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RESUMO 

Introdução: A tomografia computadorizada (TC) revolucionou os estudos radiológicos 

possibilitando a investigação por imagem de regiões do corpo até então não visibilizadas 

pelos métodos convencionais. Estima-se que dentre os exames que utilizam radiação ionizante 

10% são tomografias computadorizadas, contribuindo para cerca de 40 % da dose coletiva 

para a população.  Atualmente a dose para o paciente e a dose coletiva resultantes de exames 

de tomografia constitui um problema de saúde pública em diversos países europeus e nos 

Estados Unidos. No Brasil, o número de tomógrafos instalados também vem crescendo 

progressivamente, porém o controle das doses de radiação para o paciente não é uma prática 

habitual no nosso meio, contribuindo para o aumento desnecessário na dose de exposição e, 

consequentemente, dos riscos associados. Objetivo: Comparar a dose de radiação para o 

paciente em exames de TC em três instituições hospitalares de nível terciário com 

equipamentos multidetectores de marcas e modelos diferentes, a partir das doses efetivas 

médias em cada tipo de exame nos equipamentos disponíveis. Materiais e Métodos: Estudo 

retrospectivo, descritivo, através da análise das doses de radiação para o paciente nos exames 

de crânio, tórax e abdome/pelve, a partir do valor do produto comprimento-dose e da medida 

da dose efetiva para cada exame. O estudo foi feito nos equipamentos: A de 40 canais; B de 

64 canais; e C de 64 canais. A análise estatística foi realizada através dos testes t para 

amostras independentes, de comparações múltiplas (ANOVA) e post-hoc com correção de 

Bonferroni (valor de p < 0,05 como significante). Resultados: A amostra foi composta por 

4.821 exames, tal que 1.590 eram de crânio, 1.141 de tórax e 2.090 de abdome/pelve. As 

doses efetivas encontradas foram significativamente diferentes para cada equipamento, exceto 

para os A e C, especificamente no exame de tórax, que não houve diferença significativa 

(p=0,7148). Conclusão: O presente estudo identificou variações significativas, exceto nos 

exames de tórax, nas doses efetivas médias para os pacientes entre os diferentes equipamentos 

para um mesmo tipo de exame.  

 

PALAVRAS-CHAVES: dose de radiação; tomografia computadorizada; redução de dose; 

dose efetiva. 

 



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

Introduction: Computed tomography (CT) revolutionized radiological studies enabling the 

imaging investigation of body regions until then not visualized by conventional methods. It 

is estimated that among the tests using ionizing radiation, 10% are CT scans, contributing 

to about 40% of the collective dose to the population. Currently the dose to the patient and 

the collective dose resulting from CT scans is a public health problem in several European 

countries and the United States. In Brazil, the number of installed CT scanners is also 

growing steadily, but the control of radiation dose to the patient is not a common practice 

in our country, contributing to unnecessary increase in exposure dose and associated risks. 

Objective: To compare the radiation dose to the patient in CT scans in three tertiary 

hospitals with  different brands and models of multidetector equipments, from the average 

effective doses for each type of examination of the available equipments. Materials and 

Methods: A retrospective, descriptive study, through the analysis of radiation dose to the 

patient in the head, chest and abdomen / pelvis scans, from the value of the length-dose 

product and measure the effective dose for each examination. The study was done in 

equipment: A - 40 channels; B - 64 channels; and C - 64 channels. Statistical analysis was 

performed using the t test, multiple comparisons (ANOVA) and post-hoc Bonferroni 

correction (p-value <0.05 was considered significant). Results: The  sample consisted of 

4,821 scans, such that 1,590 were head, 1,141 chest and 2,090  abdomen / pelvis. The 

effective doses found were significantly different for each device, except for the A and C, 

specifically in the examination of the chest, where there were no significant difference (p-

value = 0.7148). Conclusion: This study identified significant variations, except in chest 

examinations, in the average effective doses for patients among different equipments for 

the same type of examination. 

KEYWORDS: radiation dose; computed tomography; dose reduction; effective dose. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

 

O ser humano está exposto diariamente à radiação ionizante, 

proveniente de fontes naturais (~70%) e fontes artificiais (~30%). Das fontes artificiais, 

constata-se que 85% têm origem nos procedimentos de radiodiagnóstico. As tomografias 

computadorizadas representam 15% de todos os exames de imagem, e contribuem com 

75% das fontes artificiais de radiação para a população (Smith et al, 2009). Se levarmos 

em conta o número de pessoas que utilizam a radiologia como método diagnóstico, essa 

preocupação torna-se plenamente justificada, uma vez que um grande contingente de 

pessoas utiliza o radiodiagnóstico ao longo de suas vidas. Sendo assim, é extremamente 

importante que medidas de proteção radiológica sejam tomadas no sentido de prevenir as 

irradiações desnecessárias. 

A dose de radiação em um exame de tomografia varia de 1-14 

mSv, dependendo do exame, sendo comparável à dose de radiação natural, como as 

radiações cósmicas e o gás radônio, presente em materiais de construção, no solo e na 

água, que variam de 1-10 mSv, dependendo do local em que a pessoa vive (McCollough et 

al, 2009). Entretanto, levando-se em consideração que uma pessoa pode ser submetida a 

vários exames durante a vida, estas implicações passam a ser um problema de saúde 

pública. Estudos sugerem que 0,4% de todos os cânceres nos EUA, no período de 1991-

1996, podem ser atribuídos à radiação decorrente de exames de tomografia (Brenner et al, 
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2007). A taxa de risco de câncer no órgão específico submetido à radiação aumenta para 

cerca de 1,5-2% (Sodickson et al, 2009; Johnson, 2008). Segundo o BEIR VII (Biological 

Effects of Ionizing Radiation) da National Academy of Science, uma única dose 

populacional de 10 mSv (10 mGy) associa-se a um risco de 1 em 1.000 para o 

desenvolvimento de câncer sólido ou leucemia ao longo da vida, aumentando esta 

proporção se a exposição ocorrer em fases mais precoces da vida (Johnson, 2008).  

                                        Devido a estes dados, empresas fabricantes de equipamentos de 

tomografia computadorizada vêm desenvolvendo ferramentas para ajudar na redução da 

dose de radiação para o paciente através de técnicas que controlam e diminuem a 

quantidade de radiação liberada, a corrente do tubo, modulação da corrente do tubo de 

raios-x, controle de exposição automático, além de estudos, como o ajuste da 

quilovoltagem (Kv) baseado no tamanho do paciente (McCollough et al, 2006; Smith et al, 

2008; McCollough  et al, 2009). 

                                         Uma medida importante é conhecermos as doses de radiação 

liberadas para o paciente nos exames que utilizam radiação ionizante. A TC, quando 

comparada à radiologia convencional, libera dose maior de radiação para o paciente 

(Bauhs et al, 2008). Quando o filme radiológico é exposto à alta dose de radiação, há uma 

indicação visual desta superexposição, tornando o filme enegrecido. Porém a imagem da 

TC não apresenta esta indicação de superexposição já que fornece apenas os valores de 

atenuação dos tecidos. Devido a isto, são necessárias medidas de dose na TC para o ajuste 

dos parâmetros técnicos do exame, já que faltam indicações visuais, para evitar doses 

excessivas.  
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2  REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1  HISTÓRIA DA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA 

 

2.1.1 Descoberta dos raios-X 

 

                                         Os cientistas começaram a detectar a presença de radiação 

ionizante na década de 1890. Em 1895, Wilherm Conrad Roentgen estava investigando 

uma descarga elétrica gerada em um tubo de vidro envolto em papel, onde a maior parte do 

ar tinha sido retirada. Os elétrons livres gerados neste tubo de vácuo foram chamados de 

raios catódicos.  Roentgen observou que quando os elétrons estavam sendo gerados uma 

tela fluorescente, em uma mesa próxima, começou a brilhar. As emissões invisíveis a partir 

deste tubo de raios catódicos foram por ele chamadas de raios-X invisíveis (BEIR VII, 

2006).  

                                         Em 1896, Thomas Edison desenvolveu um fluoroscópio que 

consistia de uma caixa afilada com uma tela de tungstato de cálcio e uma porta de 

visualização por onde os médicos poderiam ver as imagens de raios-X geradas (BEIR VII, 

2006).      

                                         Desde a sua descoberta no final do século XIX, os raios X têm 

sido utilizados como método de diagnóstico na medicina. Com o passar dos anos, o 
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diagnóstico radiológico passou por significativo avanço tecnológico, com a fabricação de 

aparelhos de maior potência e qualidade, resultando em melhor aproveitamento da 

radiação.  

 

2.1.2 Início da Tomografia Computadorizada 

 

                                         Um dos momentos mais importantes dessa evolução foi a 

introdução do computador, utilizado para a realização de cálculos matemáticos a partir da 

intensidade dos fótons de raios X liberados. 

                                         Em 1917, um matemático austríaco chamado Johann Radon 

desenvolveu uma equação matemática onde demonstrava que um objeto tridimensional 

poderia ser reproduzido a partir de um conjunto de projeções. Esta equação foi denominada 

“transformada de Randon”, tendo sido inspirada nos estudos matemáticos de Galileu 

Galilei no século XVI (Kalender, 2006; Carvalho, 2007). Este conceito foi fundamental 

para a base da tomografia computadorizada algumas décadas depois.  

                                           As primeiras experiências com aplicações médicas desse tipo de 

tomografia reconstrutiva foram realizadas pelo físico sulafricano Allan McLeod Cormack, 

que trabalhou na melhoria do planejamento da Radioterapia na Cidade do Cabo, África do 

Sul. Entre 1957 e 1963, Cormack, sem o conhecimento de estudos anteriores, desenvolveu 

um método de cálculo das distribuições da absorção da radiação no corpo humano com 

base em medições de transmissão. Ele formulou a possibilidade de mostrar o mesmo 

através das diferentes estruturas de tecidos moles do corpo para aplicações radiológicas 

(Kalender, 2006). 

                                          A primeira aplicação prática bem sucedida da teoria de Cormack 

foi alcançada em 1972, pelo engenheiro inglês Godfrey Newbold Hounsfield que estudou o 
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interior de objetos tridimensionais a partir de reconstrução obtida pela absorção 

heterogênea da radiação pelos diferentes componentes. Hounsfield acreditava que um feixe 

de raios X continha mais informação do que aquela que era possível capturar com um 

filme e pensou que um computador talvez pudesse ajudar a obter essa informação. Ele 

criou um protótipo utilizando uma fonte de amerício-241, emissora de raios gama, que 

faria diversas medidas dos fótons de raios X, em múltiplos ângulos e, a partir desses 

valores, os coeficientes de absorção pelos diversos tecidos seriam calculados pelo 

computador e apresentados em uma tela como pontos luminosos, variando do branco ao 

preto, com tonalidades intermediárias de cinza. Os pontos formariam uma imagem 

correspondente a um corte axial do cérebro, que poderia ser estudada ou fotografada, para 

avaliação posterior (Carvalho, 2007). Posteriormente, Hounsfield adquiriu um tubo e um 

gerador de raios X, que já tinham suas propriedades bem conhecidas na prática médica. 

                                         Em associação com o radiologista inglês, Dr. James Ambrose, 

Hounsfield concentrou-se na criação de um equipamento voltado para o estudo do crânio. 

A primeira imagem foi de um cérebro fixado em formol, com algumas alterações, onde foi 

conseguido visibilizar as substâncias branca e cinzenta, bem como algumas calcificações.  

As primeiras imagens realizadas em um paciente foram produzidas no Hospital Atkinson 

Morley, em Londres, em 1972 e ofereceu provas convincentes da eficácia do método 

através da detecção de um tumor cístico do lobo frontal (Kalender, 2006; Carvalho, 2007). 

                                         A tomografia computadorizada foi rapidamente reconhecida pela 

comunidade médica como tendo sido a invenção mais importante em radiologia de 

diagnóstico após a descoberta dos raios-X. Em 1979, Hounsfield e Cormack ganharam o 

premio Nobel de Medicina por este invento. O seu desenvolvimento posterior confirmou 

estas expectativas, tornando-se um método diagnóstico extremamente importante. 
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2.1.3 Primeiros equipamentos de tomografia computadorizada 

 

                                         Foi em 1973, nos Estados Unidos da América, que o primeiro 

equipamento de TC foi introduzido como método de diagnóstico por imagem, 

revolucionando os estudos radiológicos da época (Daros et al, 2002; Carvalho, 2007).  O 

tempo de aquisição de cada corte, neste equipamento, era de seis minutos e o tempo de 

reconstrução já era de dois minutos, porque um microcomputador mais eficiente já havia 

sido adicionado ao sistema.  Levando em consideração que no primeiro protótipo de 

Hounsfield o tempo de aquisição da imagem foi de nove dias e o computador levou 150 

minutos para reconstruir uma única imagem, já havia ocorrido uma evolução tecnológica 

significativa (Carvalho, 2007).  

                                         Hounsfield era engenheiro da Empresa EMI, que até então 

fabricava apenas disco e componentes eletrônico, e tornou-se a primeira fabricante de 

equipamentos de tomografia computadorizada, cujo monopólio durou cerca de dois anos. 

Os termos “EMI Scanner” e “CT Scanner” eram quase sinônimos (Kalender, 2006). 

                                        Em 1974, a Empresa alemã Siemens foi a primeira fabricante 

tradicional de equipamentos radiológicos a produzir e comercializar um “CT Scanner de 

crânio”. Depois muitas outras empresas rapidamente seguiram o exemplo. No final dos 

anos setenta, dezoito empresas já ofereciam equipamentos de TC (Kalender, 2006). 

