,f,gh � ��
c�
7  (27) 

onde K é o kerma no ar obtido pela câmara padrão do LCI/IPEN (mGy), w é a largura da 

abertura do colimador (cm), dr é a distância entre câmara de ionização e o tubo de raios X 
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(cm), M é o valor médio corrigido das leituras (ue) e da é a distância entre o colimador e o 

tubo de raios X (cm). 

4.4 Programas computacionais 

Os programas computacionais: ImPACT CT Patient Dosimetry Calculator v 1.0.3, 2010, o CT 

Expo V 1.7.1, 2010 e o ImpactDose v 1.1.6.1, 2004 foram usados com o intuito de calcular 

doses em órgãos e as grandezas dosimétricas em TC Cw, Cvol e PK,L em pacientes submetidos 

a exames de tomografia computadorizada. O conhecimento prévio dos programas 

disponibilizou informações necessárias para dar início ao levantamento de dados de 

tomógrafos; um banco de dados foi montado para melhor gestão. 

4.4.1 ImPACT CT Patient Dosimetry Calculator, v 1.0.3, 2010 

O ImPACT CT foi usado para calcular a dose no órgão em pacientes através do método de 

Monte Carlo; ele tem por base o relatório SR250 do NRPB, no qual estão inclusos os bancos 

de dados MCSET de 1 ao 23, que contêm os dados necessários de distribuição de dose em 

órgãos com os fatores de conversão e incertezas associadas, obtidos pela exposição de 

simuladores matemáticos em diversos modelos de tomógrafos (IMPACTSCAN, 2010). Este 

simulador antropomórfico matemático representa um adulto hermafrodita, podendo ser 

utilizado para avaliar doses também em crianças de 1, 5, 10 e 15 anos de idade. Sua estrutura 

física descreve o contorno do corpo e dos órgãos internos, em formas geométricas simples, 

como mostrado na Fig. 25 (HEALTH, 2011) 
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Figura 25 – Simulador antropomórfico matemático hermafrodita do ImPACT CT 

O programa é iniciado com o fornecimento dos dados referentes ao fabricante, modelo do 

equipamento, tensão, corrente, tempo, espessura de corte e pitch. Depois é estabelecido o 

limite de varredura no simulador antropomórfico matemático e, finalmente, é lido o banco de 

dados, MCSET específico, para a obtenção das doses nos órgãos. No caso de dose equivalente 

e dose efetiva, são utilizados os fatores de ponderação da radiação (wR) e do tecido  (wT), 

baseados na Publicação da ICRP 60 e 103. As grandezas expressas no programa são as doses 

absorvida, equivalente e efetiva, apresentando também os valores das grandezas dosimétricas 

em TC (CTDI e DLP). A Fig. 26 apresenta a tela de entrada do programa ImPACT CT. 
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Figura 26 - Tela de entrada do programa ImPACT CT 

4.4.2 CT Expo, v 1.7.1, 2010 

O CT Expo v 1.7 é uma planilha de excel, onde os parâmetros utilizados são bem semelhante 

ao ImPACT CT, apresentado na Fig. 27. Ele tem por objetivo, também, calcular doses em 

órgãos, dose efetiva e grandezas dosimétricas em TC. Os cálculos são baseados no método de 

Monte Carlo, o relatório utilizado é o GSF National Research Center for Environment and 

Health, Institute for Radiation Protection (ZANKL; PANZER; DREXLER, 1991) e os 

simuladores antropomórficos matemáticos são o ADAN e EVA -adultos e CHILD e BABY - 

infantis.  

Scanner Model: Acquisition Parameters:

Manufacturer: Tube current 250 mA

Scanner: Rotation time 0,5 s

kV: Spiral pitch 0,938

Scan Region: mAs / Rotation 125 mAs

Data Set MCSET16 Effective mAs 133,2623 mAs

Current Data MCSET16       mm

Scan range Rel. CTDI 1 1,00 at selected collimation

Start Position 43 cm CTDI (air) 19,459 19,5 mGy/100mAs

End Position 71 cm CTDI (soft tissue) 20,8 mGy/100mAs

nCTDIw 7,9014 7,9 mGy/100mAs

Organ weighting scheme

CTDIw 9,9 mGy

CTDIv ol 10,5 mGy

DLP 295 mGy.cm

Organ wT HT (mGy) wT.HT HT (mGy)

Gonads 0,2 0,012 0,0024 Adrenals 3

Bone Marrow 0,12 4,4 0,53 Small Intestine 0,11

Colon 0,12 0,094 0,011 Kidney 0,64

Lung 0,12 16 1,9 Pancreas 2,3

Stomach 0,12 1,6 0,19 Spleen 1,8

Bladder 0,05 0,0057 0,00028 Thymus 18

Breast 0,05 14 0,68 Uterus 0,029

Liver 0,05 2,4 0,12 Muscle 3,4

Oesophagus (Thymus) 0,05 18 0,89 Brain 0,2

Thyroid 0,05 6,9 0,34 Not Applicable N/A

Skin 0,01 3,3 0,033 Not Applicable N/A

Bone Surface 0,01 8,5 0,085 Not Applicable N/A

Not Applicable 0 0 0 Not Applicable N/A

Not Applicable 0 0 0 HT (mGy)

Remainder 0,05 3,1 0,16 Eye lenses 0,29

Not Applicable 0 0 0 Testes 0,00071

Total Effective Dose (mSv) 4,9 Ovaries 0,023

Uterus 0,029

Prostate 0,0057

ImPACT CT Patient Dosimetry Calculator
Version 1.0.3 24/08/2010

Remainder Organs

Collimation

Other organs of interest

Update Data Set

Philips

Mx8000 IDT / Brilliance 16 (& Power)

120

Body

Look upGet From Phantom 

Diagram

12 (16 x 0.75)

Look up

Look up

ICRP 60
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Figura 27 - Tela de entrada do programa CT Expo 

Em contraste com outros programas, o CT Expo oferece uma maior complexidade de dados, 

disponibilidade de calcular doses para diferentes idades,

de comparação dos resultados de dados de

Segundo o manual do programa, a planilha consiste em três módulos de aplicações:

permite calcular a dose para todos os grupos de idade e sexo do 

pela Fig. 28, mostrado na seguinte sequência: 

indicar o gênero e idade do paciente; 

identificar no simulador antropomórfico matemático 

apresentado pela Fig. 29. Esse intervalo estabelecido pode ser digitado 

limitando a posição superior e inferior da fatia nas celas de “z

apenas clicando na barra de navegação “get values” na área “

selecionar o tipo e modelo do equipamento. 

estabelecer qual a região do corpo de interesse a ser varrida e se o modulo é 

ou não espiral. 

entrada de dados nas células em branco como: tensão do tubo (U), corrente 

(I), tempo (t), colimação total  (N*hcol), carga (Q), velocidade da mesa por 

rotação (TF), pitch (p), espessura de reconstrução

digitalização da série. 
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o CT Expo oferece uma maior complexidade de dados, 
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planilha consiste em três módulos de aplicações: 

permite calcular a dose para todos os grupos de idade e sexo do 

  

matemático local de varredura, 

. Esse intervalo estabelecido pode ser digitado 

superior e inferior da fatia nas celas de “z-”e “z+”; ou 

” na área “Scan Range”. 

de interesse a ser varrida e se o modulo é 

células em branco como: tensão do tubo (U), corrente 

(Q), velocidade da mesa por 

de reconstrução (hrec), número de 
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Figura 29 - Simuladores antropomórficos matemáticos

 

Figura 28 - Módulo Calcular do programa CT Expo 

antropomórficos matemáticos no CT Expo: adulto ADAM e EVA (
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: adulto ADAM e EVA (A) e infantil (B) 



B - Módulo Padrão: oferece padrões pré

tomografia (somente de adultos) e dispõe de técnicas de comparação com tomógrafos 

alemães, apresentado pela Fig. 30

abaixo:  

• 1 e 4 - selecionar o tipo de exame, sendo o limite de varredura e coeficientes 

médios de conversão (

simultaneamente.

• 2 e 3 selecionar o tipo e modelo do equipamento 

semelhantes ao

Figura 

Dentro do módulo padrão 

levantamento feito nos tomógrafos alemães 

2001). Essa planilha está representada na

 

oferece padrões pré-definidos de cálculo de dose para exames de 

(somente de adultos) e dispõe de técnicas de comparação com tomógrafos 

, apresentado pela Fig. 30. O cálculo é efetuado de acordo com 

selecionar o tipo de exame, sendo o limite de varredura e coeficientes 

médios de conversão (fmed) para ambos os sexos já calculados 

simultaneamente.  

selecionar o tipo e modelo do equipamento e entrada de dados são 

semelhantes ao “módulo calcular”. 

