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RESUMO 

 
A técnica para obtenção de imagens do cérebro em varreduras de crânio por tomografia computadorizada (TC) 

tem o volume de varredura limitado pelo forame magno e pelo ápice do crânio. Os cristalinos são tecidos 

humanos radiossenssíves e as varreduras de TC de crânio depositam doses significantes neles, uma vez que se 

encontram na região de incidência do feixe primário de raios X. Assim sendo, a variação de dose depositada nos 

cristalinos em varreduras de TC de crânio para aquisição de imagens diagnósticas do cérebro foi investigada. 

Varreduras de crânio foram realiadas utilizando o protocolo de aquisição de rotina, com e sem o uso de protetor 

de bismuto para os olhos.  Para a realização das varreduras foi utilizado um objeto simulador antropomórfico 

masculino, modelo Alderson Rando e dosímetros termoluminescentes (TLD-100) foram empregados para o 

registro das doses. Estes TLDs foram utilizados para o registro de doses pontuais internamente ao objeto 

simulador em órgãos específicos (cristalinos, hipófise, tireoide, medula espinhal e mamas). As varreduras foram 

realizadas em um aparelho GE, modelo Discovery de 64 canais. Os dados obtidos permitiram observar a 

variação de dose nos órgãos. A maior dose registrada ocorreu no cristalino (26,18 mGy), seguido pela medula 

espinhal (17,79 mGy). Na comparação entre as doses das duas varreduras houve uma variação significante nos 

cristalinos. A varredura com o uso de protetor de bismuto gerou menores doses nos olhos e nos olhos ocorreram 

a maior redução de dose, cerca de 37%. Os resultados obtidos podem contribuir para disseminar um 

procedimento apropriado para a otimização de varreduras de TC de crânio. 

 

Palavras chave: Aparelhos de tomografia computadorizada, Dosimetria, Proteção radiológica 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A tomografia computadorizada (TC) foi introduzida como método de diagnóstico por 

imagem em 1972 e alterou profundamente as imagens radiográficas em virtude da alta 

qualidade das imagens de cortes axiais do corpo humano. O uso do diagnóstico por TC está 

amplamente difundido e a reconstrução digital de imagens amplia suas aplicações [1, 2]. 

As varreduras por TC geram doses relativamente altas nos pacientes e o aumento da demanda 

dessas imagens diagnósticas está promovendo um impacto considerável na dose acumulada 

em paciente e na exposição da população em geral. A expansão dessa modalidade diagnóstica 

se deve ao rápido desenvolvimento tecnológico ocorrido nos últimos 35 anos, fazendo com 
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que as varreduras por TC sejam consideradas a maior fonte de exposição da população aos 

raios X [3, 4]. 

Os olhos são especialmente radiossenssíveis e a exposição à radiação pode causar o 

aparecimento de cataratas. Assim o controle da exposição dos olhos é importante, 

principalmente em pacientes com perda parcial da visão, com cataratas, pacientes jovens e 

pacientes que se submetem a várias varreduras de TC. Protetores feitos de látex e bismuto 

podem ser utilizados para a proteção de órgãos superficiais como: os olhos, tireoide e mamas 

durante as varreduras de TC [5,6]. 

Este artigo apresenta uma comparação entre as doses depositadas nos órgãos em varreduras 

de TC de crânio quando se utiliza o uso e quando não se utiliza o protetor de olhos de 

bismuto. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Os experimentos para a observação da variação da dose em órgãos foi realizado em um 

aparelho de TC, da marca GE, de 64 canais. Um objeto simulador masculino, modelo 

Alderson Rando,  foi utilizado para o posicionamento de dosímetros termoluminescentes no 

seu interior para permitir a medição da dose absorvida em vários órgãos. 

 

2.1 Os dosímetros termoluminescentes (TL) 

  

Os dosímetros TL Harshaw Bicron, tipo TLD-100, foram utilizados para a realização das 

medições. Estes dosímetros fabricados em LiF:Mg,Ti no formato bastão possuem 1 mm de 

diâmetro e 5 mm de comprimento. As leituras dos dosímetros TL foram realizadas em uma 

leitora TL modelo 4500 da Harshaw Bicron; os tratamentos térmicos padrão de pré-leitura (1 

h a 400 °C seguidos de 2 h a 100 °C) e de pós-leitura de 10 min a 100 °C foram adotados 

para os dosímetros TL. O tratamento térmico de leitura foi feito na leitora com uma variação 

de 50 a 260 °C durante 26,6s [7]. 

Um conjunto de dosímetros pré-selecionados foi disponibilizado pelo Laboratório de 

Dosimetria Termoluminescente do CDTN com 7,5% de reprodutibilidade e 20% de 

homogeneidade; eles foram calibrados em termos de dose absorvida no ar, em um feixe gama 

de 
137

Cs, em condições de equilíbrio eletrônico. A calibração resultou em um coeficiente de 

85,39 µGy.nC
-1

 para todo o lote de dosímetros. A Figura 1 apresenta uma imagem de 

dosímetros termoluminescentes, modelo bastão.  
 