                                        O primeiro tomógrafo do Brasil foi instalado em São Paulo, no 

Hospital da Real e Benemérita Sociedade Portuguesa de Beneficência, em 1977. Logo 

depois, o primeiro aparelho do Rio de Janeiro iniciou seu funcionamento, em 28 de julho 

de 1977, na Santa Casa de Misericórdia (Carvalho, 2007). 
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                                        Nos anos 80 observou-se pequeno avanço tecnológico nos 

equipamentos de TC, até que em 1989 houve o desenvolvimento do tomógrafo com técnica 

em espiral trazendo novo interesse a estes equipamentos.  

 

2.1.4 Evolução tecnológica e aplicações dos tomógrafos  

 

                                         Os primeiros tomógrafos tinham o tempo de aquisição de uma 

única imagem de cerca de 300 segundos, atualmente os equipamentos apresentam tempos 

de rotação abaixo de 1 segundo, com alguns mais rápidos em cerca de 300 milissegundos 

(Kalender, 2006). Dentre as características de desempenho que têm evoluído nos últimos 

anos, o aumento na velocidade de varredura foi a que mais recebeu atenção. A qualidade 

da imagem, a resolução espacial e as aplicações clínicas dos exames também apresentaram 

grande desenvolvimento nas duas últimas décadas. 

                                         O protótipo de Hounsfield criado no início dos anos 70 foi 

chamado de “primeira geração” (Figura 1, página 22). Os “CT Scanners” comercializados 

logo em seguida foram chamados de “segunda geração” (Figura 2, página 22). Estes 

modelos funcionavam de acordo com o princípio de que a fonte de radiação e o detector 

varriam o objeto em movimento translatório linear e repetia este procedimento 

sucessivamente depois de um pequeno incremento de rotação. Eram obtidas 180 projeções 

com 160 pontos de dados cada, num total de 28.800 dados por varredura, suficiente para 

calcular uma imagem com 6.400 pixels, com uma matriz de imagem de 80 x 80 e tempo de 

varredura de 5 minutos. A reconstrução já era feita simultaneamente e levou o mesmo 

tempo da varredura. Um exame de crânio completo levava aproximadamente de 35 

minutos (Kalender, 2006). 
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                                    Figura 1: Primeira geração - translação/rotação. 

                                    *Adaptado de Kalender, 2006. 
 

 

 

 

 

Figura 2: Segunda geração - translação/rotação. 

                                   *Adaptado de Kalender, 2006. 
 

 

 

                                        O movimento de translação tornou-se obsoleto, e os sistemas 

passaram a executar somente movimentos de rotação. Os primeiros equipamentos de corpo 

inteiro, com sistemas de feixe em leque e um arco detector que girava em torno do 

paciente, chegaram ao mercado em 1976 com tempo de escaneamento de 20 segundos por 

imagem. Porém o tempo do exame ainda era longo, pelo corte ser fatia a fatia, durando de 

30 a 40 minutos. Estes equipamentos foram denominados de “terceira geração” (Figura 3, 

página 23). 
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Figura 3: Terceira geração - rotação contínua. 

                                    *Adaptado de Kalender, 2006. 

 

 

Logo em seguida, surgiram os equipamentos chamados de 

“quarta geração” (Figura 4), onde um detector em forma de anel circunda completamente o 

paciente, de forma que apenas o tubo de raios X roda. Estes sistemas rotatórios foram 

muito bem aceitos e, consequentemente os sistemas de translação-rotação desapareceram 

completamente. Este sistema também era denominado estacionário ou “start-stop”, poque 

após fazer um movimento de rotação de 360º em sentido horário, parava e começava nova 

rotação no sentido anti-horário, até parar novamente no ponto inicial. 

 

 

Figura 4: Quarta geração - rotação contínua. 

                                     *Adaptado de Kalender, 2006. 

 

 

Um novo sistema de movimento de rotação contínuo, baseado 

na tecnologia de anéis, foi introduzido em 1987, acarretando o abandono do sistema tipo 
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“start-stop”. Com esse sistema de aquisição contínua dos dados, onde mais de um corte era 

adquirido simultaneamente, o tempo de rotação foi reduzido para 1 segundo, estabelecendo 

um novo padrão (Kalender, 2006). 

A tomografia computadorizada, que havia sido considerada 

ultrapassada na década de oitenta, principalmente após a introdução da ressonância nuclear 

magnética, foi completamente restabelecida no fim da década de noventa, com a realização 

de exames mais rápidos e melhoria na qualidade das imagens. Os tempos de varredura 

caíram abaixo de um segundo por imagem e abaixo de um minuto para exames completos.  

Com os anos 2000 chegaram à evolução dos equipamentos 

multislices. O equipamento que permitia a aquisição simultânea de 16 cortes foi 

introduzido em 2001, logo em seguida surgiu o de 64 cortes. Atualmente já se encontram 

disponíveis equipamentos multislices de 128, 256 e 320 cortes simultâneos, que 

conseguem adquirir todo o volume do tórax, abdome e pelve de um paciente em poucos 

segundos com imagens mais refinadas, e custo de produção menor, reduzindo 

acentuadamente os preços dos equipamentos e dos exames. 

 

2.2 INTERAÇÕES DAS RADIAÇÕES IONIZANTES COM A MATÉRIA 

 

 De acordo com o Novo Dicionário Aurélio da Língua 

Portuguesa, radiação é a energia que se propaga de um ponto a outro no espaço ou num 

meio material. A radiação também pode ser definida como processo físico de emissão e 

propagação de energia, por meio de fenômenos ondulatórios ou por partículas dotadas de 

energia cinética (Ferreira, 1999). 

A interação das radiações ionizantes com a matéria ocorre em 

nível atômico e consiste na transferência de energia da radiação para o meio irradiado. Ao 
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atravessar um material, a energia da radiação é transferida para as partículas encontradas 

no seu trajeto, causando a ejeção do elétron de sua órbita e a transformação do átomo em 

um íon positivo. O elétron arrancado desloca-se no meio até interagir com elétrons e 

núcleos de outros átomos encontrados no caminho. A introdução de novos pares de íons na 

matéria é denominada ionização. 

 

2.2.1 Dano celular decorrente da radiação 

 

A molécula de DNA ao sofrer ação das radiações de forma 

direta através da ionização, ou indireta através do ataque de radicais livres, poderá ter dois 

tipos de danos: as mutações gênicas e a quebra das moléculas de DNA. 

A interação dos raios X com as moléculas de água da célula 

forma radicais de hidroxila, que por sua vez, interagem com o DNA causando ruptura de 

suas ligações ou lesão celular. A radiação também pode ionizar o DNA diretamente. A 

maioria destas lesões pode ser reparada, mas podem ocorrer reparos equivocados, levando 

a mutações, translocação cromossomial e fusão de genes, todos associados à indução do 

câncer (Brenner & Hall, 2007). 

Estudos moleculares e citogenéticos em animais e em humanos 

indicam uma relação entre as respostas aos danos celulares induzidos por radiação com o 

aparecimento de mutações genéticas ou cromossômicas e o desenvolvimento de cânceres 

em vários estágios (BEIR VII, 2006). 

 

2.2.1.1 Mutações gênicas 
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Células com mutações em genes funcionais podem apresentar 

alterações metabólicas em maior ou menor de gravidade, dependendo do estágio do 

desenvolvimento no qual o organismo se encontre no momento da exposição. Na célula 

ovo, estas mutações podem inviabilizar o seu desenvolvimento. Na fase embrionária 

podem ocorrer malformações de tecidos, órgãos ou desenvolvimento dos membros. No 

adulto, pode não ocorrer prejuízo significativo, mesmo se as mutações se acumularem nos 

tecidos. Se ocorrer mutações nas células reprodutoras, pode haver a possibilidade de 

transferência de mutações do indivíduo irradiado para sua descendência. 

A mutação no genoma de uma célula é o fator primordial para o 

desenvolvimento do câncer induzido por radiações, mas nem todas as mutações 

radioinduzidas evoluem para câncer. Quanto maior a dose de radiação absorvida por um 

indivíduo, maior a probabilidade de que venham a desenvolver o processo de cancerização. 

O período entre a ocorrência das mutações e o eventual desenvolvimento da doença pode 

ser de vários anos ou até de décadas (Nouailhetas, 2006). 

 

2.2.1.2 Quebra nas moléculas de DNA 

 

A quebra nas moléculas de DNA da célula irradiada impede a 

sua reprodução, por impossibilitar a transferência do seu material genético durante o 

processo de duplicação. As células diferenciadas, que não sofrem divisão, são menos 

prejudicadas pela quebra do DNA. 

Os fragmentos resultantes das quebras podem se rearranjar e 

formar cromossomos aberrantes, que quando se duplicam dão origem a uma população de 

células anormais, cujo funcionamento pode ser alterado. 
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2.2.2 Reparo das lesões induzidas pela radiação  

 

Todos os organismos vivos existentes no planeta Terra possuem 

mecanismos de defesa contra os efeitos da radiação, permitindo que nem toda ação das 

radiações no DNA das células evoluam para um dano biológico. Diversos sistemas 

enzimáticos são responsáveis pela identificação e reparo nos danos causados às células por 

qualquer agente agressor, inclusive a radiação. 

Um tecido pode apresentar maior ou menor resistência à 

radiação em função do seu grau de diferenciação celular.  Quanto maior o grau de 

diferenciação celular, menor a taxa de divisão e menores as possibilidades de morte celular 

induzida pela radiação. O contrário também ocorre, quanto menor o grau de diferenciação 

celular, maior a probabilidade de morte celular. 

Tecidos com alto grau de renovação, através de divisões 

celulares sucessivas, como o sangue, a pele e o tecido germinativo, responsáveis pela 

produção de óvulos e espermatozoides, são altamente sensíveis aos efeitos da radiação.   

 

2.3 EFEITOS DAS RADIAÇÕES IONIZANTES NO HOMEM 

 

Os efeitos das radiações ionizantes no ser humano dependem de 

três fatores: da quantidade de dose absorvida; da taxa de exposição e da forma de 

exposição. Qualquer dose absorvida pode acarretar dano celular, porém quanto maior a 

dose absorvida, a taxa de exposição e a forma de exposição, maior a probabilidade de 

dano, mutações e morte celular (Nouailhetas, 2006). 

Os riscos associados à radiação podem ser classificados como 

efeitos estocásticos e efeitos determinísticos. 
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2.3.1 Efeitos estocásticos 

 

São aqueles para os quais não existe um limiar de dose para sua 

ocorrência e cuja probabilidade de ocorrência é uma função da dose. A gravidade deste 

efeito é independente da dose (Brasil, 1998). 

Segundo Younger, os efeitos estocásticos são os efeitos tardios 

da radiação ionizante, na maioria das vezes, considerados malignos. Acredita-se que o 

risco deste efeito aumenta com o maior número de exposições à radiação e que pode ser 

proporcional à dose (Younger et al, 2014). 

Estes efeitos são os principais riscos dos pacientes submetidos a 

exames com radiação ionizante, incluindo a tomografia computadorizada. Eles podem 

resultar em câncer e efeitos genéticos para a prole do paciente irradiado. Podem ocorrer 

também outros efeitos biológicos como, catarata, epilação e eritema cutâneo. A 

probabilidade de ocorrência dos efeitos estocásticos depende da quantidade de dose 

absorvida, que deve variar bem além do nível classificado como baixo (Kalra et al, 2004; 

Flush & Samei, 2015).  

O risco total de ocorrência dos efeitos estocásticos, decorrentes 

da exposição à radiação em exames radiológicos, pode ser estimado pelo valor da dose 

efetiva em cada exame (Salvatori et al, 2013).  

 

2.3.2 Efeitos determinísticos 

 

São aqueles causados por morte celular ou lesão devido à 

exposição à radiação, para os quais existe um limiar de dose necessário para sua ocorrência 
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e cuja gravidade aumenta com a dose, sendo dose dependente (Brasil, 1998; Younger, 

2014).  

Raramente decorrem de exposições provenientes de 

procedimentos médicos com raios X, porque a dose de radiação geralmente não atinge o 

limiar necessário (Kalra et al, 2004; Huda et al, 2008; Stecker et al, 2009). Porém podem 

ocorrer em alguns casos de fluoroscopia prolongada em procedimentos invasivos ou 

quando protocolos da TC são excedidos. 

A dose patamar, a partir da qual o efeito determinístico ocorre, 

depende de variação biológica. Uma vez atingido este patamar, a gravidade da lesão 

aumenta progressivamente de acordo com o aumento da dose.  

Variação biológica é a diferença, entre indivíduos, no patamar 

de dose necessária para produzir efeitos determinísticos ou a diferença em graus do efeito 

produzido por uma dada dose, podendo ser idiopática, devido a uma doença de base ou 

devido à idade do paciente (Stecker et al, 2009).  

A pele, por ser o órgão onde a radiação entra no corpo, recebe a 

maior dose. Lesões da pele como ulcerações ou eritemas diferem em diferentes regiões do 

corpo no mesmo indivíduo. A real gravidade das lesões tornam-se evidentes semanas ou 

meses após a exposição, porém doses muito altas podem causar sintomas em até 24 horas. 

A incidência de lesões determinísticas aumenta conforme a 

massa corporal, a natureza da exposição, história prévia de radiação, doenças preexistentes, 

idiossincrassia e outros fatores. O risco é maior em crianças do que nos adultos e é cerca de 

três vezes maior nos recém-natos. Os adolescentes tem o coeficiente de risco semelhante 

ao da criança, apesar de ter o tamanho corporal de um adulto. Os órgãos mais 

radiossensíveis são: tireoide, gônadas e mamas (Stecker et al, 2009). 
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Segundo Brenner, a dose patamar para o órgão que causaria um 

efeito determinístico é de 2 Gy. Todos os procedimentos médicos de diagnóstico por 

imagem que utilizam raios X têm dose efetiva abaixo deste patamar (Brenner & Hall, 

2007). 

 

2.4 RISCOS BIOLÓGICOS ATRIBUIDOS À RADIAÇÃO 

 

Preocupações a respeito dos riscos do uso da radiação ionizante 

surgiram no início do século XX quando as primeiras complicações nos trabalhadores 

expostos foram reconhecidas, e atingiram seu auge nas décadas de 1950 e 1960 nos anos 

da Guerra fria (Coakley et al, 2011). 