Figura 30 - Módulo Padrão do programa CT Expo 

 existe uma planilha de “comparação”, onde 

levantamento feito nos tomógrafos alemães em 1999 (GALANSKI

está representada na Fig. 31: 
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Figura 31 - Planilha para comparação dos resultados com valores dos tomógrafos alemães 

C - Módulo Banco de Dados 

O módulo banco de dados, apresentado pela Fig. 32, permite a verificação de protocolos de 

referência para um conjunto de 14 exames de TC padrão que foram analisados nas pesquisas 

alemãs sobre a prática de exposição do paciente (GALANSKI; NAGEL; STAMM, 2001; 

BRIX, 2003). É possível avaliar os valores das doses decorrentes da prática de exposição em 

um determinado hospital ou prática médica e de receber uma indicação de como esses valores 

comparam com os resultados da pesquisa. O programa oferece as planilhas separando-as em 

dois subgrupos: Multicorte (MSCT) e Corte único (SSCT). De acordo com o tipo de 

equipamento utilizado o próprio programa alerta o usuário para preferir uma das duas 

planilhas. 
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Figura 32 - Módulo Banco de Dados do CT Expo para MSCT 

4.4.3 ImpactDose, v 1.1.6.1, 2004 

O ImpactDose, apresentado pela Fig. 33, calcula as doses em órgãos, a grandeza dosimétricas 

PK,L e a dose efetiva em tomografia computadorizada, baseado no método de Monte Carlo. O 

programa tem a disponibilidade de selecionar o gênero do paciente, apresentam os 

simuladores antropomórficos matemáticos ADAN e EVA, também utilizados no CT Expo, 

mas à variedade de modelos de tomógrafos é limitada. Porém, mesmo com esta dificuldade, 

existe um modelo chamado “outro” que pode ser utilizado em todos os tomógrafos com até 32 

canais; nesta situação só é possível conhecer as doses nos órgãos. Os parâmetros utilizados no 

programa são: a tensão do tubo (kV), energia efetiva (keV), carga (mA.s), colimação do feixe 

(mm), número de canais, valor de pitch e varredura. O valor de kerma é calculado 

automaticamente, mas pode ser alterado caso seja de interesse. 
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Figura 33 - Programa computacional ImpactDose 

4.5. Seleção dos programas computacionais para cálculo de doses 

Utilizando o arquivo do Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear (CDTN/CNEN), 

juntamente com as informações disponibilizadas no Ministério da Saúde, foi feito um 

levantamento de tomógrafos existentes na região metropolitana de Belo Horizonte 

(DATASUS, 2010). 

A parte prática do trabalho consistiu na ida aos hospitais para conhecer a técnica utilizada e 

coletar protocolos de exames radiodiagnósticos. Foram coletados 19 protocolos dos 

tomógrafos amostrados, conforme apresentado na Tab. 7. 
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Tabela 7  

Especificações dos tomógrafos amostrados em Belo Horizonte 

Tomógrafos Fabricante Modelo Tipo N° canais Tensão (kV) 

A Elscint Mx Twin Multicorte 2 130 

B Toshiba Aquilion Multicorte 64 120 

C Siemens Somatom Emotion Multicorte 6 130 

D Philips Brillance Multicorte 16 120 

E Siemens Somaton Spirit Multicorte 2 130 

F1 

F2 

Philips Brillance Multicorte 6 140 

Philips Brillance Multicorte 64 140 

G Philips Brillance Multicorte 64 120 

H GE Hispeed Corte único 1 140 

I Toshiba Asteion Multicorte 4 130 

J GE Bright Speed Multicorte 4 140 

K1 

K2 

Siemens Somatom Sensation Multicorte 16 120 

Siemens Somatom Sensation Multicorte 64 140 

L Philips MX4000 Multicorte 2 120 

M Siemens Balance Corte único 1 130 

N Siemens Somaton Spirit Multicorte 2 130 

O Siemens Somaton Emotion Corte único 1 130 

P Toshiba XPEED Corte único 1 120 

Q GE Bright Speed Multicorte 4 120 

Dispondo das informações referentes ao fabricante, modelo, tensão, corrente, tempo, carga, 

colimação do feixe e picth específico de cada tomógrafo, tais parâmetros foram ensaiados nos 

programas computacionais ImPACT CT, CT Expo e ImpactDose. Os programas foram 

estudados e ensaiados com os dados dos protocolos coletados, a fim de calcular as grandezas 

dosimétricas em TC CW, CVOL, PK,L e E em pacientes submetidos a exames de tórax rotina em 

TC. Os resultados das doses obtidas pelos programas foram comparados entre si e, também, 

com as fornecidas por cada equipamento. Foi selecionado um programa para ser utilizado 

como ferramenta comparativa de doses com medidas experimentais em hospitais e clínicas. 

4.6 Objeto simulador antropomórfico físico  

O objeto simulador antropomórfico físico Alderson masculino fabricado pela Radiology 

Support Devices, de 1,75 m de altura e 73,5 kg, é estruturado em 34 seções transversais de 2,5 
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cm de espessura. Cada seção possui cilindros removíveis de 7 mm de diâmetro, com o intuito 

de alojar dosímetros termoluminescentes (TL) para medições de dose (RSD, 2011). 

Este objeto simulador foi utilizado para medições em campo juntamente com dosímetros TL 

caracterizados, sendo levado ao hospital ou clínica e exposto a radiação X do tomógrafo, 

simulando um exame de tórax rotina. O objeto simulador-paciente foi posicionado com o 

auxílio de lasers do tomógrafo, conforme apresentado pela Fig. 34.  

 

Figura 34 – Posicionamento do tronco do objeto simulador antropomórfico físico no tomógrafo 

As imagens geradas da varredura do objeto simulador foram gravadas em CD para, 

posteriormente, serem analisadas. Com as imagens digitalizadas foi possível reconstruir sua 

estrutura em 3D no programa OSIRIX1, conforme apresentado na Fig. 35. 

                                                 

1 OSIRIX é um programa de visualização de imagem DICOM 



Figura 35 - Reconstrução

Uma análise das imagens foi feita

HU), a fim de conhecer as densidades dos tecidos e comparar com a de um exame real. As 

informações foram fornecidas pelo méd

em que se utilizou o mesmo protocolo

4.6.1 Utilização dos

Os 59 dosímetros TL, dos 96 caracterizados, foram 

antropomórfico físico e exposto

foram corrigidos com o coeficiente de 

na Eq. 28, e multiplicados os µ/

pulmonar (1,1144) (NIST, 2011).

onde  é o coeficiente 

o valor do dosímetro TL em nC

 

 

Reconstrução em 3D da região do tórax do objeto simulador antropomórfico

Uma análise das imagens foi feita posicionando ROIs (círculos de medidor de den

as densidades dos tecidos e comparar com a de um exame real. As 

informações foram fornecidas pelo médico do hospital baseados em exame de 

o mesmo protocolo. 

4.6.1 Utilização dos dosímetros TL no objeto simulador 

tros TL, dos 96 caracterizados, foram distribuídos 

antropomórfico físico e expostos no feixe dos tomógrafos. Os valores de dose encontrados 

foram corrigidos com o coeficiente de calibração dos dosímetros TL, conforme apresentad

e multiplicados os µ/ρ objeto simulador-ar para tecidos moles (1,1133) e tecido 

pulmonar (1,1144) (NIST, 2011). 

 

coeficiente de calibração dos dosímetros TL da RQT 9 em 

TL em nC multiplicado pelo fator de sensibilidade.
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4.7 Objeto simulador PMMA de tronco 

O objeto simulador PMMA de tronco, apresentado na Fig. 36, possui 320 mm de diâmetro e 

150 mm de comprimento; sua estrutura é composta por quatro orifícios periféricos (norte, sul, 

leste e oeste) e um orifício central, que podem ser preenchidos por cilindros removíveis ou 

câmara de ionização tipo lápis. 

 

Figura 36 – Objeto simulador PMMA de tronco com cilindros removíveis para inserção da câmara de ionização 

tipo lápis 

O objeto simulador PMMA de tronco foi posicionado com a ajuda de lasers, apresentado na 

Fig. 37, no isocentro do tomógrafo. Após o topograma concluído, foram realizados os cortes 

em cada posição do objeto simulador: centro, leste, oeste, norte e sul, apresentado na Fig. 38. 

Utilizou-se o protocolo de tórax rotina do tomógrafo e os resultados obtidos permitiram 

calcular as grandezas dosimétricas em TC CW e CVOL e PK,L. Nos experimentos, a câmara de 

ionização tipo lápis modelo 10X5-3CT conectada ao eletrômetro, modelo Radcal Corporation 

9060, foi posicionada nos cinco orifícios do objeto simulador, realizando-se três irradiações 

consecutivas no centro da câmara para cada posição, totalizando 15 disparos. O teste realizado 

estava no modo sequencial, conforme exige a IAEA (2007). 
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Figura 37 - Objeto simulador PMMA de tronco posicionado no tomógrafo com a câmara de ionização tipo lápis  

 

Figura 38 – Imagens de corte do objeto simulador PMMA de tronco apresentando o posicionamento da camara 

de ionização tipo lápis nas regioes central (A), oeste (B), leste (C), norte (D), sul (E) e o topograma (F) 

As grandezas dosimétricas em TC CW, CVOL e PK,L no objeto simulador PMMA de tronco 

foram calculadas a partir do CPMMA,100,c e o CPMMA,100,p, que são os índice de dose referentes 

ao valores do centro e da periferia do objeto simulador, definidos nas Eq. 29 e 30.  
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%:;;<,,--,. � 1(��i.(:e,f,bjRbR�: (29) 

%:;;<,,--,1 � 1(��i1(:e,f,bjRbR�: (30) 

onde, N representa a quantidade de canais, T a espessura do corte, �i. a média das leituras no 

centro do objeto simulador PMMA de tronco, �i1 a média das leituras na periferia do objeto 

simulador, (:e,f,bj o coeficiente de calibração em termos de produto kerma no ar -

comprimento (PK,L), Rb fator de qualidade e R�: o fator de correção para temperatura e 

pressão. 

