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RESUMO 

o objet ivo deste trabalho é realizar uma aná lise comparati va entre a legislação brasil eira e os protocolos 
intemacionais, no que tange aos testes de controle de qualidade direcionados para a Tomografi a 
Computadorizada. Foram utilizadas 07 referências, publicadas no período de 1998·20 12, o Protocolo Brasileiro 
- Portaria 453198 SVSIMS e o Gu ia de Radiodiagnóstico Médico da ANVISA, Qua lity Assurance Programme 
for Computcd Tomography: Diagnostic and Therapy Appli cations da AIEA, Protocolo Europeu + Europcan 
Guidclines on Quali ty eri teria for Computed Tomography da EUR n° 16262 EN, Radiation Protecti on N" 162 -
CriH:ria for Acceptabili ty ofMediea l Radiology, Nuelear Medicine and Radiotherapy da European Commission, 
os Protocolos de Control de Ca lidad en Radiodiagnóstico IAEA/ARCAl XLIX e o Protocolo Espanol de 
Control de Calidad en Radiodia!:,'llóstieo. A análise comparativa dessas legislaçõcs fo i baseada sob os aspectos de 
tolerância! limite, periodicidade e objeti vos dos testes indicados. Foram eneontrados 18 testes na legislação 
brasileira. Os testes foram agrupados segundo sua natureZa (testes dosimétricos/exposição, tesles geométricos e 
testes de quali dade de imagem). Entre os protocolos ava liados foi identificado divergência entre os testes 
conti dos nos documentos e os cri térios de avaliação estabelecidos neste traba lho. Percebe-se, ainda. que para 
determinados documentos não se observam tolerâncias, metodologias bem defini das e até mesmo periodicidade 
dos testes. Conc1uimos que a legislação vigente no Brasi l diverge em algun s aspectos dos protocolos 
intemacionais analisados, ainda que esta possua um grande nínnero de testes de controle de qualidade. No 
entanto, faz-se necessário que a legislação brasileira leve em consideração os avanços tecnológicos apresentados 
ao decorrer do tempo. 

Palavras-chave: Tomografi a computadorizada, legislação sanitária, Controle de qualidade. 

1. INTRODUCÃO 

A Tomografia Computadorizada (TC), criada por Hounsfield em 1972, é hoje um dos 
métodos mais comuns de diagnóstico por imagem [1 ,2]. Este método pennite distingui r 
diferenças de densidade da ordem de 0,5% entre tecidos, ao passo que na radio logia 
convencional este limiar situa-se em torno de 5% [3]. 
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Estudos mostram quc no Reino Unido e nos EUA procedimentos de Te apresentam de 7 a 
10%, respectivamente, do total de exames que utilizam radiação X, ainda assim contribuem 
em 47% da dose coletiva total do Reino Unido [4]. 

Devido ao crescente número de tomógrafos existentes no Brasil, estimado hoje em 3.629 
equ ipamentos [5], a demanda de exames tomográficos so licitados pelos médicos e o fato das 
constantes inovações tecnológicas que a Te tem so frido, percebc-se a necessidade de rea lizar 
contro les de qualidade periódicos vo ltados para estes equipamentos. Deve-se observar 
também que a ausência deste controle de qualidade tende a aumentar a possibi lidade de 
ocorrência de problemas oriundos de fa lhas mecânicas e/ou eletrônicas dos equ ipamentos, 
assim como a inutilização diagnostica do exame, o que resultaria em sua repetição, que por 
consequência re flet ir ia na dose total entregue ao paciente [6,7]. O re flexo destes testes irão 
desta fO l1na serem notados tanto na qualidade da imagem como na otimização das doses no 
paciente. Para isto, existem documentos nacionais e internacionais que fornecem critérios que 
descrevem os parâmet ros básicos para o funcionamento adequado e o correto desempenho do 
equ ipamento. 

No Brasil, a Portaria 453/98 SVSIMS é a legislação que regula o uso das práticas radio lógicas 
em radiodiagnóstico, assegurando desta forma a qualidade dos exames realizados, 
aumentando a confiabilidade dos diagnósticos, c promovendo a segurança dos funcionários e 
pacientes [8]. 