A primeira morte associada à radiação ionizante nos Estados 

Unidos foi de Clarence Dally, um dos assistentes de Thomas Edson, em 1904 durante o 

desenvolvimento do fluoroscópio. Dally desenvolveu uma doença de pele degenerativa, 

que evoluiu para carcinoma, levando-o à morte. Na ocasião Edison suspendeu toda sua 

pesquisa e relatou que “os raios X tinham afetado mortalmente seu assistente” (BEIR VII, 

2006). 

A população mais estudada para a determinação dos efeitos da 

radiação na saúde humana foram os sobreviventes das bombas atômicas de Hiroshima e 

Nagasaki. Sessenta e cinco por cento dos sobreviventes receberam uma dose de radiação 

inferior a 100 mSv, considerado o limite máximo de baixa dose de acordo com o relatório 

BEIR VII de 2006. A principal conclusão do estudo com os sobreviventes foi que o 

aumento do risco para todos os cânceres sólidos é consistente com um aumento linear da 

dose de radiação, de baixas doses até 2,5 Sv (BEIR VII, 2006; Hall & Brenner, 2008). 
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Atualmente, a radiação ionizante é um dos agentes mais 

estudados nos seres humanos, devido à evidência de estar associada a um aumento do risco 

de câncer. Como a TC é um método diagnóstico que fornece cerca de 40% da dose coletiva 

de radiação para a população, evidências sugerem que a radiação ionizante proveniente 

destes exames aumenta o risco de câncer fatal (Coakley et al, 2011). 

Segundo Huda, o risco de carcinogênese ou indução de efeitos 

genéticos a partir de exames de tomografia computadorizada podem ser quantificados pela 

medida da dose efetiva (Huda et al, 2008). 

A dose efetiva permite uma estimativa ampla e genérica dos 

riscos para a população, porém diferenças de alguns mSv não acarretam diferenças 

significativas no risco biológico (McCollough et al, 2010). A dose efetiva é usada para 

estimar a dose de radiação, porque indica a quantidade de radiação média no corpo todo a 

partir de uma irradiação parcial como ocorre nos exames de tomografia, além de permitir a 

comparação da dose entre os diferentes métodos diagnósticos (Goo, 2012). 

De acordo com McCollough, o risco de efeitos biológicos pode 

ser descrito usando as seguintes categorias, a partir da dose efetiva: 

 Insignificante  0,1 mSv 

 Mínimo             0,1 – 1 mSv 

 Muito baixo      1 – 10 mSv 

 Baixo                10 – 100 mSv 

O risco de câncer fatal é estimado em 1 para 2000, para uma 

dose de 10 mSv, que corresponde a uma tomografia de abdome com uma fase, significando 

uma chance de 99,95% de não ter câncer (Golding & Shrimpton, 2002; Coakley et al, 

2011). 
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Alguns estudos indicam que baixos níveis de radiação tem um 

pequeno, mas estatisticamente significativo aumento no risco de câncer. Muitos fatores 

associados influenciam no risco de câncer por exposição à radiação, dentre eles: 

susceptibilidade genética, idade de exposição e gênero (Goo, 2012). 

Crianças têm um risco maior de desenvolver tumores 

relacionados à radiação em comparação com os adultos, devido à presença de maior 

população de células sofrendo divisões nos tecidos e nos órgãos ainda em 

desenvolvimento, sendo mais radiossensíveis, bem como, pela maior expectativa de vida 

(Khursheed et al, 2002; Hall & Brenner, 2008; Griffey & Sodickson, 2009; Dalmazo et al, 

2010; Lima & Monteiro, 2011; Parente, 2013).  

Uma criança de um ano tem 10 a 15 vezes maior risco de 

desenvolver câncer do que um adulto de 50 anos, para a mesma dose de radiação (Dalmazo 

et al, 2010; Lima & Monteiro, 2011).  

Brenner e colaboradores projetaram um aumento na chance de 

morte por câncer em crianças devido à exposição à radiação decorrente de exames de 

tomografia, com estimativa de morte em um ano de 0,18% para tomografia de abdome e de 

0,07% para tomografia de crânio (Brenner apud Kalra et al, 2004).  Nos Estados Unidos, 

cerca de 600.000 exames de tomografia são realizados em crianças menores de 15 anos e 

estima-se que podem ocorrer 500 mortes devido a câncer decorrentes da radiação (Kalra et 

al, 2004; Dijkstra et al, 2014). 

Na população o risco de morte por câncer devido a uma 

tomografia de abdome é de 12,5/10.000, sendo comparado ao mesmo risco de morte por 

ano, devido ao fumo na população geral (Kalra et al, 2004). 

Tem sido observado que a exposição à radiação pode aumentar 

o risco de outras doenças como a doença cardiovascular, conforme ocorreu em pacientes 
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expostos a doses terapêuticas e nos sobreviventes das bombas atômicas que receberam 

doses baixas. Foi observado também o aumento de alguns tumores benignos. Porém ainda 

não existem dados suficientes para quantificar este risco (BEIR VII, 2006). 

O modelo de limiar de dose, segundo o qual o risco para câncer 

continua de forma linear com doses baixas, sem um limite e cuja menor dose é que tem o 

potencial para determinar um aumento no risco, prevê que cerca de uma pessoa em cada 

100 seria esperada desenvolver tumor sólido ou leucemia a partir de uma dose de 100 mSv, 

acima da radiação natural, enquanto 42 pessoas em cada 100 desenvolveriam por outras 

causas. Doses menores teriam um risco proporcionalmente menor. Para uma exposição de 

10 mSv, cerca de uma pessoa em 1000 desenvolverá câncer, enquanto que uma pessoa em 

100 desenvolveria câncer por outras causas (BEIR VII, 2006). 

A radiossensibilidade dos diferentes órgãos varia de acordo com 

a idade. As mamas e os pulmões são os órgãos com maior sensibilidade radiológica. A 

radiossensibilidade dos pulmões dos recém-natos é duas vezes maior do que da sua mama, 

enquanto que em mulheres de 60 anos, os pulmões têm sensibilidade 20 vezes maior do 

que as mamas. Neste caso, o gênero não tem um efeito tão grande quanto à idade para o 

risco atribuível ao tempo de vida. Porém estudos apontam que as mulheres são mais 

sensíveis à radiação do que os homens (Brenner & Huda, 2008; Schenker, 2010). Os 

cânceres de tireóide e a leucemia são os tumores com o surgimento mais associado à 

radiação (Iared & Shigueoka, 2010). 

Segundo Smith-Bindmam, risco atribuível ao tempo de vida 

(LAR – Lifetime attributable risk) é definido como o risco adicional de câncer acima da 

linha de base do risco de cada indivíduo (Smith-Bindman et al, 2009).  

O Food and Drug Administration (FDA) considera os raios-X 

utilizados na prática médica como um carcinógeno conhecido (Johnson, 2008). Foi 
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estimado que radiação decorrente de exames de tomografia fosse responsável por 1,5-2,0% 

de todos os cânceres nos Estados Unidos e por 29.000 casos de câncer no ano de 2007 

(Johnson, 2008; Dijkstra et al, 2014). 

 

2.5   RADIAÇÃO NATURAL 

 

Também chamada de radiação de backgroud ou de fundo, é a 

radiação a qual toda vida no planeta Terra está exposta, proveniente de raios cósmicos e de 

elementos naturais radioativos existentes na crosta terrestre.  A intensidade desta radiação 

tem permanecido constante por milhares de anos e pode variar de acordo com a posição 

geográfica. 

Os seres humanos estão expostos à radiação natural todos os 

dias, oriunda do solo, materiais de construção, ar, alimentos, atmosfera e até de elementos 

do seu próprio corpo. 

Nos Estados Unidos, a principal fonte de radiação natural é o 

gás radônio e os produtos do seu decaimento. O radônio é um gás incolor e inodoro que 

emana do solo e emite radiações de baixa e alta transferência linear de energia (LET - 

linear energy transfer). O radônio é perigoso quando acumulado em áreas subterrâneas 

mal ventiladas (BEIR VII, 2006). 

As exposições anuais médias, para fontes de radiação natural, 

em todo o mundo variam de 1-10 mSv, com 2,4 mSv sendo a estimativa anual, sendo 1,2 

mSv proveniente do gás radônio. Nos países desenvolvidos, como os Estados Unidos, a 

média anual é mais elevada, sendo de 3 mSv, devido aos altos níveis do gás radônio. 
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Cerca de 30% a 40% da radiação natural é proveniente dos raios 

cósmicos, que são partículas que viajam através do universo, oriundas do sol e estrelas 

supernovas. 

Em seguida, são as emissões internas provenientes de isótopos 

radioativos, como potássio, césio, urânio e tório, presentes nos alimentos e água, fontes de 

radiação natural. Um isótopo que está presente na cadeia alimentar é o carbono 14, criado 

quando os raios cósmicos colidem com átomos de nitrogênio, combina-se com o oxigênio, 

formando o dióxido de carbono, que participa da fotossíntese das plantas das quais os 

homens e animais se alimentam. 

Outros produtos de consumo como o tabaco, materiais de 

construção, detectores de fumaça, televisores e telas de computadores são responsáveis por 

16% da radiação natural. 

Pequenas quantidades de radiação natural são provenientes de 

atividades como: viajar de avião a jato, onde para cada 1.000 milhas percorridas 

acrescenta-se 0,01 mSv, devido aos raios cósmicos; viver perto de usinas de carvão, 

acrescentar 0,0003 mSv; viver perto de equipamentos de raios-X para inspeção de 

bagagens, acrescentar 0,00002 mSv; ou viver dentro de um raio de 50 milhas de uma usina 

nuclear, acrescentar 0,00009 mSv (BEIR VII, 2006). 

Algumas medidas podem reduzir a exposição à radiação natural, 

como viver em altitudes mais baixas, por ficar mais distante dos raios cósmicos e viver e 

trabalhar em andares mais alto dos edifícios, por ficar mais distante do solo e 

consequentemente menos contato com o gás radônio. 

Um estudo realizado em 1987, nos Estados Unidos, estimou que 

80% da exposição anual da população são oriundas da radiação natural, enquanto a fonte 

artificial, criada pelo homem, contribuiu com 20%. Destas fontes artificiais, os raios-X 
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utilizados na radiologia e a medicina nuclear contribuem com 79% das exposições (BEIR 

VII, 2006). 

Tanto a radiação natural, quanto a artificial, têm propriedades 

semelhantes e os mesmos efeitos no corpo humano. 

 

 

       Figura 5: Percentuais de distribuição das radiações naturais e artificiais. 

                      *Adaptado de BEIR VII, 2006. 

          

 

2.6 PARÂMETROS PARA MEDIDAS DE DOSES DE RADIAÇÃO EM 

TOMOGRAFIA 

 

Existem vários parâmetros que são utilizados para expressar a 

dose de radiação ionizante dos exames de tomografia computadorizada, os principais são: 

dose absorvida, dose coletiva, dose efetiva, dose índice em tomografia computadorizada e 

produto comprimento-dose. 

 

2.6.1  Dose Absorvida (D) 
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É o valor esperado da energia depositada pela radiação em um 

volume elementar de matéria de massa, sendo equivalente à proporção de energia 

transmitida à massa do corpo ou órgão exposto. A unidade internacional de dose absorvida 

é o Joule/kilograma (J/Kg) que também pode ser denominada Gray (Gy).  Logo, 1 Gray 

(Gy) = 1 Joule (J) / Kilograma (Kg). 

Para fins de radioproteção, 1 Gray é equivalente a 1 Sievert, 

logo: 1 mGy = 1 mSv. 

A influência biológica potencial da radiação ionizante depende 

da energia que uma unidade de massa absorve em determinado tecido ou órgão. 

 

2.6.1.1  Dose de entrada na pele (DEP) 

 

É a dose absorvida no centro do feixe incidente na superfície do 

paciente exposto à radiação, incluindo o feixe primário da radiação e a dose da radiação 

espalhada. É medida em Gy. 

 

2.6.1.2  Dose de extremidade 

 

                                           É a grandeza operacional para fins de monitorização individual, 

utilizada em profissionais que utilizam a radiação ionizante, obtida por meio de um 

monitor de extremidade calibrado em kerma no ar, pelo fator f = 1,14 Sv/Gy. 

 

2.6.1.3  Dose Orgão 
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É a distribuição da dose de radiação no órgão, que irá 

determinar o risco da radiação, sendo calculada a partir de fantomas antropométricos, que 

são objetos simuladores de tecidos e órgãos utilizados para estimativa de dose no paciente. 

 

2.6.2 Dose Equivalente (HT) 

 

                                         É a grandeza expressa pela fórmula HT= DT wR, onde DT é a 

dose absorvida média no órgão ou tecido e wR = 1. 

                                         A dose equivalente é numericamente igual à dose absorvida no 

caso da radiação com baixa transferência linear de energia (BEIR VII, 2006). 

 

2.6.3 Dose individual 

 

                                          É a grandeza operacional utilizada para monitorização individual 

externa a feixes de fótons, sendo obtida pela multiplicação do valor determinado pelo 

dosímetro individual utilizado na superfície do tronco do operador, calibrado em kerma no 

ar, pelo fator f = 1,14 Sv/Gy. 

 

2.6.4  Dose índice em tomografia computadorizada (CTDI) 

 

É a média de dose em um volume escaneado, onde há 

incremento da mesa durante as sucessivas rotações do tubo de raios X. É uma medida 

simples e padronizada da dose liberada pelo equipamento que pode ser usada para 

comparação entre diferentes técnicas de exame no mesmo equipamento ou entre diferentes 

equipamentos (Bauhs et al, 2008). 
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O FDA padronizou dois fantomas cilíndricos de 

polimetilmetacrilato, ambos com 14 cm de comprimento, porém com diâmetros diferentes, 

para medidas do CTDI. Um para exames de cabeça com o diâmetro de 16 cm, e o segundo 

para exames de corpo com o diâmetro de 32 cm. Para o fantoma de corpo, o CTDI é um 

fator duas vezes maior na superfície do que no centro. 