Depois de calculados os valores de CPMMA,100,c e o CPMMA,100,p no ar foi multiplicado pelo µ/ρ 

do ar (1,445 cm2.g-1) e do PMMA ( 1,5485 cm2.g-1) , no qual a razão ar-PMMA é de 1,0682 

(NIST, 2011); as grandezas dosimétricas em TC CW, CVOL e PK,L foram calculadas. 

A dose efetiva experimental, mais conhecida como dose efetiva normalizada (EDLP) , também 

foi estimada através do DLP e do coeficiente de conversão para região do tórax em adultos, 

apresentado pela Eq. 31. 

�O4: "�P$ Q R 6 	5� (31) 

onde o k utilizado foi de 0,014 mSv.mGy-1cm-1. 

4.8 Validação do programa computacional selecionado 

A validação do programa computacional selecionado foi feita de duas formas: na primeira, 

foram comparados os valores de doses equivalentes em determinados órgãos calculados pelo 

programa, com aquelas obtidas das medições com dosímetros TL inseridos no objeto 

simulador antropomórfico físico; na segunda, foram comparadas as grandezas dosimétricas 

em TC CW, CVOL, PK,L calculadas pelo programa com os valores medidos com a câmara de 

ionização tipo lápis no objeto simulador PMMA de tronco. 
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4.8.1 Validação do programa com o objeto simulador antropomórfico físico 

As medidas experimentais para validação do programa com o objeto simulador 

antropomórfico físico, foram realizadas em três tomógrafos de Belo Horizonte. O tomógrafo 

D possui um tomógrafo da Philips, modelo Brillance de 16 canais, o tomógrafo F1 utiliza um 

tomógrafo da Philips, modelo Brillance de 6 canais e o tomógrafo Q um da GE, modelo 

Brigth Speed de 4 canais. Os protocolos de tórax rotina obtidos de cada tomógrafo estão 

apresentados na Tab. 8; em todos os equipamentos foram utilizados o modo helicoidal de 

aquisição e o controle automático de exposição.  

Tabela 8  

Protocolo por exames de tórax rotina em TC dos tomógrafos D, F1 e Q 

Tomógrafos Tensão (kV) Carga (mA.s) Colimação (mm) Varredura (cm) Pitch 

D 120 235 16 x 0,75 30 0,94 

F1 120 150 6 x 1,5 32 1,3 

Q 120 184 4 x 2,5 27 1,5 

O conjunto dos 59 dosímetros TL caracterizados e calibrados foram posicionados na região 

dos órgãos analisados. No coração foram distribuídos cinco dosímetros TL, dois no intestino 

grosso, seis nos rins, quatro no pâncreas, sete no fígado, seis no estômago, dois na tireóide e 

26 nos pulmões. Embora o esôfago, medula óssea, timo, glândula adrenal, baço e pele fossem 

órgãos de interesse para o trabalho, não foi possível posicionar dosímetros TL pela 

complexidade anatômica do corpo humano.  

O programa selecionado não dispõe do órgão cardíaco no simulador antropomórfico 

matemático, entretanto, acredita-se que ele é relevante na contribuição da dose em pacientes. 

A ICRP (2011) recomenda que o princípio da otimização, visando a proteção radiológica de 

pacientes, deve ser aplicada em todas as situações de exposição, ou seja, não somente para 

exposições de corpo inteiro, mas também para exposições de tecidos específicos como por 

exemplo o coração. 



 77 

4.8.2 Validação do programa com o objeto simulador PMMA de tronco 

Realizou-se medidas experimentais para determinação das grandezas dosimétricas em TC CW, 

CVOL e PK,L com o objeto simulador PMMA de tronco em três tomógrafos de Belo Horizonte. 

No tomógrafo L usou-se o tomógrafo da Philips, modelo MX4000 de 2 canais, no tomógrafo 

P o da Toshiba, modelo XPEED de corte único e no tomógrafo Q o da GE, modelo Brigth 

Speed de 4 canais. Os protocolos referentes a cada local estão apresentados na Tab. 9. 

Tabela 9  

Protocolo por exames de tórax rotina em TC dos tomógrafos L, P e Q 

Tomógrafos Tensão (kV) Corrente (mA) Tempo (s) Colimação (mm) Pitch 

L 120 170 1 2 x 5 2 

P 120 110 2,7 1 x 10 1 

Q 120 230 0,8 4 x 2,5 1,5 

As grandezas dosimétricas em TC foram calculadas a partir das medidas com a câmara de 

ionização tipo lápis, sendo posicionada em todos os orifícios do objeto simulador PMMA de 

tronco; os valores obtidos no objeto simulador foram comparados com os calculados pelo 

programa. Cada corte realizado na câmara estava em modo seqüencial e a colimação do feixe 

próximo a 10 mm. 

4.9 Estudo dos níveis de referência (NRD) em Belo Horizonte 

Com o intuito de contribuir para o estudo dos estabelecimentos dos Níveis de Referências em 

Radiodiagnóstico (NRD) na área de tomografia, foram analisados os resultados calculados 

pelo programa computacional selecionado para os parâmetros de protocolos de tórax rotina 

dos 19 tomógrafos amostrados. 

Neste estudo, aplicou-se a mesma metodologia de implantação do NRD, já conhecida e 

estudada em diversos países, onde foram considerados os valores do terceiro quartil das 

medidas e montado um gráfico boxplot para melhor representar os valores das doses em 

exames de torax rotina; também foi realizado um levantamento bibliográfico de grandezas 

dosimétricas em pacientes de diversos países. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 Características dos dosímetros TL 

Os resultados da caracterização do lote de 96 dosímetros TL 100H consistiram nos testes de 

homogeneidade e reprodutibilidade, assim como sua calibração. 

5.1.1 Homogeneidade e reprodutibilidade 

A leitura média do ciclo de 10 medidas dos 96 dosímetros TL é apresentada na Fig. 39. Os 

valores máximo e mínimo foram de 497,2 nC e 359,7 nC, respectivamente, o que resultou no 

fator de homogeneidade, H, de 38% que é superior ao limite de 10 % estabelecido pela 

EUROPEAN COMMISSION (2000). Por isso, foi utilizado o fator de sensibilidade 

individual de cada dosímetro TL com o intuito de corrigir a não homogeneidade. 
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Figura 39 - Homogeneidade dos 96 dosímetros TL da Harshaw, modelo 100H 
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A reprodutibilidade, R, do conjunto de dosímetros TL é mostrada no histograma da Fig. 40. O 

valor máximo da reprodutibilidade foi de 5,3% estando de acordo com o limite estabelecido 

pela EUROPEAN COMMISSION (2000) que é ≤ 20%, para o intervalo de confiança de 95%.  
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Figura 40 - Reprodutibilidade dos 96 dosímetros TL da Harshaw, modelo 100H 

5.1.2 Calibração dos dosímetros TL 

A calibração dos dosímetros TL foi feita nas radiações de referências RQT 8, RQT 9 e RQT 

10 e os coeficientes de calibração (NK,RQTi) determinados para cada qualidade. A incerteza 

expandida foi estimada em 18% para todos os valores, para um fator de abrangência igual a 

dois, apresentados na Tab. 10. Pode-se analisar que a dependência energética do coeficiente 

de calibração é baixa, sendo essa diferença máxima de 6%. 
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Tabela 10  

Coeficiente de calibração (NK,RQTi) dos dosímetros TL da Harshaw, modelo 100H 

Radiações de referência NK,RQTi (µGy.nC-1) Incerteza (%)* 

RQT 8 1,180 5,3 

RQT 9 1,258 5,3 

RQT 10 1,183 5,3 

* Fator de abrangência k=2.  

Fonte: VIEGAS, 2011 

5.2 Teste de qualidade e calibração da câmara de ionização tipo lápis 

Os resultados dos testes de corrente de fuga, repetitividade, reprodutibilidade e calibração da 

câmara de ionização nas radiações de referências RQT8, RQT9 e RQT10 são apresentados. 

