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RESUMO 

 
Na América Latina não há informações atualizadas sobre a frequência e as doses recebidas pelos pacientes 

submetidos a exames de tomografia computadorizada (TC). O objetivo desse estudo foi obter valores 

preliminares dos níveis de referência em TC. Foram enviados a cada país formulários com informações de 

proteção radiológica e dos protocolos de TC de rotina. Os índices de dose de TC e de dose absorvida nos órgãos 

foram estimados a partir dos fatores de técnica de cada equipamento. Os resultados mostraram que do total de 

exames realizados 92% são pacientes adultos e 8% são crianças. O exame mais frequente foi de crânio para 

adulto (40%) e abdômen para crianças (42%). Sobre o serviço, 67% dos equipamentos são multicortes e 76% 

possuem protocolos específicos para pacientes pediátricos. Os valores CTDIvol para exames de crânio de adultos 

variam entre 2 e 352 mGy, para pacientes pediátricos de até 1 ano de 1 a 191 mGy e de até 7 anos de 5 a 335 

mGy. Para tórax os valores variaram de 3 a 26 mGy para adultos, entre 1 e 89 mGy para crianças de até 1 ano e 

entre 3 - 114 mGy para crianças entre 1 e 7 anos . Para exames de abdome/pelve de adultos a variação foi de 3 a 

47 mGy, entre 4 - 90 mGy para crianças de até 1 ano e entre 2 - 31 mGy para crianças entre 1 e 7 anos. Este 

estudo mostrou que apesar de existirem protocolos pediátricos, há uma grande variação nos valores de CTDIvol 

indicando um alto potencial de redução de dose. Este resultado requer ações imediatas de otimização e a 

implementação de valores de referência de diagnóstico na América Latina. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Os níveis de dose de radiação populacional derivada de exposições médicas tiveram um 

aumento significativo nas últimas décadas [1]. Estudos mostraram que este aumento decorreu 

de exposições excessivas a radiação em procedimentos radiológicos sugerindo assim uma 

proposta de redução da dose para pacientes [2,3]. Um estudo realizado nos Estados Unidos 

constatou que a Tomografia Computadorizada (TC) é responsável por aproximadamente 75% 

da contribuição da dose total populacional recebida em procedimentos médicos [4]. Também 

apresentou um aumento no risco de indução de câncer de pulmão e de cólon devido às altas 

doses de radiação absorvidas por estes órgãos durante tomografia na região do tórax e 

abdômen/pelve [5].  No caso da TC de crânio, a principal preocupação é com o cristalino, 

especialmente com pacientes pediátricos Verificou-se que a dose absorvida neste órgão pode 

ser 70% mais alta do que em um paciente adulto [14].  

Nos últimos anos verificou-se um aumento na freqüência de exames de TC pediátricos 

[10]. Considerando a maior radiossensibilidade das crianças em relação aos adultos, em 

especial do sexo feminino e a maior expectativa de vida, a probabilidade de indução de 

câncer é um problema que deve ser considerado [6]. 

Na América Latina existem poucos estudos que incluam estatísticas atualizadas com o 

número de tomógrafos em operação e a freqüência de exames anuais e principalmente com 

registros das técnicas utilizadas e com as respectivas doses resultantes dos procedimentos 

realizados em cada paciente. Estas informações são essenciais para a planificação de um 

estudo mais amplo de determinação dos níveis de referência para cada região. O objetivo do 

projeto IAEA RLA/9/67 foi obter valores preliminares dos Índices de Dose em Tomografia 

Computadorizada (CTDI) nos principais exames de rotina para um paciente padrão e na 

segunda etapa do projeto avaliar a qualidade da imagem. Este estudo também procurou 

definir um protocolo a ser aplicado posteriormente em grande escala nos países, de forma a 

permitir uma avaliação representativa das doses em pacientes submetidos a exames de 

tomografia em serviços de diagnóstico em toda a América Latina. Este estudo apresenta uma 

avaliação do serviço de proteção radiológica em 27 centros de diagnóstico em 11 diferentes 

países da América Latina bem como as estimativas dos valores de CTDI e dos valores de 

dose absorvida em alguns órgãos radiosensíveis empregadas nos exames de tomografia 

computadorizada em pacientes pediátricos e adultos. 