Atualmente, esta portaria tcm sido complementada por reso luções como: A RDe nO 50, que 
dispõe sobre o regulamento técnico para planejamento , programação, elaboração c avaliação 
de projetos fis icos de estabelecimentos assistenciais de saúde [9] e a RE n° 64, em que consta 
o Guia de Procedimentos para Segurança e Qualidade de Imagem em Radiodiagnóstico 
Médico [10]. 

Porém, apesar destas adições, ainda são necessár ias maio res especi ficações a fim de que os 
padrões brasileiros de segurança e qualidade na área de radiodiagnostico possam ser melhor 
compreendidos e apl icados, tendo em vista que já existem publicações que descrevem casos 
em que ocorreu a inobservância de ambos os fatores [1 1]. 

Assim, o objet ivo deste trabalho é realizar uma análise comparat iva entre a legislação 
brasileira e os protocolos internacionais, no que tange aos testes de contro le de qualidade 
direcionados para a Te. 
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2. METODOLOGIA 

Foram identificadas as publicações mais relevantes que relatam os testes de controle de 
qualidade aplicados a TC. Foram utilizadas 07 referências, pub licadas no período de 1998-
201 2, sendo duas Brasi leiras - Portaria 453/98 SVS/MS e o Guia de Radiodiagnó stico 
Médico da ANVISA (2005) c cinco Intcrnacionais, a saber: Quality Assurance Programme 
fo r Computed Tomography: Diagnostic and Therapy App licat ions da Agência Internaciona l 
de Energia Atômica - AlEA (20 12), Protocolo Europeu - European Guidelines on Qualit y 
criteria fo r Computed Tomography da EUR n° 16262 EN ( 1999), Radiation Protection 
N° 162 - Criteria fo r Acceptab ility of Medicai Radio logy, Nuclear Medicine and 
Radiotherapy da Europcan Commission (2012), os Protocolos de Control dc Ca lidad cm 
Radiodiagnóst ico lAEAlARCAL XLIX (2001) e o Protocolo Espanol de Control de Cal idad 
en Radiodiagnóstico da Sociedad Espanola de Protección Radiológica - SEPR (201 1). 

A análi se comparat iva dessas legislações foi baseada sob os aspectos de tolerânciallimite, 
periodicidade e objetivos dos testes indicados. Expo l1amos os resultados dos materia is 
supracitados para quadros e em seguida, agrupamos os testes segundo sua natureza - testes 
geomét ricos, testes dosimét ricos/exposição e testes de qualidade de imagem. Em seguida , 
elencamos os testes propostos pelos protocolos internacionais quc cram comuns ao s da 
Portaria 453/98. 

3. RESULTADOS 

Com base nos critérios de controle de qualidade e nos testes relacionados com estes, foram 
encontrados 11 testes com a Portaria 453/98 [6] , 08 testes com O Guia de Radiodiagnóstico 
Médico da Anvisa [7J, 10 testes trazidos pela Agência Intcrnaciona l de Energia 
Atômica - AlEA [8], lO testes do EUR 16262 EM [9], 12 testes do Radiation Protection N° 
162 [1 0], 11 Testes indicados pelo AReAL XLI X [1 1] c 17 ICSICS lrazidos pela 
Sociedad Espano la de Prottccción Radiológica - SEPR [12], conforme os quadros 1-7, 
agrupando-os em três categorias encontrou-se 33 testes, 26 testes e 20 testes, 
respecti vamente, CO nfOlTIle o quadro 8. 
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Quadro]. Testes de Controle de Qualidade da Portaria 453/98 

~M, 

y ....... '_~'''''''IVO> d. <10>0 
I"'SAO) 

Uat,dio do "",,,,,,dor d. (~n>lo do 

"~ 

II.llnhamen.o da mo "..,,,.1 da 

' ... ~d . ... ," .. ' 

R. ndl"",o'o do .ubo 

.. n .... d.d~~. 'n." ..... m. "" .. 
cornornA. 