5.2.1 Corrente de fuga da câmara 

Os resultados das 13 medidas de corrente de fuga, em mGy.s-1
, da câmara de ionização tipo 

lápis, entre os dias 16/04/2010 a 13/12/2011, estão apresentados pela Fig. 41. A 10a medida 

mostrou-se bem diferente das demais; o valor de 0,215 mGy.s-1 indicou a presença de 

umidade na câmara e a necessidade de colocá-la no dessecador. Para as demais medidas, o 

valor máximo foi de 0,075 mGy.s-1; buscou-se que este valor fosse sempre desprezível em 

comparação com as correntes de ionização medidas durante os experimentos. 
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Figura 41 - Corrente de fuga da câmara de ionização tipo lápis da Radcal, modelo 10X53CT no período de 

16/07/2010 à 13/12/2011 

5.2.2 Testes de reprodutibilidade e repetitividade 

Os resultados da repetitividade da câmara de ionização tipo lápis, no período dos 

experimentos, representada pelos desvios padrões, estão mostrados na Tab. 11. O valor 

máximo da repetitividade de 2,34% está abaixo do limite de 3% estabelecidos pela norma IEC 

61267 (2005), com exceção da 10ª medida que determinou que não fosse realizado 

experimento prático em hospitais com a câmara naquele dia. 

  



 82 

Tabela 11  

Valores de repetitividade da câmara de ionização, dados pelos desvios padrões de cada medição 

Medições Média DesvPad (%) 

1 282,32 0,13 

2 293,60 0,10 

3 297,71 0,11 

4 293,62 0,18 

5 295,08 0,11 

6 291,57 0,22 

7 280,33 0,16 

8 286,00 0,09 

9 300,04 1,16 

10 267,8 5,48 

11 263,49 0,06 

12 301,21 2,34 

13 307,97 1,64 

Os resultados da reprodutibilidade da câmara de ionização no período de 16/04/2010 a 

13/12/2011 estão apresentados na Fig. 42, juntamente com os desvios padrões de cada medida 

(repetitividade). As linhas pontilhadas representam os limites estabelecidos em um valor de 

5% em relação à média, onde está presente a maioria dos valores. O desvio padrão do 

conjunto das medidas (reprodutibilidade) foi de 4,5%, sendo superior ao limite estabelecido 

pela norma IEC 61267 de 2%. Acredita-se que o limite estabelecido pela norma esteja muito 

baixo para as câmaras de ionização tipo lápis usadas em tomografia computadorizada. 
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Figura 42 - Reprodutibilidade da câmara de ionização tipo lápis da Radcal, modelo 10X53CT 

5.2.3 Calibração da câmara 

A câmara de ionização tipo lápis da Radcal, modelo 10X5-3CT calibrada no LCI/IPEN 

apresentou os parâmetros utilizados para o cálculo do coeficiente de calibração nas qualidades 

RQT8, RQT9 e RQT10, conforme apresentado na Tab. 12. Os valores de w, dr e da são, 

respectivamente, de 8 cm, 100 cm e 95 cm para todas as RQT. 

Tabela 12  

Coeficientes de calibração em termos de PK,Le os parâmetros utilizados para seu cálculo 

Radiações de referência K (mGy) M (ue) w (cm) dr (cm) da(cm) 
NPK,L,Qi 

(mGy.cm.ue-1)* 
RQT8 22,2 18,93 8 100 95 9,78 

RQT9 34,7 28,71 8 100 95 9,97 

RQT10 57,1 48,71 8 100 95 9,86 

Fonte: IPEN, 2010 
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A Tab. 13 apresenta os valores de incertezas calculadas para o coeficiente de calibração da 

câmara de ionização tipo lápis, na qual a principal fonte de incerteza associada está 

relacionada, principalmente, com a repetitividade das medidas e com a calibração da câmara. 

Tabela 13  

Incertezas estimadas para o coeficiente de calibração da câmara de ionização tipo lápis 

Fonte de incerteza Valor (%) 
Distribuição de 
probabilidade Divisor 

Tipo de 
incerteza 

Incerteza 
padrão (%) 

Calibração da câmara 3,0 Retangular 2,0 B 1,5 

Repetibilidade da câmara 2,34 Normal √10 A 0,7 

Reprodutibilidade da câmara 3,0 Normal √12 A 0,9 

Dependência energética da câmara (máx.) 2,0 Retangular √3 B 1,2 

Repetitividade das medidas (máx.) 9,7 Normal √3 A 5,6 

Incerteza combinada - Uc 4,44 

Incerteza expandida - U (k=2) 8,88 

5.3 Seleção dos programas computacionais para cálculo de doses 

Os programas computacionais CT Expo, ImPACT CT e ImpactDose foram utilizados como 

ferramenta para cálculo das grandezas dosimétricas em TC nos 19 tomógrafos amostrados. A 

Tab. 14 mostra os protocolos para exame de tórax rotina destes tomógrafos. Percebe-se que 

para um mesmo tipo de exame existem diferentes tipos de protocolos, devido à variedade de 

modelos existentes e à maneira particular que cada hospital/clínica tem de realizar o exame. 

Pode-se observar que o fator de carga variou entre 39,6 à 297 mA.s e a tensão praticamente 

manteve-se a 120 kV, sendo estes parâmetros um dos fatores mais importantes relacionados 

com a dose no paciente. Quanto à colimação do feixe, foram utilizados valores entre 5 mm e 

40 mm, essa diferença irá depender da quantidade de canais e da espessura de corte que cada 

equipamento possui. 
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Tabela 14  

Protocolos dos 19 tomógrafos amostrados para exames de tórax rotina 

Tomógrafos Tensão (kV) Corrente (mA) Tempo (s) Colimação (mm) Pitch 

A 120 135,0 1,0 2 x 5,5 1,5 

B 120 170,0 1,0 64 x 0,5 0,8 

C 130 85,0 1,0 6 x 3 1,0 

D 120 469,0 0,5 16 x 0,75 0,9 

E 130 39,6 1,0 2 x 4 1,8 

F1 

F2 

120 150,0 1,0 6 x 1,5 1,3 

120 480,0 0,5 64 X 0,63 0,8 

G 120 308,0 0,8 64 x 0,63 0,9 

H 140 120,0 0,8 1 x 5 3,0 

I 120 120,0 0,8 4 x 5 1,5 

J 120 300,0 0,6 4 x 1,25 1,5 

K1 

K2 

120 216,0 0,5 16 X 0,75 1,1 

120 270,0 1,0 24 x 1,2 1,4 

L 120 170,0 1,0 2 x 5 2,0 

M 130 113,0 0,8 1 x 5 1,5 

N 130 70,0 1,0 2 x 5 1,5 

O 130 113,0 0,8 1 x 5 1,5 

P 120 110,0 2,7 1 x 10 1,0 

Q 120 230,0 0,8 4 x 2,5 1,5 

Os valores das grandezas dosimétricas em TC CW, CVOL e PK,L calculados através dos três 

programas computacionais e os valores indicados pelo software do protocolo de aquisição dos 

equipamentos estão apresentados nas Tab. 15, 16 e 17, respectivamente. A Tab. 18 fornece os 

valores de E calculados pelos programas e também os valores de EDLP calculados através do 

DLP (PK,L), considerando o valor de k=0,014 estabelecido por SHRIMPTON (2004). 
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Tabela 15  

Valores de CW calculados pelos programas computacionais e fornecidos pelo software do protocolo de aquisição 

dos equipamentos 

Tomógrafos 
CW (mGy) 

CT Expo ImPACT CT ImpactDose Protocolo 

A 9,0 7,6 -- -- 

B 19,9 -- -- -- 

C 8,5 8,6 -- 9,1 

D 16,4 18,5 -- 18,2 

E 6,5 -- -- 3,8 

F1 

F2 

13,8 -- -- 12,0 

8,7 12,0 -- 15,5 

G 12,2 14,4 -- 14,7 

H 7,2 7,4 -- 3,2 

I 7,0 6,9 -- 3,5 

J 25,4 -- -- 19,8 

K1 

K2 

9,8 8,9 -- 7,8 

23,7 17,6 -- 13,5 

L 5,4 -- -- 5,4 

M 11,4 11,7 10,2 -- 

N 9,6 -- -- 11,3 

O 13,6 11,7 10,2 -- 

P 13,7 13,8 -- -- 

Q 20,2 -- -- 12,34 
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Tabela 16  

Valores de Cvol calculados pelos programas computacionais e fornecidos pelo software do protocolo de aquisição 

dos equipamentos 

Tomógrafos 
CVOL (mGy) 

CT Expo ImPACT CT ImpactDose Protocolo 

A 6,0 5,0 -- -- 

B 24,9 -- -- -- 

C 8,5 8,6 -- 9,1 

D 17,5 19,8 -- 19,4 

E 3,6 -- -- 2,1 

F1 

F2 

11,0 -- -- 15,0 

10,9 14,9 -- 12,4 

G 13,2 15,6 -- 13,6 

H 2,4 2,5 -- 1,1 

I 4,6 4,6 -- 5,3 

J 16,9 
 

-- 29,7 

K1 

K2 

9,1 8,3 -- 8,4 

17,6 13,0 -- 18,2 

L 10,9 -- -- 10,8 

M 7,6 7,8 6,8 -- 

N 6,4 -- -- 7,6 

O 9,0 7,8 6,8 -- 

P 13,7 13,8 -- -- 

Q 13,5 -- -- 18,51 
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Tabela 17  