O CTDI é útil para controle de qualidade, mas não é diretamente 

relacionada à dose órgão ou ao risco da radiação (Brenner & Hall, 2007). Por ser uma 

estimativa padronizada das doses médias nos fantomas cilíndricos, devido às variações nos 

tamanhos dos pacientes, torna-se uma medida pouco eficaz da dose de radiação para o 

paciente. Segundo McCollough, o CTDI não pode ser usado como um indicador da dose 

para o paciente, tanto do ponto de vista epidemiológico para potenciais efeitos tardios, 

como para potenciais efeitos determinísticos (McCollough et al, 2011).  De acordo com 

Bauhs, o CTDI expressa a dose no ar e não a dose de radiação no tecido (Bauhs et al, 

2008). 

O CTDI indica precisamente, como o equipamento está 

operando e pode ser usado em conjunto com informações a respeito do tamanho do 

paciente e da região escaneada, para estimar a dose ao paciente. 

Em procedimentos de perfusão quando não há o incremento da 

mesa durante o exame, o CTDI é um pobre descritor da dose. 

Na definição do CTDI não foi considerada a região anatômica 

entre os cortes não expostos pelo feixe de raios X primários. Somando-se as doses 

dispersas de cada corte, pode-se determinar a dose média em múltiplos cortes (MSAD – 

Multiple Scan Average Dose), multiplicando-se a relação da espessura do corte 

pelo CTDI e dividindo-se pelo incremento do deslocamento da mesa. O número de cortes 

adotados em cada protocolo contribui para o aumento do CTDI (Pina et al, 2009). 
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Os valores dos CTDIs e MSADs estão intimamente ligados às 

características dos equipamentos, seus desempenhos em testes de controles de qualidade e 

aos protocolos utilizados em cada serviço (Pina et al, 2009).  

Variações do CTDI foram desenvolvidas para representar a 

média no campo de visão (FOV – Field of view) do exame que é o CTDI weighted (CTDI 

w), e para corrigir as voltas ou intervalos entre os cortes escaneados, CTDI volume (CTDI 

vol). 

 

2.6.4.1 Dose índice ponderada em tomografia computadorizada (CTDI w) 

 

O CTDI w é definido como a média da dose de radiação no 

volume escaneado, medido nos fantomas padrões para TC, levando em consideração a 

soma de 1/3 do CTDI medido no centro e 2/3 do CTDI medido na periferia do fantoma. É 

diretamente proporcional à dose de radiação no volume escaneado, sendo influenciado pelo 

pitch. Sua unidade de medida é o mGy. 

                                         CTDI w (mGy) = 1/3 CTDI 100 centro + 2/3 CTDI 100 periferia 

 

2.6.4.2  Dose índice de volume em tomografia computadorizada (CTDI vol ) 

 

É definida como a divisão do CTDI w pelo pitch, sendo 

conceitualmente similar ao MSDA, e representa a dose de radiação no volume escaneado 

para um determinado protocolo de fantoma. É a medida da liberação de raios X 

decorrentes dos parâmetros técnicos selecionados antes do exame. Segundo Huda, o CTDI 

vol é um índice que quantifica a intensidade relativa de radiação que incide no paciente 

(Huda et al, 2008). 
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                                        Sua fórmula é expressa como CTDI vol = N x T /I x CTDI w, 

onde: I = incremento da mesa no plano axial (mm). 

                                          Desde que o pitch é definido como a relação do deslocamento da 

mesa por cada rotação do tubo (I) pelo total da largura do feixe de radiação (N x T).  Logo 

pitch = I / N x T. 

                                         Assim o CTDI vol pode ser expresso como                                             

CTDI vol = 1 / pitch x CTDI w. 

 É a medida mais comum da dose de radiação, e reflete a 

quantidade de radiação liberada pelo equipamento em unidade de dose para um objeto de 

tamanho padrão, semelhante ao fantoma.  O equipamento seleciona o valor do CTDI vol, 

que sera utilizado no exame, de acordo com os parâmetros técnicos, como Kv, mAs e 

velocidade da mesa. Este índice deve sempre ser verificado antes do início do exame e se 

houver alguma discrepância com os valores normalmente utilizados, o exame não deverá 

ser iniciado até ser solucionado o problema. 

O CTDI vol, por ser baseado no fantoma padronizado, é falho ao 

representar todos os protocolos de exames e principalmente as características de tamanho 

corporal de cada paciente. De acordo com Frush, o CTDI vol varia substancialmente com o 

tamanho corporal do paciente devido às diferenças nos algorítmos de controle da exposição 

automática. Diferenças entre pacientes magros e obesos podem resultar em um aumento de 

até 10 vezes na dose de radiação liberada (Frush & Samei, 2015). 

O CTDI vol também não leva em consideração a radiação 

espalhada e a cobertura da região escaneada.  

Serviços que utilizam protocolos de escaneamento específicos 

para o tamanho do paciente, provavelmente terão baixos valores de CTDI vol em pacientes 

pequenos. 



42 

 

Para um dado fator de exposição, o CTDI para um paciente 

adulto será, em média, maior do que aquela dose indicada na medida com o fantoma 

padrão de adulto com 32 cm de diâmetro. 

 

2.6.5  Produto comprimento dose (DLP ) 

 

É o produto do CTDI vol pelo comprimento escaneado, sendo 

sua unidade de medida miligray por centimetro (mGy/cm), utilizada para medir a 

quantidade total de radiação recebida pelo paciente para um determinado exame e está 

diretamente relacionado aos riscos dos efeitos estocásticos, podendo ser usado como 

referência para certificação de que a dose usada em determinado exame é tão baixa quanto 

razoavelmente exequível (Huda et al, 2008). 

Sua fórmula é expressa por DLP (mGy/cm) = CTDIvol (mGy) x 

comprimento escaneado (cm). 

Assim como o CTDI vol, o DLP também é somente uma 

estimativa aproximada da energia total absorvida pelo paciente (Smith-Bindman et al, 

2009). 

As medidas do CTDI vol e do DLP não são equivalentes à dose 

efetiva. O DLP de cada exame deve ser convertido em dose efetiva a partir de um fator de 

conversão específico para cada parte do corpo. Cada parte escaneada tem um DLP 

separado, que só podem ser aditivamente somados após a conversão em dose efetiva. 

Segundo Durand, em exames multifásicos, quando a mesma parte do corpo é escaneada 

mais de uma vez, é razoável combinar o DLP aditivamente, porém, não o CTDI vol 

(Durand & Mahesh, 2012). 
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Nos exames multifásicos, cada fase de escaneamento tem um 

CTDI vol e consequentemente um DLP individual, levando a incertezas na dose estimada 

pré-exame. 

 

2.6.6  Dose efetiva (E) 

 

 É a média aritimética ponderada das doses equivalentes nos 

diversos órgãos (Brasil, 1998). Sua unidade de medida é o Joule/quilograma, denominado 

Sievert (Sv). 

 Segundo McCollough, a dose efetiva é a soma ponderada dos 

produtos da dose absorvida para cada órgão ou tecido específico multiplicado pelo fator 

ponderal do mesmo tecido definido pelo ICRP (International Commission on Radiology 

Protection) conforme tabela 1 (página 46). Logo, a dose efetiva é a soma de todos os 

tecidos (dose tecidual x fator ponderal do tecido) (McCollough et al, 2010). 

O fator ponderal do tecido representa a sensibilidade relativa de 

cada tipo de tecido à radiação, tendo sido estes valores, derivados de um estudo de coorte 

que incluiu pacientes expostos de ambos os sexos e todas as idades (McCollough et al, 

2010). 

De acordo com McCollough, o método mais completo para 

estimar a dose absorvida no órgão ou no tecido é baseado na Simulação de Monte Carlo 

(McCollough et al, 2010). Os cálculos, pela simulação do transporte da radiação e do 

depósito de energia no fantoma, têm provido coeficientes que facilitam a estimação de 

dose órgãos para exames de TC em pacientes adultos. O exame de TC foi simulado pela 

exposição de uma série de cortes contíguos transversos de 1 cm de espessura em cada 
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fantoma, para a radiação emitida a partir de fontes dispostas em um círculo ao redor do 

fantoma no mesmo plano para cada corte. Os cortes cobriram o comprimento inteiro dos 

fantomas pequenos e pelo menos a região normalmente escaneada do topo da cabeça até os 

joelhos para os fantomas grandes. Para cada simulação de Monte Carlo, o depósito de 

energia foi moldado para 37 regiões geométricas que correspondem a todos os órgãos e 

tecidos no fantoma antropométrico (Khursheed et al, 2002). 

Segundo Khursheed, a dose absorvida integral na direção Z, ao 

longo da rotação axial, dividida pela largura do corte é o CTDI.  
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Tabela 1: Valores dos fatores de ponderação tecidual do ICRP. 
 

                       Fator de ponderação tecidual 

Tecido ou órgão     ICRP 26(1977)     ICRP 60(1991)    ICRP 103(2007) 

Gônadas 0,25 0,20 0,08 

Medula óssea 0,12 0,12 0,12 

Pulmão 0,12 0,12 0,12 

Cólon  0,12 0,12 

Estômago  0,12 0,12 

Mama 0,15 0,05 0,12 

Bexiga  0,05 0,04 

Fígado  0,05 0,04 

Esôfago  0,05 0,04 

Tireóide 0,03 0,05 0,04 

Pele  0,01 0,01 

Osso cortical 0,03 0,01 0,01 

Cérebro   0,01 

Glândulas salivares   0,01 

Restante 0,30 0,05 0,12 

Total 1,00 1,00 1,00 

 

ICRP = do inglês International Commission on Radiological Protection. 

*Adaptado de McCollough, 2010. 

 

 

 

Outro método mais simples para medida da dose efetiva é 

baseado no DLP e no coeficiente de conversão k, que depende da faixa etária do 

https://en.wikipedia.org/wiki/International_Commission_on_Radiological_Protection
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paciente e da região anatômica a ser estudada, de acordo com a tabela 2, utilizando a 

fórmula:                                                      

                                                                   E (mSv) = k x DLP 

 

Tabela 2: Valores de k, utilizados para os cálculos da dose efetiva.  

Região do corpo                                     k (mSv mGy-1 cm-1) 

                                  < 1 ano         1 ano           5 anos           10 anos               adulto 

 

Crânio 

Crânio e pescoço 

Pescoço 

Tórax 

Abdome e pelve 

Tronco 

0,011 

0,013 

0,017 

0,039 

0,049 

0,044 

0,0067 

0,0085 

0,0120 

0,0260 

0,0300 

0,0280 

0,0040 

0,0057 

0,0110 

0,0180 

0,0200 

0,0190 

0,0032 

0,0042 

0,0079 

0,0130 

0,0150 

0,0140 

      0,0021 

      0,0031 

      0,0059 

      0,0140 

      0,0150 

      0,0150 

      

*Adaptado do Relatório da American Association of Physicists in Medicine (AAPM) 

nº 96 de 2008. 
 

 

                                                              Para assumir estes fatores de conversão nos exames de crânio 

e pescoço de adulto e nos pacientes pediátricos foi utilizado o fantoma de 16 cm. Para 

todos os outros fatores de conversão foi usado o fantoma de 32 cm. 

                                       A dose efetiva é uma boa medida para estimativa da dose de 

radiação, porque ela indica a quantidade de radiação média no corpo a partir de uma 

irradiação parcial como ocorre nos exames radiológicos, e também pode ser utilizada 

para comparar as doses de radiação entre os diferentes procedimentos que utilizam a 

radiação ionizante. A dose efetiva é designada como proporcional ao dano global 

causado pela radiação, sendo uma estimativa aproximada do risco ao paciente (Brenner 

& Hall, 2007; Goo, 2012). 
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                                         A dose efetiva foi introduzida pelo ICRP para prover um 

resumo das doses de radiação para os tecidos e orgãos para proteção radiológica. É 

frequentemente utilizado na literatura para estimar o risco radiogênico do indivíduo, 

representando uma tentativa de prover um número proporcional ao dano biológico 

causado pela exposição à radiação, com um balanço entre a carcinogênese, o 

encurtamento da vida e efeitos hereditários (Brenner & Huda, 2008, Hall & Brenner, 

2008, Stecker, 2009). 

                                        Os cálculos de dose efetiva são aproximados, e não uma 

medida precisa da dose de radiação individual. Os fatores de conversão para estes 

cálculos são para pacientes com tamanho padronizados, não levando em consideração 

variações individuais de altura e peso e nem o gênero do paciente (Coakley et al, 

2011).   

     

                                 Tabela 3 – Valores típicos de dose efetiva  

                                  em TC (mSv). 

Exames  mSv 

Crânio 

Tórax 

Abdome 

Pelve 

Abdome/pelve 

Angiotc de coronárias 

1-2 

5-7 

5-8 

3-6 

 8-14 

 1-18 

 
 *Adaptado do Relatório da American 

Association of Physicists in Medicine 

(AAPM) nº 96 de 2008. 

 
 

 

 

2.6.7  Dose Coletiva 
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                                         É a dose efetiva total recebida por uma população ou um 

grupo de pessoas, definida como o produto do número de indivíduos expostos à 

radiação ionizante pelo valor médio da dose efetiva destes indivíduos. É expressa em 

Sievert-homem (Sv-homem) (Brasil, 1998). 

                                          De acordo com Bankier, metade da dose de radiação coletiva 

devido a procedimentos de diagnóstico por imagem, é decorrente de exames de 

tomografia computadorizada (Bankier & Tack, 2010). 