R.".od,,"b,'o<Iade da , • • • rio. . ...... 

"O' 

R.prod .. Ubtl~o <ID ""otmIO 
o .. ' omMlco de ~xpo.'~ 

c.,,~,.çJo. <on.U .... ' •• 
u"'/oom_ ............... ",rIo.e< 

.po,re_. 

I.".~ • ..,.,,~. on,," "" 
. "o.re_. 

Tu'. d • ..,.;I~ .• n,," "" 
opó< •• ~ ... o, 

T .... d._"~ .• n" .. "" 
opó, "J>MO>. 

Te"~ d. _"oçJo .• n,," "" 
• P<\. ' ..... 0>. 

I.".~."""~, on,," "" 
. "o.re_ . 

.... ~~ • ..,."~ .• n,," "" 
01>0''''_. 

I .... ~. ou,'. ;Jo .• n,," .... 
oP<\.re_. 

10"0 do ..,ottoçJo. ao,," "" 
0!>Ó'~. 

T", •• d e K.~oçJo e .pc . 

'''P"''''''. 

Te .. e de acel<OÇio •• emo"OI 
_após 'o"...",. 

UMITE/lOUltÀHCtA 

>;z.o p.or. """,,,,""""10 IWU'<O, dO<lO. ~ l. noJo 
do "Hvp. 

oe",lo d e ... nh ...... mo < J" em ,~loçJo 00 ooIxo 
_pend,,,," .., pIO"O do ,~_'" .......... ~m . 

P ... ao .v ~ ~, ..... ,,, .. ,,,, ... tr, _.1 u", mGy! 

mA.ml" m' 

A ~._~o d""" produ", um • • 10' """,,'o dO'i 
-... dtO e< rio. , ' 000"'5 HU I"" ar) • O ±5 HU 

I ...... ".) 

Av." ... c>x",dlo d. 'cndo do."bo do .. 1OS x 

A ..... ' • • "'Idlo <ID t.mpo d~ • • po<içio .. 'ompo ""' 
.mCtTUpçlo do I.,,,,, 

o.t."",,,., •• _ ...... da ,..., ... , .. d. ~"""'K.rn p.or' 
,od"", os . , ....... , d .. bo ... ene"," 

"""' m,n .. o ,.ndlm."',, do 'ubo<> rio. ..,."do mm <» _'M 
~~ 

~.O"" • ,.",od,,"l>olld"' .. d. tuo d. ~ .... no.r <em" -, 
/1. .. 1, ... ,oprod"ttb,hdodo do .,,'omo .",omá,,,,,, "" 

• • postç3o 

oe'erm'"'" ",pc .... ,. 00 pomo.<><OI -4' ... em que 0$ 

~I .. ,on. "i" <o' ... " 

A.,IIa<. ",,,btoç.lo •• <O<\ .. ...c" ... "n"""""""". "'" 
"",.,.." .... e< 

Quadro 2. Testes de Controle de Qualidade da ANVISA 
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Quadro 3. Testes de Controle de Qualidade da AIEA 
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Quadro 4. Testes de Controle de Qualidade do EUR 16262 EM 
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Quadro 5. Testes de Controle de Qualidade do Radiation Protection N° 162 
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Quadro 6. Testes de Controle de Qualidade do ARCAL XLIX 
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Quadro 7. Testes de Controle de Qualidade da SEPR 
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Q uadro 8. Categorização dos Testes de cont role de qualidade em TC 

CATEGORIAS N° DOS TESTES 

PO RTo ANVISA AIEA EUR EUR AReAL 
453/98 2005 20 12 1999 2012 2001 

1, 2, 3, 2, 4, 4, 5,6, 1, 2, 3, 
Testes geométricos 5, 10 

4, 7 
1, 8, 9 

8, 10 9, 12 4, 7 

Testes 1, 2, 3, 
1,2, 5, 6, 

dosimét ricos/cxposição 4, 6, 7, 8 5, 6, 7 1, 3, 5 10, 11 11 
8, 9 

Testes de qua lidade de 
11 5, 6 

2, 3,4, 
6, 7,9 3, 7, 8 

8, 9, 
Imagem 10 10 

Total de Testes 11 8 10 10 12 11 
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Quadro 9. Comparação entre os testes em comum com a Portaria 453 e o Guia de Radiodiagnóstico 