Valores de PK,L calculados pelos programas computacionais e fornecidos pelo software do protocolo de aquisição 

dos equipamentos 

Tomógrafos 
PK,L (mGy.cm) 

CT Expo ImPACT CT ImpactDose Protocolo 

A 198,0 156,0 -- -- 

B 884,0 -- -- -- 

C 283,0 240,0 -- 254,0 

D 575,0 612,0 -- 604,3 

E 113,0 -- -- 63,0 

F1 372,0 -- -- 378,1 

F2 475,0 553,0 -- 570,3 

G 577,0 578,0 -- 545,5 

H 79,0 74,0 -- 29,9 

I 200,0 147,0 -- 110,7 

J 558,0 -- -- 634,2 

K1 

K2 

356,0 298,0 -- 280,8 

592,0 365,0 -- 387,3 

L 176,5 -- -- 172,8 

M 224,0 218,0 191,1 -- 

N 193,0 -- -- 211,7 

O 267,0 218,0 191,1 -- 

P 382,5 373,0 -- -- 

Q 393,0 -- -- 361,98 
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Tabela 18  

Valores de E calculados pelos programas computacionais e EDLP estimada pelo software do protocolo de 

aquisição dos equipamentos 

Tomógrafos 
E (mSv) EDLP (mSv) 

CT Expo ImPACT CT ImpactDose Protocolo 

A 3,0 2,8 2,8 -- 

B 12,6 -- -- -- 

C 3,8 4,1 3,0 3,6 

D 8,3 10,0 7,7 8,5 

E 1,5 -- 0,8 0,9 

F1 5,4 -- 3,7 5,3 

F2 6,6 9,1 -- 8,0 

G 8,1 9,5 -- 7,6 

H 1,1 1,3 1,4 0,4 

I 3,1 2,3 2,8 1,5 

J 7,9 -- 3,6 8,9 

K1 4,9 4,6 3,6 3,9 

K2 8,8 6,1 -- 5,4 

L 2,6 -- 2,8 2,4 

M 3,2 3,4 2,9 -- 

N 2,6 -- 1,6 3,0 

O 3,4 3,4 2,9 -- 

P 5,2 5,9 7,5 -- 

Q 5,4 -- 3,2 5,1 

Dos 19 tomógrafos pesquisados cinco não apresentaram informações das grandezas 

dosimétricas em TC, referenciados como A, B, M, O e Q. As grandezas indicadas estavam, 

algumas vezes, calculadas de maneira errada, pois o valor de PK,L não conferia com a 

varredura do protocolo. Os valores desta grandeza foram corrigidos com o intuito de fornecer 

uma relação de dose mais confiável para comparação. 

O programa ImPACT CT dispunha das especificações da maioria dos modelos de tomógrafos 

amostrados. Porém, aqueles tomógrafos que não constam no programa poderia ser calculado 

através de medidas experimentais de Car,100 com a câmara de ionização tipo lápis e trabalhar 

com uma interpolação de dados.  
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O programa ImpactDose foi o que apresentou a maior limitação com relação a aplicabilidade, 

pois não dispunha das especificações de muitos modelos de tomógrafos. Utilizando-se um 

modelo generalista chamado de “outro”, que considera qualquer tipo de equipamento, foi 

possível calcular somente a dose efetiva, mas como os tomógrafos B, F, G e K possuem mais 

de 32 canais este modelo generalista não pode ser aplicado. 

O programa CT Expo foi o único que possuía todos os modelos de tomógrafos amostrados. 

Comparou-se as grandezas dosimétricas calculadas pelos programas ImPACT CT, 

ImpactDose e as fornecidas pelo software do protocolo de aquisição dos equipamentos, e foi 

percebido uma coerência entre os valores. Nas Tab. 15, 16, 17 e 18, pode-se observar que os 

valores calculados no ImPACT CT e do ImpactDose foram similares aos do CT Expo, as 

pequenas diferenças podem ser decorridas das diferenças dos simuladores antropomórficos 

matemáticos e banco de dados específicos. Com relação à Tab. 18, as EDLP, em sua maioria, 

estavam bem próximas dos valores da dose efetiva (E) do CT Expo, o que sugere a 

aplicabilidade da grandeza EDLP para a dosimetria em pacientes. 

Na Fig. 43 são apresentados os valores das grandezas dosimétricas em TC CW e CVOL 

calculadas pelo CT Expo, sendo o valor do pitch o único parâmetro que as diferencia. 

Percebe-se que as grandezas dos tomógrafos B, J, K2 e Q foram os que apresentaram os 

maiores valores. Os parâmetros do protocolo como: tensão, carga, colimação, pitch, 

velocidade da mesa e, até mesmo calibração de cada equipamento, estão relacionados com a 

contribuição das doses. Em muitos casos não está evidente o tipo de parâmetro que interfere 

na exposição do paciente, por isso a necessidade de conhecer as grandezas dosimétricas em 

TC de cada tomógrafo. 
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Figura 43 Grandezas dosimétricas em TC CW e CVOL calculadas pelo programa CT Expo para os tomógrafos 

amostrados 

Na Fig. 44 são apresentados os valores de PK,L para os tomógrafos amostrados; as diferenças 

entre eles estão relacionadas diretamente com o valor do CVOL e à varredura adotada em cada 

protocolo. 
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Figura 44 Grandeza dosimétrica PK,L calculada pelo programa CT Expo para os tomógrafos amostrados 

A Fig. 45 mostra os valores de dose efetiva calculados pelo CT Expo, referentes a cada 

tomógrafo. As maiores doses são evidenciadas nos tomógrafos B, D, G, J e K, mostrando que 

a grandeza dosimétrica PK,L é representativa do comportamento da dose efetiva. Ao controlar 

ou buscar métodos de otimização em pacientes levando em consideração os valores de PK,L, 

consequentemente, serão otimizados os valores da dose efetiva. 
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Figura 45 Dose efetiva calculada pelo programa CT Expo para os tomógrafos amostrados 

Levando-se em consideração a facilidade do CT Expo em conter todos os modelos de 

tomógrafos amostrados e ainda apresentar mais recursos que os demais programas, ele foi 

selecionado como a ferramenta para cálculo de grandezas dosimétricas em TC deste trabalho. 

5.4 Caracterização do objeto simulador antropomórfico físico masculino 

5.4.1 Análise das imagens 

A Fig. 46 mostra o topograma e uma das fatias do exame, no qual foi possível perceber alguns 

erros como tarugos de osso e de pulmão presente na parte de tecido mole; estes detalhes não 

atrapalharam no desenvolvimento do trabalho.  
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Figura 46- Imagens radiográficas do topograma (A) e uma fatia axial (B) do objeto simulador antropomórfico 

físico masculino 

As Fig. 47 e 48 apresentam o posicionamento das ROIs na imagem do objeto simulador 

antropomórfico físico e em uma imagem real de paciente, respectivamente. A densidade 

pulmonar média foi de -674,26 H e a real de -842,72 H. Essa variação pode estar entre -900 H 

a -200 H, o que sugere uma proximidade da densidade dos tecidos. A densidade da parte 

óssea representada pelas ROIs no objeto simulador antropomórfico físico variou entre 256 à 

1349 na escala de HU, apresentando uma média de 618,35 com o desvio padrão de 286,86. Já 

a densidade média deste tecido para o paciente real foi de 365,31 H. Essa diferença tem haver 

com a faixa etária de 65 anos do paciente real; é esperado que o tecido ósseo de pessoas nesta 

idade esteja mais poroso e, portanto, menos denso. 

Sabe-se que no corpo humano o tecido mole é basicamente constituído de gordura e músculo, 

no qual seus valores aproximados em HU variam, respectivamente, em: -120 à -80 e -50 à 64. 

No objeto simulador antropomórfico físico essa densidade foi em média de 12,69 H com um 

desvio padrão de 10,77; pode-se sugerir que este valor é o resultado da média dos valores 

reais dos tecidos de gordura e músculo. As diferenças entre as densidades medidas com as 

ROIs podem apresentar interferências com relação aos dois modelos de tomógrafos utilizados, 

visto que o objeto simulador antropomórfico físico foi analisado em um equipamento distinto 

a do paciente real. 
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Figura 47 -Apresentação das ROIs nos diversos tecidos em escala de HU do objeto simulador antropomórfico 

físico masculino 

 

Figura 48 Apresentação das ROIs nos diversos tecidos em escala de HU de um paciente real de 65 anos 

Pode-se perceber que através dos dados comparativos das ROIs nas duas imagens acima, o 

objeto simulador antropomórfico físico masculino apresenta uma estrutura anatômica próxima 

a de um paciente real. Através desta analogia comparativa pode-se conhecer melhor o objeto 

simulador e aplicá-lo em medidas experimentais. 
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5.4.2 Validação do CT Expo com o objeto simulador antropomórfico físico 

As doses equivalentes em determinados órgãos, medidas no objeto simulador antropomórfico 

físico masculino e calculadas pelo CT Expo, para exames de tórax rotina em TC nos 

tomógrafos D, F1 e Q, foram comparadas conforme apresentado nas Tab. 19, 20 e 21. 

