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RESUMO  

 

A aplicação da tomografia computadorizada como ferramenta de diagnóstico teve 

um aumento expressivo nas últimas décadas. No Brasil o número de exames praticamente 

dobrou entre 2008 e 2014 e, em especial, os exames de abdome triplicaram. A alta 

frequência desses exames, combinada com o aumento da dose coletiva de radiação em 

exposições médicas, tem levado ao desenvolvimento de recursos para maximizar o 

benefício desta modalidade de imagem. Neste trabalho buscou-se estabelecer protocolos 

otimizados de tomografia computadorizada de abdome a partir dos parâmetros de 

exposição e de técnicas de pós-processamento de imagem, como os filtros de 

reconstrução. Foi avaliada uma amostra de pacientes submetidos a exames de tomografia 

de abdome em um centro de diagnóstico do Rio de Janeiro, coletados as empregadas 

técnicas do exame. Simuladores de qualidade da imagem foram irradiados utilizando 

diferentes valores de tensão ajustando-se as correntes do tubo (mAs). Posteriormente, os 

valores de CTDIvol foram reduzidos em 35%, 50% e 60%. Todas as imagens foram pós-

processadas com filtros de baixo contraste (A) e padrão (B). Os valores de CTDIvol para 

pacientes com peso normal foi 7% superior ao de pacientes abaixo do peso e 35%, 50% 

e 60% inferior aos pacientes acima do peso e obesidade I e III, respectivamente. Na 

qualidade da imagem, a variação da corrente (mA) e a aplicação de diferentes filtros de 

reconstrução não afetaram o valor do número de CT. A avaliação da resolução de baixo 

contraste indicou que os protocolos adquiridos com 140 kV e 80 kV possibilitaram uma 

redução de 60% do valor da dose. O pós-processamento com filtros A reduziu a 

frequência espacial em 16%. Os protocolos com 140 kV e 80 kV pós-processados com o 

filtro A melhoram a razão contraste ruído de lesões no baço e fígado, respectivamente. A 

otimização os protocolos a partir dos parâmetros de exposição e pós-processamento da 

imagem, possibilitaram uma redução da dose em até 35% sem perdas na qualidade da 

imagem. 
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ABSTRACT 

The use of computed tomography has increased significantly over the past decades. In 

Brazil the use increased more than twofold from 2008 to 2014, in the meantime the 

abdomen procedures have tripled. The high frequency of this procedure combined by the 

increasing collective radiation dose in medical exposures, has resulted development tools 

to maximize the benefit in CT images. This work aimed to establish protocols optimized 

in abdominal CT through acquisitions parameters and reconstructions techniques based 

on filters kernels. A sample of patients undergoing abdominal CT in a diagnostic center 

of Rio de Janeiro was assessed. Had been collected patients information and acquisitions 

parameters. The phantoms CT image acquisitions were performed by using different 

voltage values by adjusting the tube current (mAs) to obtain the same value from CTDIvol 

patients with normal BMI. Afterwards, the CTDIvol values were reduced by 30%, 50% 

and 60%. All images were reconstructed with low-contrast filters (A) and standard filters 

(B). The CTDIvol values for patients with normal BMI were 7% higher than in patients 

with  underweight BMI and 30%, 50% and 60% lower than the overweight, obese I and 

III patients, respectively. The evaluations of image quality showed that variation of the 

current (mA) and the reconstruction filters did not affect the Hounsfield values. When the 

contrast-to-noise ratio (CNR) was normalized to CTDIvol, the protocols acquired with 

60% reduction of CTDIvol with 140 kV and 80 kV showed CNR 6% lower than the 

routine. Modifications of the acquisition parameters did not affect spatial resolution, but 

the post-processing with B filters reduced the spatial frequency by 16%. With reduced 

the dose of 30%, lesions in the spleen had the CNR higher than 10% routine protocols 

with 140 kV acquired and post-processed to filter A. The image post-processing with a 

filter A with a 80kV voltage provided CNR values equal to the routine for the liver lesions 

with a 30% reduction in dose. This study demonstrated that the reduction in tube voltage 

and the image post-processing filter to enable a reduction in the radiation dose by 30%.
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HU – Unidade de Hounsfield 

kL – Conversor de DLP para dose efetiva 

Kerma - Kinectic Energy Released per unit of Mass. 

Kernels – Filtros de convolução 

LIMAX - Liquid Metal Anode X-ray 

mAs – produto da corrente do tubo pelo tempo de exposição 

MDCT – Tomografia de múltiplas fileiras de detectores  

MTF - Modulation Transfer Function. 