 

2. Materiais e Métodos 

2.1.  Coleta dos dados 

Foi proposto um formulário para o registro de dados sobre a radioproteção do serviço de 

radiologia e sobre os fatores de técnica empregados em procedimentos de rotina DE 

tomografia de crânio, tórax comum e DE alta resolução, abdômen superior e pelve. Para os 

adultos foi considerado como paciente padrão (1,60 – 1,70 m, 65 – 75 kg) e os pacientes 

pediátricos foram divididos em menores de 1 ano e de 7 anos de idade.  

Os principais dados requeridos para os fatores de técnica dos exames foram: Tensão no tubo 

(kV), corrente no tubo (mA), tempo por rotação (s), modo de aquisição (Axial ou Helicoidal), 

colimação (mm), espessura de corte e pitch (ou incremento entre cortes, para o caso de axial), 

número de cortes por rotação e para cada procedimento foi requerido o número médio de 

exames realizados por ano. 
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2.2.  Magnitudes dosimetricas e estimativa de dose absorvida 

 

A dosimetria foi feita por cada hospital participante utilizando simuladores cilíndricos de 

acrílico com tamanhos de 16 cm para representar a região do crânio e 32 cm para a região do 

tronco. Uma câmera de ionização tipo “lápis” com comprimento de 100 mm é acoplada a um 

eletrômetro e inserida nos diferentes orifícios do fantoma. A partir das leituras realizadas 

pode se obter o valor de nCTDIw, utilizando a equação (1). Aplicando-se os fatores de técnica 

utilizados na rotina de cada clinica pode-se obter os respectivos valor de CTDIvol e DLP, com 

as equações (2) e (3) respectivamente.   

As doses absorvidas nos órgãos (HT) foram calculadas utilizando a planilha da ImPACT 

CT Patient Dosimetry Calculator versão 1.0.2 24/08/2010 [7] e os fatores fornecidos pelo 

NRPB SR250 [8] para estimativa de dose absorvida e efetiva. 
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Onde, CTDI100,p e CTDI100,c, são as doses na periferia e centro do simulador de acrílico. Picth 

é a razão entre o avanço da mesa pela colimação e L o comprimento de varredura do exame. 

 

3. Resultados 

3.1.  Características dos Hospitais Participantes 

 

3.1.1. Avaliação da radioproteção 

  

Participaram deste estudo 11 países da América Latina: Argentina, Brasil, Chile, Costa 

Rica, Cuba, El Salvador, México, Nicarágua, Paraguai, Republica Dominicana e Venezuela, 

com um total de 27 centros de diagnóstico por imagem. A Tabela 1 mostra a avaliação do 

serviço de proteção radiológica dos centros avaliados.  

 

Tabela 1: Percentual de conformidade com os requisitos de proteção radiológica 

 
Requisitos de Radioproteção Conforme 

 Registro de Manutenção Preventiva 72% 

Simuladores de qualidade da Imagem para o TC 88% 

Programa de Garantia de Qualidade da Imagem 35% 

Protocolos para Pediatria 76% 

Indicação luminosa na porta 79% 

Sinalização de radioproteção na porta 88% 

Indicação sonora e de luz para indicar emissão dos raios X 96% 

Advertências para mulheres grávidas 79% 
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Observa-se que mais de 70% dos centros de diagnósticos avaliados atendem aos requisitos 

mínimos de proteção radiológica de instalações médicas, no entanto apenas 35% dos centros 

possuem um Programa de Garantia de Qualidade da Imagem. Também é importante ressaltar 

que apenas dois centros possuem um físico médico especialista em radiodiagnóstico.   

 

3.1.2.  Equipamentos instalados e número total de exames realizados 

 

O número de equipamentos de TC no estudo foi de 27 sendo 33% de corte único (single 

slice) e 67% de multicortes. Os fabricantes Philips e Siemens apresentaram o maior número 

de equipamentos instalados. 

A quantidade total de exames realizados em um ano foi de 99.020 sendo que 92% são 

exames de adultos e 8% são de pacientes pediátricos. A Figura 1 mostra a distribuição dos 

tipos de exames de adultos realizados, podendo se observar que a maioria é de crânio. No 

caso de pacientes pediátricos a maior frequência é de abdômen com 42% do total, seguido 

por tórax 28%, crânio 16% e Pelve (13%).  