Tabela 19  

Doses equivalentes nos órgãos em exame de tórax rotina em TC no tomógrafo D (Brillance 16) 

Órgão HT (mSv) – Obj. simul. HT (mSv) - CT Expo Razão (CT Expo/ Obj. simul.) 

Coração 22,3 -- -- 

Int. grosso 3,3 0,2 0,07 

Rins 5,9 1,2 0,20 

Pâncreas 7,8 4,1 0,53 

Fígado 12,9 5,2 0,40 

Estômago 14,9 3,2 0,22 

Pulmão 17,5 26,5 1,52 

Tireóide 25,7 18,6 0,7 

Tabela 20  

Doses equivalentes nos órgãos em exame de tórax rotina em TC no tomógrafo F1 (Brillance 6) 

Órgão HT (mSv) – Obj. simul. HT (mSv) - CT Expo Razão (CT Expo/Obj. simul.) 

Coração 11,0 -- -- 

Int. grosso 1,3 0,2 0,15 

Rim 2,0 1,1 0,53 

Pâncreas 2,8 3,7 1,31 

Fígado 7,0 5,2 0,74 

Estômago 6,9 3,3 0,48 

Pulmão 11,1 17,1 1,53 

Tireóide 8,6 3,5 0,41 
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Tabela 21  

Doses equivalentes nos órgãos em exame de tórax rotina em TC no tomógrafo Q (Brigth Speed 4) 

Órgão HT (mSv) – Obj. simul. HT (mSv) - CT Expo Razão (CT Expo/ Obj. simul.) 

Coração 15,6 -- -- 

Int. grosso 6,8 0,2 0,03 

Rins 9,5 1,1 0,12 

Pâncreas 10,8 3,9 0,36 

Fígado 14,2 5,3 0,37 

Estômago 13,5 3,3 0,24 

Pulmão 11,3 20,4 1,81 

Tireóide 8,5 8,2 0,96 

Nos tomógrafos, para todos os órgãos estudados, a dose equivalente foi maior no objeto 

simulador antropomórfico físico do que a calculada pelo CT Expo, com exceção do pulmão e 

do pâncreas. Os resultados obtidos nos três tomógrafos dos hospitais mostraram que as 

avaliações de doses foram subestimadas pelo CT Expo, em relação às medidas experimentais, 

em até 97% para o intestino grosso, 88% para os rins, 63% para o fígado, 78% para o 

estômago e 59% para a tireóide; para o pulmão, as doses foram superestimadas em até 81%. 

Com relação ao pâncreas as doses foram superestimadas no tomógrafo F1 em 31% e 

subestimadas nos tomógrafos D e Q em até 64%. Comparando as doses entre os três 

tomógrafos percebeu-se que os valores calculados pelo CT Expo foram, na maioria, bem 

próximos, independente das diferenças dos protocolos. Já os valores de dose no objeto 

simulador antropomórfico físico não apresentaram o mesmo comportamento devido as 

diferenças dos protocolos. 

Considerando uma análise individual e comparativa das doses no objeto simulador 

antropomórfico físico e do CT Expo, as medidas experimentais com o objeto simulador, para 

os três tomógrafos, variaram significativamente para todos os órgãos, conforme apresentado 

na Fig. 49. Isto pode ser associado às características dos equipamentos, pois os tomógrafos D 

e Q (Brigth Speed 4 e Brillance 16) apresentaram a maior dose no paciente. O tomógrafo D 

apresentou maiores doses nos órgãos cardíaco, pulmonar, tireoidiano e o tomógrafo Q nos 

demais, podendo ser justificado pelos parâmetros do protocolo como: mA.s, colimação do 

feixe, picth, serem maiores em relação ao tomógrafo F (Brillance 6). Entretanto, as doses HT 

calculadas pelo CT Expo, para os três tomógrafos, foram praticamente as mesmas, exceto 

para o pulmão e tireóide, apresentada na Fig. 50. Esta semelhança de valores pode estar 
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relacionada com as bibliotecas de cálculos de dose já pré-definidas nos bancos de dados do 

programa. 
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Figura 49 Doses equivalentes em órgãos medidas no objeto simulador antropomórfico físico masculino para os 

tomógrafos D, F1 e Q  
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Figura 50 Doses equivalentes em órgãos calculadas pelo CT Expo para os tomógrafos D, F1 e Q 

Com relação ao órgão cardíaco foram realizadas medidas com dosímetros TL no objeto 

simulador antropomórfico físico, embora ele não estivesse presente no simulador 

antropomórfico matemático do programa. O interesse de levá-lo em consideração é que em 

um exame de tórax rotina o coração é completamente irradiado. Pode-se perceber que para os 

três tomógrafos a dose equivalente chegou até 22,3 mSv, sendo uma das maiores faixas de 

dose apresentadas. No tomógrafo F1 e Q o tecido cardíaco superou o HT do pulmão, o que 

justifica a preocupação em analisar melhor a dose nesse órgão. 

Sendo assim, o programa CT Expo não pode ser validado para as doses equivalentes em 

órgãos, visto que se trata de dois tipos de simuladores antropomórficos diferentes: o físico e o 

matemático. Porém isto não impede que o programa seja utilizado como ferramenta de 

avaliação de doses em pacientes. 



 100 

5.4.3 Incertezas associadas ao objeto simulador antropomórfico físico masculino 

As incertezas associadas ao objeto simulador antropomórfico físico masculino estão 

relacionadas com os dosímetros TL e sua distribuição nos órgãos. A Tab. 22 apresenta estes 

valores, sendo a variação das medidas em órgãos (rim) o fator que mais contribuiu para o 

aumento das incertezas. Os valores das incertezas referentes aos demais órgãos estudados para 

os tomógrafos D, F1 e Q, estão apresentados no Apêndice A. 

Tabela 22  

Incertezas dos dosímetros TL associadas ao objeto simulador antropomórfico físico masculino  

Fonte de incerteza Valor (%) 
Distribuição de 
probabilidade 

Divisor 
Tipo de 

incerteza 
Incerteza 

padrão (%) 

Calibração dos dosímetros 5,3 Retangular 2 B 2,7 

Reprodutibilidade dos dosímetros (máx.) 5,3 normal √10 A 1,7 

Dependência energética dos dosímetros TL (máx.) 6,0 retangular √3 B 3,5 

Variação das medidas no rim (máx.) 21,8 normal √6 A 8,9 

Incerteza combinada 
 

5,8 
   

Incerteza expandida (k=2) 
 

11,6 
   

5.5 Objeto simulador PMMA de tronco 

5.5.1 Validação do CT Expo com o objeto simulador PMMA de tronco 

Os parâmetros dos protocolos de tórax rotina utilizados nos tomógrafos L, P e Q e também 

simulados no CT Expo estão apresentados na Tab. 23. O único parâmetro em comum dos 

tomógrafos foi à tensão do tubo de 120 kV; a colimação total do feixe foi de 10 mm, 

conforme exige a IAEA (2007) para realização do teste. 

Tabela 23  

Protocolos de exames tórax rotina em TC dos tomógrafos L, P e Q 

Tomógrafos Tensão (kV) Corrente (mA) Tempo (s) Colimação (mm) 

L 120 170 1 2 x 5 

P 120 110 2,7 1 x 10 

Q 120 230 0,8 4 x 2,5 
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As leituras (L) em unidade de escala (ue) medidos pela câmara de ionização em todos os 

orifícios do objeto simulador PMMA de tronco para os tomógrafos L, P e Q estão 

apresentados nas Tab. 24, 25 e 26 com as respectivas médias e desvios padrões. 

Tabela 24  

Leituras da câmara de ionização tipo lápis nos cinco orifícios do objeto simulador PMMA de tronco no 

tomógrafo L para exames de tórax rotina em TC 

L (u.e) (centro) (norte) (leste) (sul) (oeste) 

L1 0,578 1,412 1,092 0,934 1,037 

L2 0,589 1,246 1,091 1,076 1,077 

L3 0,575 1,170 1,167 0,912 1,075 

L média (E) 0,581 1,276 1,117 0,974 1,063 

DevPad (%) 1,3 9,7 3,9 9,2 2,1 

Tabela 25  

Leituras da câmara de ionização tipo lápis nos cinco orifícios do objeto simulador PMMA de tronco no 

tomógrafo P para exames de tórax rotina em TC 

L (u.e) (centro) (norte) (leste) (sul) (oeste) 

L1 1,801 3,506 2,965 2,934 3,024 

L2 1,741 3,491 3,163 3,023 3,302 

L3 1,756 3,470 2,866 2,988 3,059 

L média (E) 1,766 3,489 2,998 2,982 3,129 

DesvPad (%) 1,8 0,5 5,1 1,5 4,8 

Tabela 26  

Leituras da câmara de ionização tipo lápis nos cinco orifícios do objeto simulador PMMA de tronco no 

tomógrafo Q para exames de tórax rotina em TC 

L (u.e) (centro) (norte) (leste) (sul) (oeste) 

L1 1,237 2,494 2,668 2,346 2,634 

L2 1,238 2,496 2,647 2,345 2,633 

L3 1,234 2,497 2,594 2,346 2,633 

L média (E) 1,236 2,496 2,636 2,346 2,633 

DevPad (%) 0,2 0,1 1,4 0,04 0,02 
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As leituras realizadas nos orifícios periféricos do objeto simulador PMMA de tronco 

apresentaram o dobro dos valores medidos no centro, sendo justificado pela atenuação do 

acrílico. A região sul, na maioria das vezes, pode apresentar valores menores em relação às 

demais regiões periféricas, devido às interações dos raios X com a mesa do tomógrafo. 