RELAÇÃO DE TESTES PROTOCOLOS 

LEGENDAS: PORT.453 ARCAL AIEA 2012 EUR 1999 EUR2012 
P - Periodicidade; T - Tolerância + GUIA 2001 

P: Ac. Bi c Rep. P: Ac, An e R~'P_ P: não especificado P: nilo especificado 
P: não especif. T , 50 mGy T , < 80 mOy 

I) Valores representativos de dose (cabeça). 15 mGy 
T: > ± 20% das -I': 60 mGy (cabeça), (cabeça). < 30 mGy 
especificações do 15 mGy (abdome) e 1': não espccif. (abdome) , 35 (abdome) e < 15 

mQyJColuna 1.) 
iàbricantc. 70 mGy (Coluna) mGy(Abd. pcd) 

2) Exatidão do indicador da ten são do tubo P: Ac. An e R"p_ P: Ac e Rep_ P: n:lo "specif, P: não "specif, -
T: :I: 10% 1': :1:5% 1': entre 80 e 140 kVp T: < 10%ou JOkVp 

3) Exatidão do tempo de exposição 
P: Ac. An e R"p, - - P: não especificado -T: :I: 10% T: < 200u < 30 % 

P: Ac. An e Rep, 

4) Camada semi-redutora (CSR) T, > l.6 p'rn 
C<juip. Triffisico, d - - - -
tensão de 80 kVp. 

P: Ac. An c Rep. P: não especi ficado 
5) Alinhamento do eixo central do feixe de Raios X T , Desvio d, - - T: < 3% -

alinhamento < 3° 

6) Rendimento do tubo 
P: Ae. An e R~'P_ 

T: entre 4,8 a 6.4 - - - -
mGy / mA.min m: 

7) Lineari dade da taxa de kenna no ar com o mAs P: Ac, An e Rep. - - - P: Ac. An c Rep. 
T : :1:20% 1': :1:5% 

8) Reprodutibili dade da taxa de kenna no ar P: Ac. An e R~'p_ P: Ac, An e Rep, 
T : :I: 10% - - - 1': :1:5% 

9) Rcprodutibili d.do sistema automático de exposição P: Ac. An e Rep. - - - -T: :I: 10% 

lO) Tamanho do ponto focal P: Ac e Rep. 
T : csnecif. do iàb. - - - -
P: Ac. Sem e Rep_ 

11 ) Ca libração, constância e uni f. dos números de TC T: nOs de CT de - -- - -1000 ± 5 HU(ar) 
~O :l: 5HU(água) 
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P: Ac. An e Rep_ 
T, < 60 mGy 
(cabeça), < 35 mGy 
(abdome) e < 15 
mGy (Abd. poo) 

P: Ac" Rep 
T: <± 5% 

-

P: Ac" Rep 
T::I: I mmde AJ , 
segundo as cspec. 
do làbricante. 

-

-

-
-

-
-

-
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Quadro 9. Comparação entre os testes em comum com a Portaria 453 e o Guia de 
Radiodiagnóstico (Continuação) 

p, Ac, Sem e p, Ae, An, p , Ae. Sem p, Ae, An e 
12) Exati dão do sist, de eolimação Rep_ Me e Rep. - p, não e.peeif e Rep_ ReI'. 