 

2.7  FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO DE TOMOGRAFIA 

 

                                         Todos os equipamentos de TC são compostos por um gantry, 

que é a estrutura principal do equipamento dentro do qual se encontram: o tubo de 

raios X, sistemas elétricos que possibilitam a geração da radiação e o conjunto de 

detectores associados a um sistema eletrônico, que quando sensibilizados pelos fótons 

de radiação, os mesmos serão quantificados e processados; e pela mesa de exame, com 

seus sistemas de posicionamento (figura 6, página 50). 

Na passagem através do corpo, o feixe incidente é atenuado 

de acordo com a composição do tecido, variando de + 1.000 Unidades Hounsfield 

(UH) no osso, zero UH na água e – 1.000UH no ar. Os sinais gerados pelo feixe 

atenuado nos detectores são usados para reconstruir a imagem. A energia do feixe de 

raios X determinada pelo potencial do tubo e a quantidade de fótons determinada pelo 

produto da corrente do tubo e o tempo são importantes fatores que afetam a exposição 

do paciente à radiação. 

A dose de radiação em um exame de TC é distribuída 

uniformemente através do plano escaneado, sendo o paciente irradiado em todas as 
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direções. Na TC de crânio, a dose é uniforme através do campo de visão (FOV – Field 

of view). Já nas áreas maiores, como abdome, a dose é igualmente distribuida ao redor 

da periferia da região escaneada e diminui um fator de 2, próximo ao centro da área 

(Kalra et al, 2004). 

A radiação liberada pela TC não é somente absorvida na 

área escaneada. A radiação espalhada e os feixes divergentes também contribuem para 

a exposição fora da área de estudo. 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

                                          

Figura 6: Estrutura de um equipamento de TC. 

                               *Adaptado do site www.sabereletronica.com.br 

 

2.8  FERRAMENTAS PARA GERENCIAMENTO DA DOSE DE RADIAÇÃO 

 

                                        A redução da dose de radiação nos exames de TC é 

extremamente importante devido aos riscos associados, para tal é necessário seguir o 

Princípio ALARA (As Low As Reasonable Achievable), utilizando doses de radiação 

“tão baixas quanto razoavelmente exequível”, sem perda significativa da qualidade da 

imagem e consequentemente da informação diagnóstica. 

 

 

http://www.sabereletronica.com.br/
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                                         O conceito ALARA é baseado em três princípios básicos: 

 Justificação da prática médica – Qualquer exame com radiação só deverá ser 

realizado se produzir benefício suficiente para o indivíduo exposto, de modo a 

compensar o detrimento que possa ser causado. Todas as exposições médicas devem 

ser justificadas individualmente, levando em consideração os objetivos específicos da 

exposição e as características individuais do indivíduo exposto (Brasil, 1998). 

 Otimização da proteção radiológica - Tem como meta a minimização da dose 

de radiação, porém, possibilitando a obtenção de um exame com imagens de 

qualidade, consistente com uma informação diagnóstica.   

 Limitação das doses individuais – Não se aplicam às exposições médicas. 

Desde que a exposição seja justificada, não existe limitação.  

                                          De acordo com Rodrigues, para redução da dose nos exames 

de TC, deve existir uma justificação adequada para a realização dos exames, uso de 

parâmetros técnicos apropriados, realização de testes de controle de qualidade dos 

equipamentos e utilização de níveis de referência de doses os mais baixos possíveis 

(Rodrigues & Abrantes, 2012). 

Segundo Linton, é necessária uma combinação de fatores, 

como: educação contínua para os clínicos, radiologistas e técnicos em radiologia 

médica; desenvolvimento de gráficos técnicos pelos físicos médicos, e 

desenvolvimento de ferramentas de controle da dose pelos fabricantes dos 

equipamentos (Linton & Mettler Jr, 2003). 

Pesquisas sugerem que as doses de radiação recebidas pelos 

pacientes submetidos a procedimentos radiológicos são subestimadas por cerca de 90% 

dos médicos assistentes, com a média da dose recebida sendo seis vezes maior do que 
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o estimado. Cerca de 100% dos pacientes também subestimam a dose recebida em um 

exame de TC (Younger et al, 2014). 

Com alterações dos parâmetros técnicos de realização dos 

exames é possível conseguir uma maior redução da dose de radiação para o paciente 

(Nickoloff & Alderson, 2001; Lima & Monteiro, 2011). Ajustes na corrente do tubo de 

raios X, no incremento da mesa e na espessura do corte do exame, assim como a 

utilização de técnicas que consideram os dados antropométricos individuais dos 

pacientes ou a utilização de níveis de ruídos menos conservadores também leva a 

redução da dose. 

Smith-Bindman acredita que os três principais pontos para 

redução da exposição médica à radiação são: otimização e padronização dos protocolos 

dos exames de TC para limitar a radiação individual de cada exame; padronizar os 

protocolos entre as instituições, reduzindo o número de fases dos exames; e 

implementação de estratégias para redução da dose a partir de participação em 

programas de acreditação (Smith-Bidman et al, 2009). 

Os parâmetros responsáveis pelas doses de radiação 

liberadas pelo equipamento estão relacionados à quantidade de raios X produzida, às 

condições geométricas e modelo do equipamento, aos protocolos dos exames 

selecionados e às dimensões anatômicas dos pacientes. 

 

2.8.1  Otimização do pico de quilovoltagem (Kvp) 

 

                                         O pico de quilovoltagem (Kvp) é a voltagem máxima 

aplicada através do tubo de raios X. Um alto potencial do tubo aumenta o fluxo de 

energia de raios X produzida, e também aumenta exponencialmente a dose de radiação 
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liberada. O potencial do tubo determina a incidência da energia do feixe de raios X e a 

variação neste potencial causa uma substancial alteração na dose de radiação. A 

voltagem do tubo altera tanto o ruído da imagem quanto o contraste dos tecidos. 

O Kvp padronizado para exames de TC em adultos é 

usualmente de 120 a 140 e em crianças e adultos pequenos usa-se o Kvp de 90 -120, 

valores estes adequados para penetrar a massa corporal do paciente (Ware et al, 1999; 

Coakley et al, 2011). Baixo Kvp reduz a dose de radiação, mas aumenta o ruído da 

imagem.  

De acordo com Ware, a redução do pico de quilovoltagem 

de 120 para 80 Kvp, para um miliampere por segundo (mAs) constante, reduziria a 

dose de radiação em cerca de 65% (Ware et al, 1999). 

 

2.8.2 Modulação automática da corrente do tubo de raios X      

                                                                           

                                        Refere-se a um sistema em que a corrente do tubo do 

equipamento é automaticamente ajustada a um nível mínimo necessário para obter uma 

qualidade de imagem constante e predeterminada, de acordo com o tamanho e a 

densidade do tecido na região a ser escaneada. Os ajustes são baseados na espessura e 

densidade da imagem inicial, obtida através do topograma, e pode ser feita nos planos 

axial (X e Y) e longitudinal (Z).  

A dose de radiação é diretamente proporcional à corrente do 

tubo e ao tempo de escaneamento. A corrente do tubo representa a quantidade de 

elétrons que são acelerados durante o tempo de exposição, sendo expresso em mAs. Os 

valores máximos e mínimos são selecionados pelo operador, com o cuidado de evitar 

super ou subexposição. Diferentes soluções técnicas são utilizadas pelos fabricantes 
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dos equipamentos para modular a miliamperagem (mA), de acordo com o tamanho 

máximo e mínimo do paciente determinado no topograma. 

                                         O controle automático da exposição é baseado na diferença 

na absorção da radiação entre os diâmetros anteroposterior e lateral da região do corpo 

a ser escaneada. Como a atenuação segue uma função exponencial, pequenas 

alterações no diâmetro, causarão maiores diferenças na atenuação. 

                                        A escolha da qualidade da imagem preespecificada é uma 

determinante primária da dose de radiação no exame (Coakley et al, 2011). O 

equipamento ajusta automaticamente a corrente do tubo para manter a qualidade da 

imagem inicialmente selecionada, mesmo que outros fatores como a velocidade da 

mesa e o tempo de rotação do gantry tenham sido alterados.  

                                          Há um consenso entre os autores, que o uso desta tecnologia 

permite a redução da dose de radiação nos exames de tomografia. Segundo Kalra, a 

redução dos valores da corrente do tubo é o meio mais prático de reduzir a dose de 

radiação nos exames de tomografia (Kalra et al, 2004). A modulação da corrente do 

tubo permite uma redução na dose de radiação da ordem de 26-50% em crianças e 

adultos, respectivamente (Goo, 2012). Na TC de tórax, a modulação da dose permite 

uma redução de mais de 30% da dose, sem perda da qualidade da imagem, dependendo 

do tamanho corporal do paciente (Bankier & Tack, 2010).  Coakley relata uma redução 

de 20-44% e Hall, uma redução de 35% na dose de radiação para o paciente (Coakley 

et al, 2011; Hall & Brenner, 2008). 

A redução da dose com o uso da modulação automática da 

corrente do tubo é esperada ser maior do que quando se usa a corrente do tubo fixa 

desde que a corrente seja automaticamente reduzida de acordo com o tamanho corporal 

do paciente e a região anatômica a ser escaneada (Kalra et al, 2004).  Cinquenta por 
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cento de redução na corrente do tubo pode reduzir na metade a dose de radiação. É 

possível reduzir a corrente do tubo sem alterar significativamente a qualidade da 

imagem, através do aumento do ruído. 

 

2.8.3  Otimização do ruído 

 

Ruído é um artefato com aspecto granulado que ocorre nas 

imagens de tomografia computadorizada devido à utilização de feixes de radiação de 

baixa energia ou em objetos de grandes dimensões.  

A incidência do fóton no detector constitui a informação 

radiográfica e é relacionada ao ruído através dos processos de detecção e reconstrução 

da imagem. Os amplificadores do sistema detector são responsáveis por um constante 

nível de ruído. Quanto menor o detector de sinal, menor será o ruído eletrônico, 

principalmente em pacientes obesos, em protocolos de baixas doses e em exames de 

cortes finos (Bankier & Tack, 2010). 

A dose de radiação é inversamente proporcional ao 

quadrado do ruído da imagem. Com o aumento da dose de radiação, há um aumento na 

percepção dos detalhes da imagem, que parece ter melhor qualidade, e 

consequentemente redução do ruído. 

Nos tomógrafos mais modernos, existe a tecnologia que 

permite ao operador selecionar o ruído da imagem. A seleção de um alto ruído dará 

uma baixa dose de radiação, porém à custa de perda da qualidade da imagem. A 

seleção de um baixo índice de ruído para cortes finos pode aumentar exponencialmente 

a dose de radiação, porque para conseguir a mesma qualidade da imagem em cortes de 
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1,25 mm como nos de 2,5 mm, necessita-se de quatro vezes mais radiação (Coakley et 

al, 2011). 

A qualidade da imagem pode ser definida baseada no ruído 

da imagem, que limita a baixa resolução do contraste e a resolução espacial. Se a 

resolução espacial é mantida constante, a dose de radiação necessária para obter uma 

imagem de qualidade é inversamente relacionada ao quadrado do ruído. A dose de 

radiação necessária para imagem com nível fixo de ruído é inversamente relacionada a 

terceira potencia da resolução espacial, que é o parâmetro da qualidade da imagem que 

tem o maior efeito na dose de radiação necessária em um exame (Starck et al, 2002). 

Segundo Brenner, o ruído das imagens aumenta de acordo 

com a diminuição da dose, significando que sempre haverá uma troca entre a 

necessidade de baixo ruído e o desejo de utilizar baixas doses (Brenner & Hall, 2007). 

 

2.8.4 Aumento do pitch 

 

Pitch é a relação entre o deslocamento da mesa do 

equipamento para cada rotação do tubo dividido pela espessura do corte. Um pitch de 1 

significa que os cortes do volume exposto são adjacentes e não sobrepostos. Um pitch 

maior do que 1 significa que existem vãos, que não são expostos à radiação, entre os 

cortes, reduzindo a média do tecido exposto. Um pitch menor que 1 resulta em 

sobreposição dos cortes no volume escaneado, e consequentemente a um aumento da 

dose de radiação. 

A dose de radiação é inversamente proporcional ao pitch 

selecionado. Um aumento no pitch diminui a exposição à radiação para a parte do 

corpo escaneada. Uma velocidade de deslocamento da mesa mais rápida para uma 
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determinada colimação resulta num pitch mais alto e consequentemente redução na 

dose (Kalra, 2004). 

Variações no pitch afetam a dose efetiva e o DLP de 

maneira similar. Quando o comprimento escaneado e os fatores técnicos são mantidos 

constantes em uma tomografia, e o pitch é dobrado, reduz-se pela metade a dose média 

de radiação em cada órgão irradiado, e a dose efetiva será reduzida em 50%. Dobrando 

o pitch, também reduz o CTDI vol e correspondentemente o DLP pela metade (Huda et 

al, 2008). 

De acordo com Linton, exames com um pitch de 2 fornecem 

50% da dose de radiação do que aqueles com um pitch de 1. Entretanto, em alguns 

equipamentos, o aumento do pitch resulta num aumento da espessura do corte, 

produzindo um volume médio maior do objeto (Linton & Mettler Jr, 2003). 

A dose para o paciente pode ser reduzida pela diminuição do 

mAs e aumento do pitch maior que 1. Segundo Nickoloff, valores de pitch maiores que 

1,5 não degradam a qualidade da imagem (Nickoloff & Alderson, 2001). 

Vade et al apud Haaga mostraram que o aumento do pitch 

de 1 para 1,5, reduz a dose de radiação em 33%, sem perda da informação diagnóstica 

(Haaga, 2001). 

 

2.8.5 Filtração e colimação dos feixes de raios X 

 

A função da filtração dos feixes de raios X é remover os 

fótons de mais baixa energia que pouco contribuem para a formação da imagem, mas 

aumentam a dose de radiação para o paciente. O filtro do feixe é posicionado entre o 

tubo de raios X e o paciente, proporcionando um feixe mais uniforme e também o 
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tornando mais penetrante, com isso há redução da dose, pois os fótons de baixa energia 

são eliminados antes de alcançar os detectores. 