Após as medições com a câmara de ionização, os valores de CPMMA,100,c e CPMMA,100,p foram 

calculados para os tomógrafos L, P e Q, sendo os resultados, respectivamente, de 6,37 mGy e 

12,15 mGy, 19,36 mGy e 34,54 mGy, 13,56 mGy e 27,72 mGy. 

No tomógrafo L, as grandezas dosimétricas em TC e a dose efetiva obtidas por meio das 

medidas no objeto simulador PMMA de tronco comparados com os valores calculados pelo 

programa CT Expo e as fornecidas no tomógrafo estão apresentados na Tab. 27. 

Tabela 27  

Grandezas dosimétricas obtidas no objeto simulador PMMA de tronco com as calculadas pelo CT Expo e 

fornecidas pelo tomógrafo L 

Grandeza Obj. simul. CT Expo Tomógrafo CT Expo/ Obj. simul. Tomógrafo/ Obj. simul. 

Cvol (mGy) 5,46 5,43 5,40 0,99 0,99 

Cw (mGy) 10,93 10,86 10,80 0,99 0,99 

PK,L (mGy.cm) 174,80 176,54 172,80 1,01 0,99 

E (mSv) 2,45* 2,61 2,40* 1,07 0,98 

  *EDLP calculada (k=0,014 mSv.mGy-1cm-1) 

Os resultados referentes aos valores calculados pelo CT Expo e os fornecidos pelo tomógrafo 

mostraram uma aceitável concordância com os valores medidos no objeto simulador. Sendo 

assim, o CT Expo é recomendado para avaliar doses em pacientes neste tomógrafo, pois as 

incertezas associadas do programa para grandezas dosimétricas em TC é de ±10% a ±15% e 

para dose efetiva de ±20% a ±30%. 

No tomógrafo P as grandezas dosimétricas em TC e dose efetiva também foram analisadas, 

comparando os valores do CT Expo com os medidos no objeto simulador, apresentados na 

Tab. 28. Os valores das grandezas dosimétricas em TC não foram fornecidas pelo 

equipamento. 
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Tabela 28  

Comparação das grandezas dosimétricas obtidas no objeto simulador PMMA de tronco, com as calculadas pelo 

CT Expo e fornecidas pelo tomógrafo P 

Grandeza Obj. simul. CT Expo CT Expo/ Obj. simul. 

Cvol (mGy) 31,52 13,66 0,43 

Cw (mGy) 31,52 13,66 0,43 

PK,L (mGy.cm) 850,93 382,54 0,45 

E (mSv) 11,91* 5,15 0,43 

*EDLP calculada (k=0,014 mSv.mGy-1cm-1) 

Os valores do CT Expo subestimaram, em média, de 56% em relação os valores do objeto 

simulador. Por esse equipamento ser mais antigo, os resultados medidos no objeto simulador 

apresentaram uma diferença muito grande em relação aos valores do CT Expo. 

Provavelmente, uma das justificativas teria relação com o tubo de raios X que foi trocado 

recentemente, por ele ser mais novo seu rendimento é maior e, consequentemente, aumenta a 

dose no paciente. Seria preciso realizar outra medição com a câmara de ionização tipo lápis 

no objeto simulador PMMA de tronco, nas mesmas condições, para conferir os valores 

encontrados. 

No tomógrafo Q, os resultados referentes da comparação dos valores medidos no objeto 

simulador com os calculados pelo CT Expo e as fornecidos pelo tomógrafo estão apresentados 

na Tab. 29. Os resultados do CT Expo subestimaram em até 18% os valores do objeto 

simulador, estando dentro das incertezas do programa. Os valores do objeto simulador 

subestimaram em até 35% os fornecidos pelo tomógrafo. Portanto o CT Expo é recomendado 

para avaliar grandezas dosimétricas em TC e doses efetivas em pacientes para este tomógrafo. 

Tabela 29  

Comparação das grandezas dosimétricas obtidas no objeto simulador PMMA de tronco, com as calculadas pelo 

CT Expo e fornecidas pelo tomógrafo Q 

Grandeza Obj. simul. CT Expo Tomógrafo CT Expo/ Obj. simul. Tomógrafo/ Obj. simul. 

Cvol (mGy) 16,39 13,45 12,34 0,82 0,75 

Cw (mGy) 24,59 20,18 18,51 0,82 0,75 

PK,L (mGy.cm) 442,60 392,74 361,98 0,89 0,82 

E (mSv) 6,20* 5,35 5,07* 0,86 0,82 

*EDLP calculada (k=0,014 mSv.mGy-1cm-1) 



 104 

Para que os valores das grandezas dosimétricas em TC e doses efetivas calculadas pelo 

programa CT Expo sejam mais confiáveis é recomendado a realização do teste com o objeto 

simulador PMMA de tronco em cada tomógrafo, o que verifica se o equipamento está 

devidamente calibrado. Caso os equipamentos apresentem informações em seus protocolos 

sobre as grandezas dosimétricas, como o caso dos tomógrafos L e Q, é válida uma 

comparação desses valores com as do objeto simulador PMMA, afim de demonstrar a 

confiabilidade dos valores. 

O programa foi criado para uma situação ideal. Não necessariamente ele deve ser uma 

ferramenta que meça exatamente a dose no paciente, mas deve ser um instrumento de auxílio 

e conhecimento dosimétrico. 

5.6 Estudo dos níveis de referência (NRD) em Belo Horizonte 

Considerando os valores das grandezas dosimétricas em TC e doses efetivas calculadas pelo 

CT Expo nos 19 tomógrafos amostrados para exame de tórax rotina em TC, foi criado um 

gráfico boxplot simulando um NRD local, apresentado na Fig. 51. 
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Figura 51 Gráfico boxplot representando os valores das grandezas dosimétricas dos 19 tomógrafos amostrados 

para exames de torax rotina em TC 
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O gráfico boxplot define bem os valores máximos, mínimos, média, mediana, primeiro quartil 

e terceiro quartil das grandezas dosimétricas em TC CW, CVOL, PK,L e dose efetiva. Através do 

valor do terceiro quartil (75%) é encontrado o nível de referência em radiodiagnóstico. 

Foram realizados levantamentos de dose em pacientes em diversos países, com o intuito de 

conhecer os NRD no âmbito internacional. A Tab. 30 apresenta a média dos valores destas 

grandezas dosimétricas em TC para a região de tórax e a Tab. 31 apresenta os valores de dose 

constando os NRD e valores do terceiro quartil em alguns países dos continentes Europeu, 

Africano, Asiático, Americano e Australiano. 

Tabela 30  

Média das doses de alguns países para exames de tórax rotina em TC 

Países Ano 
CW 

(mGy) 
CVOL 

(mGy) 
PK,L 

(mGy.cm) 
EDLP 

(mSv) 
Alemanha 3 1999 18,0 ... 420 6,5 

Alemanha 3 2002 14,8 ... 350 5,7 

Grécia 3 2002 21,0 ... 430 7,3 

Grécia 1 2003 19,0 
 

401 6,8 

Itália 3 2002 21,0 ... 480 6,2 

Itália 3 2006 19,7 ... ... 8,0 

Reino Unido 8 2006 11,0 8 596 8,8 

Reino Unido 1 2005 14,0 10 400 5,8 

Áustria 3 2000 16,2 ... 400 6,7 

Suíça 3 1998 ... ... ... 9,0 

Omã 3,7 1999 16,8 ... 413,4 3,4 

Islândia 3 1998 ... ... ... 8,5 

Malta 6 2011 … 11,9 454,6 … 

Austrália 3 1994 ... ... ... 10,4 

País de Gales 3 1999 17,0 ... 663 ... 

Países Nórdicos 3 2001 10,8 ... 420 7,1 

Noruega 3 1993 ... ... ... 11,5 

República da Belarus 1 2010 19,0 16,0 408 6,9 

Polônia 1,5 2006 21,3 14,2 447 ... 

Canadá  5 2006 8,8 8,8 294 ... 

Tanzânia 12 2006 … … … 12,2 

Nova Zelândia 12,11 1992 ... ... ... 9,9 

Índia  4,5 2009 ... 12,3 355 ... 