1', < 2.0 mm 1', :i: 5 nm1 T: <=:5 mm T, 2 mm 1', <=:2 mm 

p, Ae, Sem e p , não .pee. 1': não c.pceif p , Ae. Sem p , Ae. An e 
13) Alinhamento da mesa em Rep_ - 1', :i:2mm T: <2 mm e Rep_ Rep. 

relação a() gantry T: ~5mm T: :i:5mm 1', ::::2mm 

14) Deslocamento longitudina l da p, Ac. Sem e p, Ae, Sem p, Ac. An c 
Rep_ - - - e Rep_ ReI'. mesa l ', :i: 2mm T, :i: 2mm l ', < d =: lmm 

p, Ac, Sem e P,não espec P,nâo espec 15) Inclinação do gantry Rep. - "I" :entre - 25 - -
T , ± 3° 

1', ... 3° e2S ° 

p , Ac. Sem e p , Ac. An. P: não esp. p, não espee. p, Ac.. An p , Ac. An e 
Rep. MeeRcp '1' , Ruído: ± T : Ruído: < e Rep Rop 
1': Ruído: 0.2 1': Ruído : =: 0.2HU, 15%, Exa!.. < T: Ruído: ± 1', Ruído: ~ 16) Ruído. Exatidão e Ullifonnidade 

dos números de Te II U, E)C3L: =: 25%. ExaL: EX3L: ± 4 10 HU e Unif 10%. EM!.: 20%. ExaL: O 
5 HU c Unif. ± 5HU , HU e Unif < 10 HU (dm ± 4 HU , ± 4 HU , 
±2 HU Unir. ± 10 :!:8 11U =20) Unif. ± 5 Unir. < ±5 

II U I-I U II U 

17) Resolução Espacial de alto 
p, Ac, Sem e p , A, o P:não espec p , não cspcc p , Ac. Me p, Ac. An e 

contraste 

18) Espessura de corte 

An =anual 

8i '" bienal 

Sem ~ semeslral 

Rep. Rcp. 1': :i: 10% T: ~ 10% 
T :maior freq. 1': espec. dQ 
visivel fabrico 

P: Ac. Sem e P: Ac. An e P:nâo cspec P: não cspecif 
Rep. Rep. '1': ± 8 mm. T : < 0.5 rum 
1', ± I rum 1', 0.5 mm com desvio corte < I rum; 
esp > que 2 < I mm:± I málCÍmo d, < I p,m 
mm c :i: 50"10 mm acima :!: 10"10 cortes acima 
< que 21nm de 2 mm de 2 mm. 

Me ~ mensal 

Ac = aceitação 

Rep'" após ,'epal'os 

Vme ~ valor médio 

Unif= uniformidade 

Freq '" frequência 

Esp ~ espessum 

Espec '" especificação 

Fabric ~ fabl'icante 

4. DISCUSSÃO 

e Rcp. Rep. 
T: ~20% 1': ::: 6 pVcm 

P: Ace Mc 
T : FWIIM 
< s±lmm. -
~s>2mm 

Om '" diâmeh'o 

A Portaria 453 tem sua publicação em 1998, ano no qual ainda não eram tão comuns 
tomógrafos 111ultislicc. Além disso , a portaria aborda majoritariamente quesitos vo ltados para 
a radio logia convencional, havendo pouca abrangência nas questões da Te (Quadro 1). 

Em 2005, a ANV ISA publicou um Guia de Radiodiagnóstico que propõe lestes de contro le 
de qualidade para algumas áreas da Bioimagem, incluindo a tomografia. Este, quando 
comparado à Portaria 453, traz outros testes, bem como uma riqueza de detalhes acerca dos 
mesmos. Porém, os lestes propostos por este guia não passam de recomendações, uma vez 
que a autarquia rcgulat6ria é a Portaria 453, Além disso, os va lores de referência para 
dos imctria trazidos tomam como base a legis lação brasileira (Quadro 2). 