De acordo com Goo, o uso de filtros que moldam o feixe de 

raios X pode reduzir a radiação absorvida na periferia do corpo, sendo particularmente 

útil em exames de crianças e em tomografias do coração (Goo, 2012). 

O colimador tem a função de restringir a exposição do 

paciente à área de interesse para o exame, além direcionar e suavizar o feixe de raios 

X. Equipamentos modernos possuem também colimadores pós-paciente que tem a 

função de evitar que a radiação secundária espalhada atinjam os detectores e gerem 

ruídos que possam prejudicar a qualidade da imagem. Estes colimadores, além de 

reduzir a dose de radiação para o paciente, também aumentam a qualidade da imagem 

(Marconato et al, 2005). 

Segundo Goo, o alcance do feixe é proporcional à sua 

colimação e é independente do comprimento escaneado (Goo, 2012). Quanto mais 

estreita for a colimação, maior será o efeito penumbra, isto é, a falta de nitidez da 

imagem, e consequentemente maior a dose necessária. 

No início da era da tomografia, uma colimação ligeiramente 

alargada foi usada para compensar alterações no ponto focal de interesse durante a 

rotação do tubo, levando a aumento da radiação liberada. Nos equipamentos mais 

modernos, isto foi substituído por um acompanhamento do ponto focal que ajustará o 

colimador (Bankier & Tack, 2010). 

 

2.8.6  Sistema de detecção eficiente 
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Os detectores dos equipamentos de tomografia são 

responsáveis pela captação da radiação que ultrapassa o objeto, transformando em um 

sinal elétrico que depois de digitalizado pode ser reconhecido pelo computador onde 

através de algoritmos de reconstrução será formada a imagem. 

Três fatores são importantes na eficiência do detector: sua 

eficiência geométrica, sua eficiência quântica e sua eficiência de conversão do sinal. A 

eficiência do detector está relacionada à área do detector sensível à radiação em 

relação à área total que fica exposta ao feixe. O espaçamento entre as células 

detectoras utilizados para reduzir o ruído ou as regiões do detector não sensíveis 

promovem a degradação desse fator. A eficiência quântica está associada à parcela do 

feixe de raios X que incidem sobre o detector e que é absorvido por ele, contribuindo 

para a captura do sinal. A eficiência de conversão refere-se à capacidade de converter o 

sinal da radiação absorvida em sinal elétrico. 

Existem dois tipos de detectores de radiação: os detectores 

de câmara de ionização, que utilizam um gás inerte pressurizado, como o xenônio; e os 

detectores de estado sólido que são fabricados com materiais semicondutores feitos de 

ligas cerâmicas compostas de enxofre, oxigênio, gadolíneo e ítrio. 

A geometria eficiente do detector é determinada pela 

quantidade de radiação alcançada pelo detector em relação à quantidade liberada para o 

paciente. Esta eficiência depende da largura, da orientação espacial, da absorção das 

fileiras detectoras e da largura do perfil da dose no eixo z. 

Os detectores em estado sólido têm um rendimento até 30% 

maior do que os de gás xenônio, onde um mesmo ruído de imagem pode ser alcançado 

com uma dose consideravelmente mais baixa (Bankier & Tack, 2010). 
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2.8.7   Utilização de aventais de bismuto 

 

Estes protetores bloqueiam parcialmente o feixe de raios X 

para o paciente, formando uma sombra e reduzindo a dose de radiação nas estruturas 

protegidas, mantendo a qualidade da imagem nos outros locais.  

São utilizados principalmente nas mamas, onde foi 

observada uma redução de 29-40% na dose de radiação para o órgão, sem alteração no 

ruído ou na qualidade da imagem (Coakley et al, 2011). Podem ser usados também nos 

olhos, tireóide e gônadas, na dependência da área do corpo a ser estudada.  

Na prática, o uso destes aventais em exames de tomografia 

pode reduzir a dose para o paciente em até 95% (Soares et al, 2011). 
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3  OBJETIVOS 

 

3.1.  OBJETIVO GERAL 

 

O objetivo geral desta pesquisa é comparar a dose de 

radiação para o paciente em exames de tomografia computadorizada sem contraste em 

três instituições hospitalares de nível terciário, com equipamentos multidetectores de 

marcas e modelos diferentes, visando determinar as doses efetivas (E) médias 

utilizadas em cada tipo de exame nos equipamentos de TC multidetectores disponíveis. 

 

 

3.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Determinar as doses efetivas (E) médias de radiação para o paciente, por tipo de 

exame, nas três instituições; 

- Demonstrar se há diferença entre as doses efetivas médias de radiação para o paciente 

em equipamentos de dois fabricantes diferentes com o mesmo número de canais 

detectores;  

- Demonstrar se há diferença na dose efetiva de radiação para o paciente nos exames 

realizados nos equipamentos do mesmo fabricante com número de detectores diferente 

(40 e 64 canais); 
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- Propor modificação nos protocolos de aquisição dos exames que apresentem as doses 

efetivas para o paciente acima do estabelecido pela AAPM relatório nº96 de 2008. 
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4  MATERIAIS E MÉTODOS 

 
 

4.1  CARACTERÍSTICAS DO ESTUDO 

 

                                         Este foi um estudo retrospectivo e descritivo de análise da 

dose efetiva de radiação para os pacientes nos exames de tomografia computadorizada 

de crânio, tórax e abdome/pelve realizados em três instituições hospitalares, no período 

de 01 de dezembro de 2013 a 30 de novembro de 2014, com aprovação pelos Comitês 

de Ética em Pesquisa do Hospital Naval Marcílio Dias (parecer nº 405.056 de 

24/09/2013) e da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense (parecer 

nº 576.702 de 14/02/2014), sendo dispensado o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE). 

 

4.2 INSTITUIÇÕES E EQUIPAMENTOS 

 

 

 

Foram avaliadas as doses de radiação para o paciente, em 

exames de tomografias computadorizadas, realizadas em três instituições hospitalares 

terciárias, que atendem pacientes a nível ambulatorial, pacientes internados e do Setor 

de Emergência, com equipamentos multidetectores de marcas e modelos diferentes.  

 O estudo foi realizado nos seguintes equipamentos:  
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 Somatom Sensation 40 canais, Siemens Healthcare, Alemanha, instalado no 

Serviço de Radiodiagnóstico do Hospital Naval Marcílio Dias (Equipamento 

A); 

  Somatom Definition 64 canais, Siemens Healthcare, Alemanha, instalado no 

Centro de Imagens do Complexo Hospitalar de Niterói (Equipamento B); e 

  Brilliance 64 canais, Philips Healthcare, Holanda, instalado no Serviço de 

Radiologia do Hospital Universitário Antônio Pedro da Universidade Federal 

Fluminense (Equipamento C).  

Estes equipamentos possuem controle automático de dose; 

os fatores de exposição já foram modificados do padrão oriundo de fábrica; possuem 

manutenção periódica e realizam testes de controle de qualidade de acordo com a 

orientação do fabricante. 

Na tabela 4 (página 62), observa-se que a diferença 

fundamental entre os equipamentos é a quantidade de aquisição de cortes durante a 

rotação do tubo. Nos equipamentos B e C são adquiridos 64 cortes, enquanto no 

equipamento A são adquiridos 40 cortes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 

 

 

 

Tabela 4: Características dos equipamentos participantes do estudo. 

Equipamentos                                   A                                  B                               C 

 

Fabricante Siemens Siemens   Philips 

 

Modelo Somaton sensation 

40 ct 

Somaton definition 

64 ct 

    Brilliance ct 

64-slice 

Tipo de detector Cerâmica 

ultrarrápida 

Cerâmica 

ultrarrápida 

Cerâmica de 

multicortes de alto 

desempenho 

Número de fileiras 

detectoras 

40 64 64 

Capacidade de 

armazenamento de 

calor pelo tubo (MHU) 

30 30 26 

 Resfriamento do tubo Óleo/Água ou 

Óleo/Ar 

Óleo/Água ou 

Óleo/Ar 

Óleo 

 

Capacidade de saída do 

gerador  (Kv) 

80 80 60 

Variação da 

miliamperagem 

28-665 28-665 20-500 

Volume máximo 

escaneado em cm 

200 200 190 

Tempo máximo de 

escaneamento (s) 

100 100 100 

Matrizes de 

reconstrução 

512 x512 512 x 512 512 x 512 

Pitch 

 

Selecionável Selecionável Selecionável 

Escaneamento 

helicoidal 

Sim Sim Sim 

Campo de visão do 

escaneamento (cm) 

50-78 50 -80 25- 50 

Técnicas de modulação 

da dose 

 

Ponto focal do tubo 

(mm) 

Care dose 4d 

Noise reduction 

 

0,6x 0,7; 0,8x 0,8; 

0,8x1,2 

Care dose 4d 

Noise reduction 

 

0,6x 0,7; 0,8x0,8; 

0,8x1,2 

Dose right 

Redução do ruído em 

até 0,27% 

0,5x1,0; 1,0x1,0 

    

    

MHU = do inglês Mega heat unit  

*Adaptado do site www4.anvisa.gov.br/base/visadoc 
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4.3  SELEÇÃO DOS EXAMES 

 

 

 

Foram selecionados os exames de crânio, tórax e 

abdome/pelve, por serem os que apresentam maior frequência de realização, apartir 

dos PACS (Picture archiving and communication system) das instituições, por ordem 

de data de realização. Os exames de abdome e pelve foram considerados somente um 

exame, porque nos três serviços estudados é padronizada a aquisição de uma sequência 

única englobando o abdome e a pelve. 

 

4.3.1 Critérios de inclusão 

 

 Exames com somente uma sequência de exposição; 

 Sem o uso do meio de contraste venoso; 

 Pacientes com idade superior a 14 anos, porque as instituições utilizam 

protocolos diferentes para crianças abaixo desta faixa etária; 

 Protocolo de exame do paciente disponível no PACS; 

 Exames com qualidade técnica de imagem que permitiram a emissão de laudos;  

 Exames cujos protocolos para realização foram classificados como rotina pelas 

instituições, a fim de padronizar os exames. 

                                           Todos os demais exames realizados nas instituições que não 

se enquadraram nos critérios acima foram excluídos do estudo. 

 

4.4  SELEÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 
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                                 Foram analisados 4.821 exames distribuídos em: 

Equipamento A – 1.410 exames, sendo 407 de crânio, 461 de tórax e 542 de 

abdome/pelve; Equipamento B – 2.504 exames, sendo 889 de crânio, 380 de tórax e 

1.235 de abdome/pelve; e Equipamento C - 907 exames, sendo 294 de crânio, 300 de 

tórax e 313 de abdome/pelve. 

O dado do protocolo de exame analisado foi o DLP (produto 

dose-comprimento) a partir do qual foi calculada a dose efetiva (E) utilizando o 

coeficiente k para adulto, determinado pelo National Radiological Protection Board 

(NRPB) do Reino Unido (Mc Coullough et al, 2010), onde os valores de k dependem de 

cada região do corpo a ser escaneada, utilizando a fórmula: E (mSv) = k x DLP.  

A tabela 2 (página 46) demonstra os valores de k, para adulto, 

que foram utilizados para os cálculos da dose efetiva. 

 Foram analisados também os valores do CTDI vol através da 

média e do desvio-padrão, e sua composição de acordo com o gênero do paciente.  

 Foi realizada também a composição amostral por equipamento 

e tipo de exame, além de estratificação do gênero dos pacientes e idades por tipo de 

exames, para demonstrar quais faixas etárias e gênero realizaram mais exames.  

Após estabelecer a dose efetiva média por exame em cada 

equipamento, foram comparadas as doses e demonstrado se há diferença entre as doses 

efetivas médias de radiação para o paciente em equipamentos de dois fabricantes 

diferentes com o mesmo número de detectores (equipamentos B e C) e nos equipamentos 

do mesmo fabricante com número de detectores diferente (equipamentos A e B).  

                                         As doses efetivas médias encontradas foram comparadas aos 

valores das doses efetivas típicas para exames de TC fornecidas pelo AAPM relatório 

nº96, conforme a tabela 3 (página 47). 
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Foi realizada uma análise descritiva dos dados com 

apresentação de porcentagens, valores médios e respectivos desvios-padrão.  A análise 

estatística para comparar as doses efetivas médias entre os equipamentos foi realizada 

através do teste T para amostras independentes, do teste de comparações múltiplas 

(ANOVA) e do teste post-hoc com correção de Bonferroni. Foram construídos intervalos 

de confiança para verificar se as doses efetivas médias encontravam-se dentro dos 

parâmetros típicos propostos pela AAPM relatório nº96, conforme a tabela 3 (página 47). 

Foi adotado o nível de 5% de significância e utilizado o software livre R 3.2.2. 
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5  RESULTADOS 

 

 

 

                                        A amostra foi composta por 4.821 exames de tomografia 

computadorizada, tal que 1.590 eram de crânio, 2.090 de abdome/pelve e 1.141 de 

tórax. 

                                          Dos exames de crânio analisados, 25,6% foram realizados 

no equipamento A, 55,9% no equipamento B e 18,5% no equipamento C. O 

equipamento B também foi utilizado na maioria (59,1%) dos exames de abdome 

analisados, seguido pelos equipamentos A em 25,9% e C em 15%. Já para exames de 

tórax, o equipamento A foi empregado em 40,4%, o B em 33,3% e o C em 26,3% dos 

exames que compõem a amostra (tabela 5). 

 

Tabela 5: Composição amostral dos exames por equipamento. 