 

Figura 1. Dosímetros termoluminescentes (TL100), modelo bastão. 
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2.2. O objeto simulador  

 

O objeto simulador antropomórfico masculino, modelo Alderson rando, foi utilizado para a 

realização das varreduras de crânio. Este objeto simulador consiste de um esqueleto humano 

envolvido por um material com características físicas e químicas similares aos tecidos moles 

humanos. O tronco e a cabeça são estruturados em 34 fatias de 2,5 cm de espessura. Em cada 

uma das fatias existem perfurações que permitem a acomodação de dosímetros no interior do 

objeto simulador. A Figura 2 apresenta o posicionamento do objeto simulador no isocentro do 

aparelho de TC [8]. 

 

 

Figura 2. Posicionamento do objeto simulador no isocentro do aparelho de TC. 

 

2.3 As varreduras de TC 
 

Foram realizadas duas varreduras de TC utilizando o protocolo de rotina de cabeça do serviço 

de diagnóstico. Para a realização das varreduras o eixo central do objeto simulador do objeto 

simulador foi alinhado com o isocentro do gantry do aparelho de TC. A técnica para a 

obtenção das imagens do cérebro em varreduras de crânio tem o seu volume limitado pelo 

forame magno e o ápice do crânio. A primeira varredura foi realizada sem o uso do protetor e 

a segunda varredura com o protetor posicionado sobre os olhos. O Protocolo utilizado nas 

varreduras está apresentado na Tab. 1. A Figura 3 apresenta os topogramas laterais da região 

cabeça, utilizados para a delimitação do volume de varredura do objeto simulador, sem o uso 

do protetor em a, e com o uso do protetor em b.  

 

 

Figura 3. Topogramas laterais da cabeça do objeto simulador, sem protetor de olhos (a) e 

com o protetor de olhos (b). 
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TABELA 1.  Parâmetros de varredura 

 

Tensão 

(kV) 

Tempo  

do tubo 

(s) 

 

Pitch 

Espessura 

 do feixe 

 (mm) 

Velocidade  

da mesa 

(mm.rotação
-1

) 

120 0,5 0,531 32x0,625 10,62 

  

 

Os dosímetros foram utilizados para o registro das doses pontuais no interior do objeto 

simulador, sendo posicionados em órgãos específicos: cristalinos, hipófise, tireoide, medula 

óssea próxima ao forame magno e mamas. Cada medida foi realizada utilizando três 

dosímetros de um conjunto de 50 dosímetros. 

 

3. RESULTADOS 

 

A Tab. 2 apresenta as doses registradas nos cristalinos, hipófise, tireoide, medula espinal e 

mamas para as duas varreduras. Estes resultados permitem observara a variação das doses nos 

órgãos. As maiores doses registradas ocorreram nos cristalinos, cerca de 26 mGy, e na 

medula espinal, 17,79 mGy, na varredura sem o uso do protetor. Esses órgãos encontram-se 

na região de incidência direta do feixe de raios X. 

 

TABELA 2.  Dose Absorvida (mGy)   

 

Órgão 
Sem  

protetor 

Com  

protetor 

Cristalino direito 26,18±1,91 15,55±0,43 

Cristalino esquerdo 25,99±1,30 16,54±0,40 

Medula espinal 17,79±1,35 17,36±1,35 

Hipófise 17,01±0,15 16,44±0.51 

Tireoide 0,76±0,05 0,49±0,06 

Mama direita 0,26±0,03 0,23±0,04 

Mama esquerda 0,29±0,04 0,28±0,10 

 

 

Na comparação entre as duas varreduras as doses nos cristalinos apresentam diferenças 

significantes. O gráfico da Fig. 4 permite observar as variações de dose observadas.  

 

4. DISCUSSÕES 

 

As varreduras de cabeça foram realizadas com e sem o uso do protetor de olhos de bismuto. 

Na comparação entre as doses registradas, o uso do protetor promoveu uma redução 

significativa na dose depositada nos cristalinos. No entanto, nos outros órgãos que estavam 

na região de incidência direta do feixe de raios X, não houve uma variação significativa. Os 

órgãos observados que se encontravam fora da região de varredura não apresentaram redução 

significativa na dose uma vez que a dose depositada nos mesmos é decorrente da radiação 
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espalhada pelos tecidos da região de incidência do feixe e o uso do protetor de olhos não 

promoveu uma redução significativa de radiação espalhada. 

 

 
Figura 4. Doses nos órgãos do objeto simulador. 

 
 

5. CONCLUSÕES 

A utilização do protetor de bismuto para os olhos promoveu uma redução na dose depositada 

nos cristalinos, de cerca de 34%. Para os demais órgãos observados não houve variação 

significativa das doses. Estes resultados podem contribuir para disseminar um procedimento 

apropriado para otimizar os processos de varreduras de crânio por TC.  
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