Quanto ao Quality Assurance Programme for Computed T01110graphy: Diagnostie and 
Therapy Appliea tions da AJEA observa-se que este fo i pensado e publicado de fomla 
exclusiva para a Te, quer esta tecnologia esteja em uso diagnóstico ou terapêutico. Trata-se 

Radio 2014. Gramado. RS, llraziL 



[n/"rnalional Join/ Conftrence RADIO 2014 

Gramado. flS. 8ra=il. AlIgllsl 26-29.20/4 

SOCIEDADE 8RASILElRA DE PROTRÇÃORADIOI.6GICA - S8P 

de um documento ex tremamente detalhado (Quadro 3) quanto aos valo res de limite, 
periodicidade, metodologia e também no que diz respeito ao pro fissional que deve executar 
eada teste. Por fim destaca-sc outra via impol1ante quc o Quality Assurance Programme traz, 
os testes de constância dest inados a Radioterapia, visto que a qual idade de imagem esperada 
é a mesma que para o radiodiagnóstico. Na rad ioterapia isto é de vital importância, a fim de 
que os valores tumorais sejam delineados com precisão e haja um correto planejamento e 
execução do tratamento. 

Dois Protocolos Euro peus fo ram avaliados, sendo o primeiro deles o European Guidelines on 
Quality eriteria fo r Computed Tomography da EUR nO 16262 EN publicado no ano de 1999, 
o qual traz, segundo, o quadro 4, um conjunto de 10 testes, embora não estejam 
defin idos objetivos, periodicidades e metodologias. O segundo Protocolo Europeu uti lizado, 
Radiation Protection N° 162 - Criteria for Acceptabi lity of Medicai Radiology, Nuclear 
Medicine and Radiotherapy da European COlll111i ss ion também traz os critérios de 
aceitabil idade ou níveis de suspensão de TC (Quadro 5), que são: ausência de modulação 
de dose automática; ausência de protocolos pediátricos; TC com cortes sequenciais (um 
único co l1e por rotação); scanners com arte fatos que possam ter impacto sobre o 
diagnóstico clínico; ausência da indicação de CTDI w ou CTDl vo l c ausência de um 
re latório dosimétrico no fo rmato DICOM. Também expõe os equipamentos que atualmente 
não podem mais ser uti lizados na pratica clínica. 

Os protocolos Espanhóis uti lizados fo ram o Protocolo Espanol de Contro l de Calidad em 
Radiodiagnóst ico e o Protocolo de Contro l de Calidad en Radiodiagnóstico IAEA/AReAL 
XLI X os quais, segundo análise, são os mais completos, pois aprescntam valores de 
re ferência, metodologias, periodicidades e objetivos. 

Logo, os testes trazidos pelos quadros 1-7 podem ser divididos em três catcgorias: testes 
geométricos, testes dosimétricos/exposição e testes de qualidade de imagem. 

Para a categoria testes geométricos 33 testes são indicados. Esta é a categoria que possui 
mais testes de contro le de qual idade, haja vista que a mesma influ i sobre as demais. Percebe
se que é comum a quase todos os protocolos a presença dos seguintes testes: exat idão do 
sistema de colimação e espessura de cOl1e. Porém, novos testes são trazidos, a saber: tamanho 
do ponto foca l, espessura nominal do corte, tamanho do FOV e perfi s de sensib ilidade 
(espessura efeti va de corte). 

A Portaria 453 traz apenas do is testes geométricos tendo por objet ivo: ava liar o alinhamento 
do eixo centra l do fcixe de raios x, c o segundo, detemúnar a espessura do ponto focal - área 
em que os elétrons irão colidir. Em adição, o guia da ANV ISA sugere cinco testes 
complementares. Em contrapa rtida, o Protocolo Espanol de Control de Calidad en 
Radiodiagnóst ico traz um total de nove testes conseguindo envolver de forma abrangente o 
controle mecânico do equipamento de Te. 
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Todos os testes geométricos são igua lmente importantes para o controle de qualidade do 
aparelho, visto que a geometria permitc delimitar área ou região dc intcresse (ROI), otimizar 
a dose no pac iente, estando assim envolvido desde o princípio de formação da imagem até a 
sua reconstrução. 