 

    

 Crânio Abdome/pelve Tórax 

Equipamentos (n=1.590) (n=2.090) (n=1.114) 

    

   

A 407 (25,6%)   542 (25,9%) 461 (40,4%) 

B 889 (55,9%) 1.235(59,1%) 380 (33,3%) 

C 294 (18,5%)         313 (15%) 300 (26,3%) 

    

A= Somatom Sensation 40 canais; Siemens Healthcare, Alemanha. 

B= Somatom Definition 64 canais; Siemens Healthcare, Alemanha. 

C= Brilliance 64 canais; Philips Healthcare, Holanda. 
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Tabela 6: Resumo descritivo das idades dos pacientes estratificado por tipo de exame e     

equipamento.              

                                       

Idade 

Crânio Abdome Tórax 

   

   

A          

n=407 

B               

n= 889 

C 

n=294 

A 

n =542 

B 

 n =1235 

C 

   n=313 

A 

n =461 

B 

n =380 

C 

n=300 

 

         

         

Min 15 15 15 15 15 16 17 15 16 

Q1 51 34 48 34 31 42 54 49 47 

Me 70 54 61 50 44 55  68 66 60 

Média 63 54 59 51 46 55 64 64 58 

Q3 78 76 73 67 58 67 77 82 69 

Max 95 101 104 96 97 94 101 98 97 

  

A= Somatom Sensation 40 canais; Siemens Healthcare, Alemanha. 

B= Somatom Definition 64 canais; Siemens Healthcare, Alemanha. 

C= Brilliance 64 canais; Philips Healthcare, Holanda. 

Abreviaturas: Min= mínima; Q1=1ºquartil; Me= mediana; Q3=3ºquartil; Max= 

máximo. 

   

 

Na amostra as idades dos pacientes variaram de 15 a 104 

anos. As médias das idades dos pacientes que realizaram tomografias, nos três 

equipamentos, variaram de 54 a 63 anos nos exames de crânio e de 58 a 64 anos nos 

exames de tórax. Já nos exames de abdome/pelve, a idade média dos pacientes variou 

entre 46 e 55 anos (tabela 6).  

 

 
Figura 7: Composição amostral das idades dos pacientes nos exames de crânio. 
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Figura 8: Composição amostral das idades dos pacientes nos exames de abdome/pelve. 

 

 

 

               Figura 9: Composição amostral das idades dos pacientes nos exames de tórax. 

 

 

Observa-se assimetria negativa na distribuição das idades 

para exames de crânio e de tórax, isto é, há uma maior freqüência de pacientes com 

idades a partir de 60 anos nesses dois exames. Já para o exame de abdome existe uma 

suave assimetria positiva, ou seja, a realização do exame é mais freqüente por 

pacientes mais jovens (figuras 7, 8 e 9). 
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Tabela 7: Gênero dos pacientes por exame para cada equipamento. 

 

 

 

Equipamentos 

  

 

 Gênero 

 

Masculino Feminino 

     

 

 Crânio 

(n=407) 

 200 

(49,1%) 

207 

(50,9%) 

A Abdome/pelve 

(n=542) 

 244 

(45%) 

298 

(55%) 

 Tórax 

(n=461) 

 227 

(49,2%) 

234 

(50,8%) 

     

 Crânio 

(n = 889) 
 392 

(44,1%) 

497 

(55,9%) 

B Abdome/pelve 

(n =1.235) 
 547 

(44,3%) 

688 

(55,7%) 

 Tórax 

(n =380) 
 168 

(44,2%) 

212 

(55,8%) 

     

 Crânio 

(n=294) 
 130 

(44,2%) 

164 

(55,8%) 

C Abdome/pelve 

(n=313) 
 132 

(42,2%) 

181 

(57,8%) 

 Tórax 

(n=300) 
 141 

(47%) 

159 

(53%) 

Total  
 2.181 

(45,2%) 

2.640 

(54,8%) 
 

A= Somatom Sensation 40 canais; Siemens Healthcare, Alemanha. 

B= Somatom Definition 64 canais; Siemens Healthcare, Alemanha. 

C= Brilliance 64 canais; Philips Healthcare, Holanda. 
 

 

 

 

                                                               Há predominância do gênero feminino em todos os tipos de 

exame e equipamentos (tabela 7). 
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Tabela 8: Valores das médias e desvios-padrão do CTDI vol e das doses efetivas de 

radiação, estratificados por gênero.  

 

Gênero 
 

CTDI vol (mGy) 
 

Dose Efetiva (mSv) 

Crânio Abdome Tórax Crânio Abdome Tórax 

Feminino 

 

39,28
a 

(7,07) 

12,26 

(4,57) 

10,20 

(4,74) 

 

1,75 

(0,33) 

 

 

5,02 

(2,34) 

 

 

 

5,49 

(2,55) 

 

Masculino 
 40,42 

(8,20) 

12,10 

(4,05) 

10,11 

(4,58) 

 1,86 

(0,39) 
8,72 

(3,60) 

9,12 

(3,29) 

Valor de p  0,0034 0,4132 0,7284  <0,0001 0,0087 0,0014 

 

 
a 
Média± (D.P.) 

 

                                         As médias da dose índice de radiação em um volume exposto 

(CTDI vol) foram significativamente diferentes entre os sexos apenas em exames de 

crânio. Já para as doses efetivas, a diferença foi significativa nos três tipos de exames. 

Em todos os casos que houve diferença significativa, observou-se que a média da dose 

efetiva foi maior em pacientes do sexo masculino que do feminino (tabela 8). 
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Tabela 9: Valores médios e desvios-padrão do CTDI vol (mGy) estratificado por tipo 

de exame e equipamento. 

  
  a 

Média± (D.P.) 

   A= Somatom Sensation 40 canais; Siemens Healthcare, Alemanha. 

   B= Somatom Definition 64 canais; Siemens Healthcare, Alemanha. 

   C= Brilliance 64 canais; Philips Healthcare, Holanda. 

                                     

 

                                           Quando os valores médios do CTDI vol foram estratificados 

por equipamento, observou-se diferença significativa entre todos os equipamentos nos 

exames de crânio e abdome/pelve e entre os equipamentos A e B e os equipamentos B 

e C, nos exames de tórax. Não houve diferença significativa (p=0,15) entre os valores 

do CTDI vol nos equipamentos A e C, nos exames de tórax (tabela 9). 

                                          Os valores dos desvios-padrão nos equipamentos A e C, para 

os exames de crânio, e no equipamento B, para os exames de tórax foram zero, porque 

estes equipamentos realizaram exames com valores fixos de CTDI vol para todos os 

pacientes. 

                                        As médias das doses efetivas nos exames de crânio 

encontradas nos equipamentos A, B e C foram respectivamente, 1,55, 2,08 e 1,30 mSv. 

Através do teste de comparações múltiplas ANOVA foi identificada diferença 

 Equipamentos 
ANOVA Teste de Bonferroni 

A B C 

Crânio 
34,46

a 

(0) 

46,04 

(2,87) 

28,3 

(0) 
p < 0,0001 

A – B 

A – C 

B – C 

p < 0,0001 

p < 0,0001
 

p < 0,0001
 

Abdome 
10,65 

(3,88) 

12,4 

(3,78) 

14,08 

(5,99) 
p < 0,0001 

A – B 

A – C  

B – C 

p < 0,0001 

p < 0,0001
 

p < 0,0001 

Tórax 
7,53 

(3,02) 

15,69 

(0) 

7,19 

(3,23) 
p < 0,0001 

A – B 

A – C  

B – C 

p < 0,0001 

p = 0,15 

p < 0,0001
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significativa (p < 0,0001) entre, pelo menos, dois equipamentos. Foi realizado o teste 

post-hoc com correção de Bonferroni e verificada a diferença significativa (p < 0,0001) 

entre as médias de todos eles (figura 11). 

 
                Figura 11: Dose efetiva em exames de crânio (mSv). 

A= Somatom Sensation 40 canais; Siemens Healthcare, Alemanha. 

B= Somatom Definition 64 canais; Siemens Healthcare, Alemanha. 

                C= Brilliance 64 canais; Philips Healthcare, Holanda. 

 

 
 

                  Figura 12: Dose efetiva em exames de abdome/pelve (mSv). 

     A= Somatom Sensation 40 canais; Siemens Healthcare, Alemanha. 

     B= Somatom Definition 64 canais; Siemens Healthcare, Alemanha. 

                  C= Brilliance 64 canais; Philips Healthcare, Holanda. 
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 Nos exames de abdome/pelve as doses efetivas médias 

encontradas nos equipamentos A, B e C foram respectivamente, 7,75, 9,01 e 10,45 

mSv. Através do teste de comparações múltiplas ANOVA foi identificada diferença 

significativa (p < 0,0001) entre, pelo menos, dois equipamentos. Foi realizado o teste 

post-hoc com correção de Bonferroni e verificada a diferença significativa (p < 0,0001) 

entre as médias todos eles (figura 12, página 74). 

 

 
                          Figura 13: Dose efetiva em exames de tórax (mSv). 

  A= Somatom Sensation 40 canais; Siemens Healthcare, Alemanha. 

  B= Somatom Definition 64 canais; Siemens Healthcare, Alemanha. 

  C= Brilliance 64 canais; Philips Healthcare, Holanda. 

 

 

As doses efetivas de radiação médias encontradas nos 

equipamentos A, B e C, para os exames de tórax, foram respectivamente, 3,87, 7,94 e 

3,92 mSv. Através do teste de comparações múltiplas ANOVA foi identificada 

diferença significativa (p < 0,0001) entre, pelo menos, dois equipamentos. Foi 

realizado o teste post-hoc com correção de Bonferroni e verificada a diferença 

significativa entre as médias dos equipamentos A e B (p < 0,0001), bem como entre B 
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e C (p < 0,0001). Não houve diferença significativa entre as médias das doses efetivas 

de radiação entre os equipamentos A e C (p = 0,7148) (figura 13). 

 

Tabela 10: Valores médios e desvios-padrão das doses efetivas (mSv) calculados   

para cada tipo de exame em cada equipamento estudado. 

 Equipamentos 
ANOVA Teste de Bonferroni 

A B C 

Crânio 
1,55

a 

(0,10) 

2,08 

(0,20) 

1,30 

(0,08) 
p < 0,0001 

A – B 

A – C 

B – C 

p < 0,0001 

p < 0,0001
 

p < 0,0001
 

Abdome 
7,75 

(3,04) 

9,01 

(3,03) 

10,45 

(4,86) 
p < 0,0001 

A – B 

A – C  

B – C 

p < 0,0001 

p < 0,0001
 

p < 0,0001 

Tórax 
3,87 

(1,57) 

7,94 

(1,02) 

3,92 

(1,99) 
p < 0,0001 

A – B 

A – C  

B – C 

p < 0,0001 

p = 0,7148 

p < 0,0001
 

a Média±(D.P.) 

A= Somatom Sensation 40 canais; Siemens Healthcare, Alemanha. 

B= Somatom Definition 64 canais; Siemens Healthcare, Alemanha. 

C= Brilliance 64 canais; Philips Healthcare, Holanda. 

                                                   

 

                            As doses efetivas de radiação foram significativamente 

diferentes para cada equipamento estudado, exceto para os equipamentos A e C, 

especificamente no exame de tórax, que não houve diferença significativa (p = 

0,7148), conforme demonstrado na tabela 10. 
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Tabela 11: Intervalo de 95% de confiança para as médias das doses efetivas (mSv) 

comparadas aos valores das doses efetivas (mSv) para exames de TC fornecidas pelo 

AAPM relatório nº 96. 

 

*   Intervalo de confiança superior aos parâmetros; 

** Intervalo de confiança inferior aos parâmetros; 

A= Somatom Sensation 40 canais; Siemens Healthcare, Alemanha. 

B= Somatom Definition 64 canais; Siemens Healthcare, Alemanha. 

C= Brilliance 64 canais; Philips Healthcare, Holanda. 

 

 

 

                            As médias das doses efetivas dos equipamentos A e C 

encontravam-se dentro dos parâmetros especificados tanto para exames de crânio 

quanto abdome. Já nos exames de tórax, as médias estavam abaixo das especificações. 

Para o equipamento B apenas a média das doses efetivas nos exames de abdome/pelve 

estiveram dentro dos parâmetros. Já nos exames de crânio e tórax as médias eram 

superiores aos valores típicos especificados pelo AAPM (tabela 11).  

 

 

 

  

 

 

Exame AAPM 

Equipamentos 

A B C 

Crânio 1 – 2  1,54 – 1,56 2,07 – 2,10
 *
 1,29 – 1,31 

Abdome  8 – 14 7,50 – 8,01     8,84 – 9,18   9,91 – 10,99 

Tórax 5 – 7    3,73 – 4,02
 **

 7,84 – 8,04
 *
    3,70 – 4,15

 **
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6  DISCUSSÃO 

 

Nas últimas décadas, vêm observando-se um aumento 

crescente do uso da TC na prática médica e, consequentemente, um aumento 

substancial da exposição dos pacientes a doses de radiação ionizante. Nos Estados 

Unidos, estudos relatam que 10% de todos os exames com radiação ionizante são TC, 

contribuindo para cerca de dois terços da dose coletiva naquele país (Daros & 

Medeiros, 2002, Pina et al, 2009). A tomografia computadorizada revolucionou os 

estudos radiológicos possibilitando a investigação por imagem de regiões do corpo até 

então não visibilizadas pelos métodos convencionais, permitindo o estudo das 

estruturas anatômicas nos planos sagital, coronal e axial e possibilitando a distinção na 

diferença nas densidades dos tecidos da ordem de 0,5%, em comparação com os 5% na 

radiologia convencional (Pina et al, 2009). Atualmente a dose para o paciente e a dose 

coletiva resultantes de exames de tomografia constitui um problema de saúde pública 

em diversos países europeus e nos Estados Unidos. No Brasil, o número de tomógrafos 

instalados também vem crescendo progressivamente, trazendo esta preocupação do 

aumento da exposição à radiação ionizante e da dose coletiva. O controle das doses de 

radiação para o paciente, bem como o conhecimento destas doses por parte dos 

profissionais de saúde, não é uma prática habitual no nosso meio, o que contribui para 

o aumento desnecessário na exposição e dos riscos associados.  
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Estudos apontam que o aumento nos números de cortes de 

exames tomográficos e a quantidade de dose de radiação absorvida aos que os 

pacientes são expostos estão associados a um aumento no risco de desenvolvimento de 

câncer, particularmente em crianças, que são 10 vezes mais sensíveis à radiação do que 

adultos (Golding & Shrimpton, 2002, Lima & Monteiro, 2011). A dose de radiação 

para o pulmão em um exame de raios-x de tórax convencional varia de 0,01-0,15 mSv, 

enquanto que a dose para o orgão examinado na tomografia pode variar de 10-20 mSv, 

podendo atingir até 80 mSv num exame de angiotomografia em um equipamento de 64 

canais (Hall & Brenner, 2008). Segundo o BEIR VII (Biological Effects of Ionizing 

Radiation) da National Academy of Science, uma única dose populacional de 10 mSv 

associa-se a um risco de 1 em 1.000 para o desenvolvimento de câncer sólido ou 

leucemia ao longo da vida, aumentando esta proporção se a exposição ocorrer em fases 

mais precoces da vida (BEIR VII, 2006, Johnson, 2008, Griffey & Sodickson, 2009). 