Tailândia 5 2006 ... 7,2 247 ... 
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Tabela 31  

Valores de dose dos NRD de alguns países para exames de tórax rotina em TC 

Países 
Ano 

publicação 
CW 

(mGy) 
CVOL 

(mGy) 
PK,L 

(mGy.cm) 
EDLP 

(mSv) 
Malta 6 2011 ... 13,1 492 ... 

Grécia 5,6 2003 ... 19 650 ... 

Polônia 5,6 2006 ... 14,2 447 ... 

Itália 3 2006 25 ... 627 10,7 

Reino Unido 3 2006 15 … 488 … 

Reino Unido6,8 2005 … 13 580 … 

Austrália (SSCT) 13 … … 22 760 … 

Austrália (MSCT) 13 … … 26 940 … 

Colômbia Britânica 10 2004 
  

600 9 

Áustria 3 2000 16,2 ... 400 ... 

Suíça 3 2010 ... 10 400 ... 

Alemanha 3 1999 22 ... 540 8,2 

Alemanha 3 2002 22 ... 650 7,2 

Alemanha 6 2010 ... 12 400 ... 

Países Nórdicos* 6,9 2010 ... ... 650 ... 

República da Bielorrússia 6,1 2010 ... 20 500 ... 

Omã 6,7 1999 20 ... 330 ... 

EUR MSCT 6,8 2005 10 ... 267 ... 

EUR 16262 6 1997 30 
 

650 ... 

IAEA** 6 2011 ... ... 447 ... 

ICRP 2007 ... ... ... 8,0 

 
*Países nórdicos = Finlândia, Dinamarca, Suécia e Lituânia 
**IAEA = Malta, Bulgária, República Tcheca, Bósnia Hezergovínia, Estônia e  Sérvia 

Os valores do terceiro quartil para CW, CVOL, PK,L e dose efetiva calculados pelo CT Expo 

foram de: 15,1 mGy, 13,6 mGy, 516,5 mGy.cm e 7,3 mSv, respectivamente. Percebeu-se que 

os valores de CW e  PK,L estavam abaixo do recomendado pela EUROPEAN COMMISSION 

(1997), ou seja: 30 mGy e 630 mGy.cm, respectivamente. Com relação aos demais países, 

percebeu-se que a maioria apresentou valores das grandezas superiores aos calculados pelo 
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CT Expo neste trabalho, com exceção de Malta (2011), Reino Unido (2006), Suíça (2010), 

EUR MSCT (2005) e a IAEA (2011); com relação a dose efetiva, ela está próxima dos valores 

encontrados nos países da Itália, Colômbia Britânica, Alemanha e da ICRP (2007). 

Baseado na simulação realizada com o programa é possível afirmar que as doses em pacientes 

na cidade de Belo Horizonte podem ser inferiores as já estabelecidas por outros países. Para 

uma análise mais confiável de resultados seria necessário um estudo mais completo e 

abrangente, utilizando uma amostra maior de tomógrafos. 
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6. CONCLUSÕES 

Este trabalho permitiu conhecer as doses em pacientes submetidos a exames de tórax em 

tomografia computadorizada, a partir dos parâmetros estabelecidos nos protocolos de tórax 

rotina. As medições experimentais com objetos simuladores, dosímetros TL, câmara de 

ionização tipo lápis e programas computacionais revelaram o conhecimento acerca das doses 

em pacientes. 

Os programas computacionais ImPACT CT, CT Expo e ImpactDose estudados e utilizados 

para calcular doses em órgãos e grandezas dosimétricas em TC foram considerados 

ferramentas ideais que podem servir como instrumento de auxílio e conhecimento 

dosimétrico. O CT Expo foi selecionado, pois apresentava todos os tomógrafos visitados em 

sua planilha de dados, além de apresentar mais recursos que os outros programas. 

A validação do CT Expo quanto à avaliação de doses equivalentes em órgãos necessitou da 

caracterização dos dosímetros TL, e do objeto simulador antropomórfico físico. Os 

dosímetros TL apresentaram desempenho adequado nos testes de homogeneidade e 

reprodutibilidade e coeficientes de calibração, com 18% de incerteza nas radiações de 

referência RQT 8, RQT 9 e RQT 10. 

Simulando um exame de tórax rotina em TC, as doses equivalentes nos órgãos obtidas 

experimentalmente com os dosímetros TL inseridos no objeto simulador antropomórfico 

físico masculino apresentaram diferenças de até 97%, quando comparadas com as calculadas 

pelo CT Expo. 

Para validar o CT Expo quanto à avaliação de grandezas dosimétricas em TC, foi necessária a 

verificação da confiabilidade metrológica da câmara de ionização tipo lápis por meio de testes 

de corrente de fuga, repetitividade e reprodutibilidade. A corrente de fuga foi muito baixa e 

sempre desprezível em relação às medições experimentais; o teste de repetitividade estava 

abaixo do limite de 3% estabelecido pela norma, mas a reprodutibilidade de 4,5% ultrapassou 

o limite estabelecido de 2%, sugerindo um estudo para verificar se este valor é representativo 

para a câmara tipo lápis. 
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As medidas experimentais com a câmara de ionização tipo lápis no objeto simulador PMMA 

de tronco, para determinação das grandezas dosimétricas em TC CW, CVOL e PK,L, 

apresentaram boa concordância com os valores calculados pelo CT Expo para dois de três 

tomógrafos amostrados; isto sugere que este teste deve ser repetido, afim de melhor conferir 

as diferenças de resultados. É recomendado que todos os hospitais e clínicas do país realizem 

o teste com o objeto simulador PMMA porque ele auxilia na verificação da calibração dos 

tomógrafos. Caso o equipamento apresente os valores das grandezas dosimétricas, 

recomenda-se que seja comparado com as medições experimentais para certificar se a dose 

medida esta concordante com a dose fornecida pelo software do equipamento. 

O CT Expo mostrou-se como uma importante ferramenta para cálculo de doses e sua 

aplicação para os protocolos de exames de tórax rotina em TC, favoreceu a obtenção de 

valores das grandezas dosimétricas e concordância com os níveis de referência em 

radiodiagnóstico (NRD). Os dados revelaram que os NRD obtidos foram inferiores aos já 

conhecidos em outros países, o que sugere que estes níveis podem ser menores. Para que esta 

análise seja efetiva, será necessária a estruturação de uma base de dados com a maioria dos 

tomógrafos da cidade, que só será possível quando as instituições disponibilizarem seus 

equipamentos com as informações das medições experimentais realizadas com objetos 

simuladores de PMMA. Este trabalho contribuiu para o estudo dos níveis de referência em 

radiodiagnóstico (NRD) para exames de tórax rotina em TC disseminando a cultura de 

proteção radiológica em pacientes. 
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APÊNDICE A 

As Tab. 32, 33e 34 apresentam as incertezas associadas à distribuição de dosímetros TL no 

objeto simulador antropomórfico físico masculino para os tomógrafos D, F1 e Q. 

Tabela 32  

Incertezas associadas a distribuição de dosímetros TL no objeto simulador antropomórfico físico – Tomógrafo D 

Fonte de incerteza 
Valor da fonte 

(%) 
Incerteza 

relativa (%) 
Grau de 

liberdade (v) 
Fator de 

abrangência (k) 
Coração 10,2 5,1 3 3,31 

Intestino Grosso 12,8 9,1 1 13,97 
Rins 53,5 21,8 5 2,65 

Pâncreas 37,4 18,7 3 3,31 
Fígado 55,2 20,9 6 2,52 

Estômago 34,2 14,0 5 2,65 
Pulmão 19,8 4,0 24 2,11 
Tireóide 5,0 3,5 1 13,97 

Uc 13,9 U 27,9 

Tabela 33  

Incertezas associadas a distribuição de dosímetros TL no objeto simulador antropomórfico físico – Tomógrafo F1 

Fonte de incerteza 
Valor da fonte 

(%) 
Incerteza 

relativa (%) 
Grau de 

liberdade (v) 
Fator de 

abrangência (k) 
Coração 11,4 5,1 4 2,87 

Intestino Grosso 5,7 4,0 1 13,97 
Rins 43,3 17,7 5 2,65 

Pâncreas 28,6 14,3 3 3,31 
Fígado 49,6 18,8 6 2,52 

Estômago 37,6 15,3 5 2,65 
Pulmão 12,6 2,5 25 2,11 
Tireóide 8,9 6,3 1 13,97 

Uc 13,0 U 25,9 
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Tabela 34  

Incertezas associadas a distribuição de dosímetros TL no objeto simulador antropomórfico físico – Tomógrafo Q 

Fonte de incerteza 
Valor da fonte 

(%) 
Incerteza 

relativa (%) 
Grau de 

liberdade (v) 
Fator de 

abrangência (k) 
Coração 12,3 6,1 3 3,31 

Intestino Grosso 3,7 2,6 1 13,97 
Rins 27,7 11,3 5 2,65 

Pâncreas 12,1 6,1 3 3,31 
Fígado 10,4 3,9 6 2,52 

Estômago 11,8 4,8 5 2,65 
Pulmão 24,3 4,9 24 2,11 
Tireóide 7,5 5,3 1 13,97 

Uc 9,5 U 19,0 

 