Para a categoria testes dosimétricos/exposição, 26 testes estão relacionados com a categoria, 
sendo apenas 07 relacionados com o controle de dose, estando os demais voltados para os 
critérios técnicos de cxposição. Um aspccto digno de nota são os métodos de mensuração. 
Enquanto a legislação brasileira, juntamente com o ARCAL utilizam o MSAD (MuLtiple 
Scan Average Dose), o Radiation Protection N° 162 - Criteria for Acceptability of Medicai 
Radio logy, Nuclear Medicinc and Radiothcrapy da European Commiss ion (2012) e o 
Protocolo Control de Ca lidad en Radiodiagnóstico IAENARCAL XLIX (2001) utilizam o 
CTDl frc.:_ill-air (CT Dose Index) , o Protocolo Europeu - European Guide lines on Qua liL y 
criteria for Computed Tomography da EUR nO 16262 EN (1999) utiliza o CTDlw (CTOI 
ponderado) e dcfine os princípios associados a uma boa técnica dc imagem relacionando-os 
com os cr itérios de qualidade para seis grupos de exames, que são : crânio, face e pescoço, 
tórax, abdome, coluna, pelve, ossos da pelve e articulações [9]. Os demais protocolos 
utilizam o CTD1 vOL e, em sua maioria, trazem va lores de referência apenas para cabeça e 
abdome. 

o CTDIr.-"e.in-air - índice de Dose em TC é uma grandeza utilizada para mensurar doses 
através de uma câmara de ionização do tipo lápis com 10 cm de comprimento, sendo essa 
aqu isição ou leitura, feita diretamente no fe ixe primário. É necessário para sua obtenção que 
se conheça a espessura e o número de cortes realizados no exame. Esta grandeza não leva em 
consideração o incremento e o pitch, usada apenas para cortes contínuos [18, 19]. 

o MSAD - Dose Média em Múltip los Cortcs, por sua vez, é a soma das doses dispersas de 
cada co rt e, levando em consideração a penunmbra. Esta grandeza pode ser calculada 
multiplicando-se a espessura de cO l1 e pelo CTD1 e di vidindo-se pelo incremento do 
deslocamento da mesa. Para isto é utilizado o TLD ou filmes radiocrômicos [18, 19). 

Outras possíveis grandezas dosimét ricas são o CTOl w, o CTDlvoL e o PKL (Produto kenna
comprimento) ou DLP. O CTDlw leva em consideração a des igual distribuição de dose entre 
O centro e a periferia, sendo calculado através da média do CTOI medido ncssas respect ivas 
posições. O CTDl vOL - índice de Dose Volumét rico em CT, leva em consideração as 
variações de dose no eixo z, utilizando, desta maneira, o pitch e o incremento (dependendo do 
tipo de tomógrafo) para a detenninação do seu va lor. Já o PKL é a grandeza mais completa 
para a dosimetria em TC, pois, além de levar em consideração as variações nos eixos x, y e z, 
também traz em sua definição o comprimento [20]. 

A maio ria das instituições internacionais utilizam o CTOl vOL, por conta da ampla quantidade 
de cquipamentos multislices e procedimentos volumétricos, tendo em vista que a leitura é 
feita de fomla direta não sendo necessária a conversão dos dados. 
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Percebe-se que a legis lação brasileira, por di vergir dos demais protocolos em termos de 
grandezas do simétricas, não pode ter seus valores de referência comparados com os demais. 
Em se tratando dos protocolos internacionais que uti lizam também o CTDlvQL, o Protocolo 
Espanhol de 201 1 tem o menor valor de referência para exames de cabeça, o Protocolo 
Europeu de 20 12 tem o menor va lor de reCerência para exames de abdome e ambos possuem 
o mesmo va lor de referênc ia para exames pediátricos. 