O Food and Drug Administration (FDA) considera os raios-X utilizados na prática 

médica como um carcinógeno conhecido (Johnson, 2008), sendo estimado que a 

radiação decorrente de exames de tomografia foi responsável por 1,5-2,0% de todos os 

cânceres nos Estados Unidos e por 29.000 casos de câncer no ano de 2007 (Johnson, 

2008, Hall & Brenner, 2008, Sodickson et al, 2009, Dijkstra et al, 2014).  

Em 2009, Sodickson et al realizaram um estudo 

retrospectivo por um período de 22 anos e observaram que 33% dos pacientes tinham 

realizado mais de cinco exames de tomografia; 5% tinham realizado pelo menos 22 

exames e 1% tinham realizado mais de 38 exames. Destes pacientes, 15% receberam 

uma dose efetiva cumulativa maior que 100 mSv; 4% receberam uma dose maior que 

250 mSv e 1% receberam uma dose maior que 399 mSv (Sodickson et al, 2009). 
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 Se levarmos em conta o número de pessoas que utilizam a 

radiologia como método diagnóstico, essa preocupação com a dose de radiação torna-

se plenamente justificada. Sendo assim, é extremamente importante que medidas de 

proteção radiológica sejam tomadas no sentido de prevenir as irradiações 

desnecessárias e doses elevadas nos exames. Devido a isto, são necessárias medidas de 

dose para o ajuste dos parâmetros técnicos do exame.  

                                          Por outro lado, uma redução na dose de radiação dos 

exames, leva a uma redução no aquecimento do tubo de raios- X, ocasionando menor 

desgaste do mesmo, permitindo um aumento na vida útil do tubo. Estima-se que o 

custo relacionado à troca deste componente, que pode ter uma periodicidade menor do 

que anual, seja superior a 50 mil dólares (Marconato et al, 2004, Gray et al, 2005).  

Estes dois aspectos são de suma importância na avaliação da 

dose para o paciente nos exames de TC, pois a redução da dose levará a uma 

diminuição no risco de desenvolvimento de câncer e um aumento na vida útil do tubo 

com redução do custo relacionado ao equipamento. 

O presente estudo demonstrou e comparou as doses efetivas 

de radiação, para o paciente, que estavam sendo empregadas em três serviços de 

radiologia de grande porte, nos exames de tomografia computadorizada, visando o 

conhecimento das doses atualmente praticadas nestas instituições.  

Foi observado que em todos os tipos de exames e 

equipamentos houve uma predominância de pacientes do sexo feminino. Com relação 

à idade, nos exames de tórax e crânio houve uma maior frequência de pacientes acima 

de 60 anos, enquanto nos exames de abdome, a maioria dos pacientes estava abaixo de 

60 anos. 
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Foi observado também que houve diferença significativa das 

doses de CTDI vol quando correlacionadas com o gênero do paciente, apenas nos 

exames de crânio. Com relação à dose efetiva houve diferença significativa entre os 

gêneros para todos os tipos de exames, onde os homens receberam maiores doses 

(tabela 8, página 72), em concordância com a literatura que relatou que os pacientes do 

sexo masculino recebem, principalmente nos exames de abdome, uma dose de radiação 

maior que o sexo feminino, devido à diferença anatômica onde os homens têm, em 

média, uma circunferência abdominal maior do que as mulheres (Rodrigues & 

Abrantes, 2012). 

A altura e idade não influenciam a dose efetiva recebida 

(Rodrigues & Abrantes, 2012). 

Outro aspecto observado foi que as instituições utilizaram 

parâmetros técnicos, como valores de miliamperagem e de CTDI vol, diferentes entre 

si, de acordo com o relatado na literatura, que afirma existir grandes variações na 

prática da tomografia computadorizada. Estudos sugerem que também os volumes 

expostos, o número de cortes e de fases do exame e exposições repetidas, variam 

largamente dentre os protocolos utilizados nos diferentes serviços radiológicos, 

levando a grandes variações da dose para o paciente num dado exame (Golding & 

Shrimpton, 2002).  

A introdução na prática médica de equipamentos 

multidetectores de tomografia computadorizada, trouxe um aumento de 

aproximadamente 40% da dose de radiação absorvida por exame (Golding & 

Shrimpton, 2002). 

Existem vários métodos que podem ser usados para reduzir 

a dose de radiação na tomografia, dentre eles, desenvolvimento técnico do 
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equipamento (modulação automática da corrente do tubo de raios-x, controle de 

exposição automático, ajuste da quilovoltagem (Kv) baseado no tamanho do paciente, 

filtração dos feixes de radiação, colimação), seleção de parâmetros de imagem 

(diminuição do potencial do tubo ou da corrente do tubo ou ambos), modificação de 

protocolos de exames (redução da área escaneada, redução do número de fases do 

exame) e utilizar níveis de referência de doses já preestabelecidas para o biótipo do 

paciente e região a ser estudada (McCollough et al, 2009, Sodickson et al, 2009, Smith 

et al, 2008, Koller et al, 2003). 

Tack et al conseguiram reduzir em 15-20% o mAs efetivo 

total aplicando a modulação da corrente do tubo nas doses padrões em tomógrafos 

multidetectores (Tack et al,2003).  

A técnica de modulação da corrente do tubo de acordo com 

as dimensões do paciente, permite um equilíbrio entre a qualidade da imagem e a 

utilização de uma dose mais baixa, através da redução ou aumento dos valores de mAs 

selecionados (Rodrigues & Abrantes, 2012). Os equipamentos estudados por terem 

fabricantes diferentes (equipamento C tem marca diferente do A e do B) possuem 

técnicas de modulação da dose diferentes (tabela 4, página 64). 

Em um estudo realizado pelo IRD em 2012, foi feita a 

comparação entre os sistemas de modulação de dose dos equipamentos Siemens e 

Philips, onde verificaram que o sistema Care Dose da Siemens apresenta um valor de 

DLP 52% menor que o sistema Dose Rigth da Philips. Na dosimetria, o equipamento 

Philips apresentou o mAs médio mais baixo de 112,08 mSv , enquanto que o Siemens 

apresentou o menor mAs médio de 50,03 mSv (Pinto Filho & Dias, 2012). 

No presente estudo foi observado que esta diferença nos 

sistemas de modulação de dose entre os dois fabricantes não influenciou na dose 
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efetiva de radiação para o paciente, pois o equipamento B que possui o sistema Care 

Dose, foi utilizado na realização de exames com dose de radiação maior do que o 

equipamento A, com sistema similar, e também maior do que o equipamento C com o 

sistema Dose Rigth. 

Um mesmo protocolo de redução de dose para todos os 

pacientes também pode ter efeitos prejudiciais porque uma dose baixa de radiação 

incapaz de ser útil no diagnóstico foi uma exposição desnecessária. Por isso a dose 

deve ser ajustada individualmente de acordo com as características antropométricas de 

cada paciente. 

A tabela 9 (página 73) mostra os valores do CTDI vol 

encontrados para os diferentes exames e equipamentos. Nos exames de crânio, os 

equipamentos A e C utilizaram valores fixos de 34,46 e 28,3 mGy, respectivamente, 

para parâmetros técnicos semelhantes de 120 de Kv e 250 de mAs. O equipamento B 

utilizou 120 de Kv e 380 de mAs, e o valor de CTDI vol era variável, sendo 

estabelecido após o topograma de acordo com o volume irradiado, tendo como média 

46,04 mGy, bem acima dos outros equipamentos. 

Nos exames de tórax todos os equipamentos utilizaram Kv 

de 120. O equipamento B utilizou 205 de mAs, além da técnica de CTDI vol fixo em 

15,69 mGy. Os equipamentos A e C utilizaram técnica de CTDI vol variável, com 

médias de 7,52 e 7,19 mGy, respectivamente. Os valores do mAs dos equipamentos A 

e C foram, respectivamente, de 100 e de 150. 

Nos exames de abdome/pelve todos os equipamentos 

utilizaram a técnica do CTDI vol variável e Kv de 120. Os equipamentos A, B e C 

utilizaram, respectivamente, 160, 200 e 500 de valores de mAs e 10,61, 12,4 e 14,08 

mGy de valores médios de CTDI vol.  
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De acordo com Lawrence, variação nos valores do DLP, e 

consequentemente na dose efetiva, entre as instituições não é devido ao comprimento 

da área escaneada, e sim, no valor do CTDI vol utilizado por cada instituição, o que 

pode variar em até seis vezes para um mesmo tipo de exame (Lawrence, 2014). 

Houve diferença significativa nas médias das doses efetivas 

nos exames de crânio e abdome/pelve entre os três equipamentos e nos exames de 

tórax, entre os equipamentos A e B e entre o B e o C. Não houve diferença 

significativa nas doses dos exames de tórax nos equipamentos A e C.  

Quando os valores das doses efetivas encontradas foram 

comparados às doses típicas fornecidas no AAPM relatório nº96, verificou-se que o 

equipamento B apresentava valores significativamente acima do preconizado para os 

exames de crânio e tórax. Nos exames de abdome/pelve todos os equipamentos 

estavam dentro da faixa especificada. Os equipamentos A e C nos exames de tórax 

apresentaram valores significativamente abaixo da faixa de valores típicos encontrados 

na literatura. De acordo com o princípio da otimização, que significa manter as doses 

de radiação “tão baixas quanto razoavelmente exequível” (princípio ALARA “As Low 

As Reasonably Achievable”), consistente com uma qualidade de imagem adequada à 

obtenção da informação diagnóstica, os equipamentos A e C estão conseguindo 

realizar exames com doses baixas. Por outro lado, no Equipamento B, onde nos 

exames de crânio e tórax estão com valores médios de dose efetiva acima do 

preconizado, devem ser efetuados esforços para redução das doses atualmente 

utilizadas.  

As instituições utilizaram parâmetros técnicos, como 

miliamperagem por segundo (mAs) e volume da dose índice em TC (CTDIvol) 

diferentes. Foi com o equipamento da instituição B, no qual se utilizou os maiores 
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valores de mAs e CTDI vol , que as maiores médias de doses efetivas foram 

alcançadas, de onde se conclui que os parâmetros técnicos selecionados pelas 

instituições influenciaram a dose de radiação para o paciente nos exames de TC.  

                                           A variação das doses entre as diferentes instituições também 

indicam que as técnicas de redução da dose não estão sendo utilizadas de forma 

adequada. Algumas instituições conseguem realizar um exame com indicações clínicas 

similares com menos de 20% da dose utilizada em outras (Lawrence, 2014). 

A diferença nos números de canais detectores entre o 

equipamento A (40 canais) e os equipamentos B e C (64 canais) não influenciou na 

dose de radiação liberada, em concordância com Linton que relatou que nos 

equipamentos de tomografia multidetectores, a dose de radiação para o paciente está 

mais relacionada aos parâmetros técnicos utilizados por cada serviço, do que ao 

número de detectores (Linton & Mettler Jr, 2003) e em contraposição a Golding para o 

qual a dose para o paciente varia de acordo com a marca, modelo e número de fileiras 

detectoras de raios-x do equipamento utilizado (Golding & Shrimpton, 2002).   

Este estudo apresentou algumas limitações como a ausência 

de análise dos níveis de ruído e pitch, por não estarem disponíveis. Também não foram 

levados em consideração o peso e altura dos pacientes que não são rotineiramente 

anotados pelos centros radiológicos estudados.  O ponto forte deste estudo foi trazer à 

luz o conhecimento das doses efetivas de radiação e as variações nos parâmetros 

técnicos utilizados na prática dos exames de tomografia nas instituições disponíveis 

permitindo futuros ajustes técnicos para a realização de exames com menores doses de 

radiação para o paciente. 
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7  CONCLUSÃO 

 

Houve variações significativas, exceto nos exames de tórax, 

nas doses efetivas médias para os pacientes entre os equipamentos estudados para um 

mesmo tipo de exame, de acordo com o relatado na literatura. 

Nos exames de abdome/pelve todos os equipamentos 

estavam dentro da faixa especificada.  

Os equipamentos A (Somatom Sensation 40 canais; Siemens 

Healthcare) e C (Brilliance 64 canais; Philips Healthcare), nos exames de tórax, 

apresentaram valores significativamente abaixo da faixa preconizada na literatura.  

O equipamento B (Somatom Definition 64 canais; Siemens 

Healthcare) apresentou valores das doses efetivas significativamente acima dos valores 

típicos preconizados pelo AAPM relatório nº96 para os exames de crânio e tórax, 

devendo ser efetuados esforços para redução das doses atualmente utilizadas.  
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