 

  

 

Figura 1: Distribuição de exames para diferentes faixas etárias 

 

3.2.  Avaliação das doses 

3.2. 1.  Índices de Dose em Tomografia Computadorizada 

 

A distribuição dos valores de CTDIvol obtidos a partir dos fatores de técnica informados 

estão mostrados na Figura 2. 
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Figura 2: Valores médio de CTDIvol  para cada protocolo 

 

Os resultados mostram que o valor médio de CTDIvol para os protocolos tórax, abdômen 

e pelve de pacientes pediátricos menores que 1 ano foram 30% superiores aos protocolos de 

adultos de crianças de 7 anos. Para os protocolos de crânio o valor médio de CTDIvol para 

pacientes adultos foi 40% maior que o de crianças menores que 1 ano e 14% maior do que 

crianças de 7 anos. A Figura 3 mostra o valor de 3º quartil dos valores de CTDIvol obtidos 

para a América Latina em comparação com os valores de alguns países da Europa [11,12]. 

 

  

Figura 3:Comparação dos valores de CTDIvol por faixa etária para os exames de crânio 

e tórax 

 

Todos os valores de 3º quartil de CTDIvol e DLP em todos os exames para pacientes 

pediátricos foram superiores aos centros europeus. Os exames de crânio para todas as faixas 

etárias estudadas apresentaram valores de CTDIvol superiores a 40% dos níveis de referência 

encontrados em países europeus. Os valores de DLP para pacientes adultos foram superiores 
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a 30 % do nível de referência europeu e os pacientes pediátricos mostram valores 50% 

superiores.  

A diferença máxima encontrada dos valores de CTDIvol para exames de tórax foi de 13,5 

mGy para pacientes pediátricos (0-1ano); 7,5 mGy para crianças de 6-10 anos e 8 mGy para 

adultos. Em relação ao DLP a diferença máxima foi de 359 mGy para crianças de 0-1 ano, 

203 mGy para crianças de 6-10 anos e 160 mGy para pacientes adultos. Mostrando uma 

elevada variação entre pacientes pediátricos de 0-1 ano. 

Para exames de abdômen e pelve, os pacientes pediátricos (0-1 ano) apresentaram 

valores de CTDIvol e DLP superiores a 60% em relação aos países europeus. Enquanto que os 

pacientes adultos apresentaram os valores de CTDIvol  e DLP superior a 16% e 55% inferior, 

respectivamente ao nível de referência. É importante ressaltar que os valores de referência 

europeus são para exames de abdômen total, ou seja, irradiam a região pélvica e abdominal, 

com comprimento de varredura superior ao abdômen superior e a pelve.  

 

3.2. 2.  Dose absorvida nos órgãos 

 

A Figura 4 apresenta os valores médios de dose absorvida em órgãos mais radiosensíveis 

para cada tipo de exame.  

 

  

(a) Exame de crânio (b) Exame de tórax 

  

(c) Exame de Abdômen (d) Exame de Pelve 

 

Figura 4: Dose absorvida média em diferentes órgãos nos diferentes tipos de exames 

 

 

O simulador matemático da simulação de Monte Carlo utiliza um paciente adulto com 

1,70 m de altura e 70 kg de massa corporal como referência. No entanto, mesmo 
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considerando este fato, os fatores de técnica empregados para pacientes pediátricos com (0-1 

ano) mostraram valores de dose absorvida nos órgãos apenas 10% inferior aos de adulto. 

A Figura 4 mostra que o valor de dose absorvida no cristalino e cérebro em exames de 

crânio foram os mais elevados 40 mGy para pacientes adultos e crianças com 7 anos e 25 

mGy para crianças menores que 1 ano. 

  

 

3. Conclusão  

 

Este estudo mostrou que os centros de diagnósticos avaliados apresentaram os 

requisitos mínimos de radioproteção exigidos, no entanto apenas 35% do total não 

implementaram um programa de garantia de qualidade da imagem. Outro fator relevante a ser 

observado é a quantidade de físicos médicos especialista em radiodiagnóstico, dos vinte e 

sete centros apenas dois possuem este profissional. 

  

Em relação aos protocolos clínicos, 76% dos centros afirmaram possuir protocolos 

específicos para pacientes pediátricos, no entanto o estudo mostrou nos exames de tórax, 

abdômen e pelve os valores de CTDIvol foram superiores a 30%  ao de pacientes adultos, 

indicando a necessidade de otimização destes protocolos. 

 

O valor de dose absorvida no cristalino foi de 40 mGy, aproximadamente duas vezes 

maior em relação aos outros órgãos durante um procedimento de tomografia, isto se explica 

pelo fato da região do crânio possuir muitas estruturas com resolução de alto contraste 

necessitando desta forma de fatores de técnica elevados para garantir a qualidade da imagem 

diagnóstica. Também em exames de crânio não se utiliza a modulação de dose. 
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