Quando trata-se de pediatria, apenas o Protocolo Europeu de 20 12 c o Protocolo Espano l de 
Contro l de Ca lidad en Radiodiagnóstico trazem va lores de reCerência para os exames 
rea lizados em crianças. Os demais protocolos deixam esse importante quesito em aberto. O 
principal objet ivo da do simetria de paciente em tomografia computadorizada (TC) é 
detenninar as grandezas dosimétricas para o estabe lecimento e utilização dos níveis de 
reCerência de diagnóstico (NRD), além da ava liação de risco. O princípio ALARA 
contido na P0I1aria 453 é outro aspecto ext remamente re levante para se estabelecer um 
controlc de dose dc radiação de Corma que cada imagem gcrada pelo tomógrafo possa 
propiciar um diagnóstico médico seguro, com doses tão baixas quanto razoavehncnte 
exequíveis [18]. A ausência de va lores de reCerência para exames pediátricos pode trazcr 
como consequência a uti lização dos mesmos protocolos rca lizados cm adultos para examcs 
cm crianças, o que podc ferir este princípio trazido pela própria legis lação brasileira. Outro 
impol1ante fato r é a questão da radiobio logia, uma vez que pacientes pediát ricos possuem 
uma radiossensibilidade muito mais elevada que pacientes adultos, reforçando, dessa forma a 
necessidade de havcr um maior controle da dose administ rada. 

No que tange aos testes de controle de qualidade voltados para os critérios de exposição, 
nota-se que os protocolos internacionais trazem poucos ou nenhum teste relacionados com 
este quesito, enquando se observa 07 testes trazidos pelo Protocolo Brasileiro. Porém houve 
um ponto de simi laridade em quase todos os protocolos com dois testes relacionados com 
este fator, que Coram: exatidão do indicador de tensão do tubo e do tempo de exposição. Tais 
testes são de sumária importância visto que ambos os fato res estão relac ionados com a 
qualidade da imagem e o tempo de vida úti l do tubo gerador de raios-x. 

Para a categoria testes de qualidade da imagem, 20 testes são indicados. Nota-se um ponto de 
similaridade entre as legis lações com dois testes re lacionados com este qucsito, que são: 
ruído, cxatidão e uniformidade do na de CT e resolução espacial de alto contraste. 

Além disso, é possível notar a presença de novos testes indicados pelos protocolos 
internaciona is, não encontrados no protocolo Brasileiro, a saber: exatidão do seout (SPR), 
exibição c impressão da imagem e resolução de baixo de contraste. Estes últimos são de 
grande importância visto que garantem, que o órgão de interesse esteja dentro do campo 
demarcado, precisa configuração de monitores e dispositivos de impressão e a COITeta 
distinção entre di ferentes tons de cinza, respec ti vamente. Todos os testes são de vita l 
importância, pois garantem que a imagem possua a necessária qualidade para diagnóstico, 
diminuindo assim a possibi lidade de haver conclusões equívocas. 

Radio 2014. Gramado. RS, llraziL 



[n/"rnalional Join/ Conftrence RADIO 2014 

Gramado. flS. 8ra=il. AlIgllsl 26-29.20/4 

SOCIEDADE 8RASILElRA DE PROTRÇÃORADIOI.6GICA - S8P 

Porém, ao se rea liza r a comparação entre os protocolos, foi possível perceber di screpâncias 
entre a legislação brasileira e a internacional quanto aos limites e periodicidade, conforme 
observado no quadro 9. 

A partir da análise comparativa dos testes de controle de qualidade, percebe-se que nenhum 
protocolo atende perfeitamente a todos os aspectos que devem ser levados em consideração 
quando o assunto é qua lidade em tomografia. Visto que os documentos possuem anos 
de publicação distintos, é possível então entender esse fato como uma possível just ificativa 
para tantas di vergências. Percebeu-se também que em determinados documentos não se 
observam tolerâncias, metodologias bem de finidas e até mesmo periodicidade dos testes. 

Além disso, as grandezas dosimétricas utilizadas por alguns protocolos, inclusive pela 
Portaria 453, nào levam em consideraçào fatores ext remamente relevantes para a dosimetria 
como, por exemplo, o pitch. 

5. CONCLUSÃO 

Concluimos que a legis lação vigente no Brasil diverge em alguns aspectos dos protocolos 
internacionais anali sados, ainda que esta possua um grande número de testes de controle de 
qualidade. No entanto, faz-se necessário que a legislação brasileira leve em consideração os 
avanços tecnológicos apresentados ao decorrer do tempo. 
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