NCRP - National Council on Radiation Protection & Measurements 

Pitch - razão entre deslocamento da mesa e o tamanho do campo 

PSF - point spread function 

PSS - perfil de sensibilidade do sistema 

RBC - resolução de baixo contraste 

ROI - região de interesse 

Scout - defini a região de interesse a ser irradiada 
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SFOV - scan field of view 

Sharp - Filtros de convolução com para melhorar o alto contraste 

Sv – Sievert 

Smooth – Filtros de convolução com para melhorar o baixo contraste 

SNR – relação sinal ruído 

TC – Tomografia Computadorizada. 

WL - window level 

WW - intervalo dos níveis de cinza
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1 INTRODUÇÃO 

 

O número de procedimentos de tomografia no Brasil praticamente dobrou entre 

os anos de 2008 e 2014. O exame de crânio ainda é o mais frequente, representando em 

2014 35% do total de exames, seguido pelo exame de abdome (17%) e de tórax (13%). 

(DATASUS, 2015).  

Embora o uso da tomografia tenha melhorado consideravelmente a precisão do 

diagnóstico, seu uso exacerbado aumentaram os riscos. As doses de radiação em 

tomografia chegam a ser de 100 a 500 vezes maior que uma radiografia convencional. O 

estudo realizado por MIGLIORETTI (2013) com pacientes pediátricos nos Estados 

Unidos em um período entre 1996 e 2010 com uma amostra de 4.857.736 crianças, 

demostrou que o risco de tumores sólidos radioinduzidos foram maiores em pacientes 

submetidos a tomografia de abdome, pelve e coluna do que em outros tipos de exames de 

tomografia. Neste estudo demostrou-se também que levando em consideração que são 

realizados 4 milhões de exames nos Estados Unidos, são projetados 4870 casos de câncer 

radioinduzidos. Reduzindo a dose em 25% é possível prevenir 43% desses casos 

(MIGLIORETTI, et al. 2013). 

 A alta frequência de exames, combinada com o aumento do uso da tomografia 

em uma parcela da população mais radiosensível a radiação, têm levado os profissionais 

de saúde e fabricantes de tomógrafos a desenvolverem protocolos clínicos e ferramentas 

para diminuir os riscos desta modalidade (SILVA, 2013). Além disso, maior atenção tem 

sido dedicada a um dos ao princípio da radioproteção, a justificação.  

Apesar da diversidade de recursos disponíveis nos equipamentos modernos para 

reduzir a dose recebida pelo paciente, como o sistema de modulação de corrente do tubo 

(KALENDER, 2005), a modificação de parâmetros básicos de aquisição, como a tensão 

e a corrente do tubo, continuam sendo meios fundamentais de otimização. (LIRA et. al., 

2015; MARIN, 2010). No entanto, deve-se considerar que o decréscimo da tensão 

aumentará significantemente o ruído da imagem se a corrente do tubo não for 

devidamente aumentada com consequente aumento da dose de radiação para o paciente 

(MANNUDEEP, 2004). O potencial de redução de dose depende da indicação clínica do 

exame. Deve-se considerar o efeito do ruído na detecção de uma possível lesão, o 

contraste e nitidez necessários para possibilitar o diagnóstico.   

As técnicas de baixa dose (baixo kV) estão sendo bastante aplicadas atualmente 

devido ao aumento da tecnologia em tubos de raios X na tomografia computadorizada 
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possibilitando o emprego de correntes de tubo mais altas, fator este essencial para redução 

da tensão do tubo sem perdas na qualidade da imagem (LIRA et al., 2015).  

O pós-processamento da imagem combinada com filtros de reconstrução 

adequados são ferramentas muito uteis para redução de ruído da imagem, mantendo a 

resolução espacial, possibilitando melhorar a qualidade mesmo em imagens com baixo 

nível de radiação (EHMAN et. al., 2014). 

A escolha dos filtros de reconstrução influenciará tanto no plano da resolução 

espacial, como no ruído. Os filtros de alta resolução mantêm as frequências espaciais mais 

elevadas, o que resulta em uma melhor resolução espacial, em detrimento de um maior 

ruído na imagem. Filtros de baixa resolução reduzem a contribuição das altas frequências, 

resultando em uma redução do ruído, porém degradam a resolução espacial.  

Tendo em vista o aumento da quantidade de exame e, consequentemente, o risco 

associado a essa prática devido ao uso da radiação ionizante, houve uma crescente 

preocupação da comunidade internacional quanto ao uso responsável desta tecnologia. 

Diferentes organizações governamentais e não-governamentais passaram a realizar 

estudos voltados exclusivamente para tomografia computadorizada, como por exemplo, 

a Image Wisely, que é voltada para estudos com pacientes adultos; o Image Gently, que é 

voltada para exames pediátricos; o NCI (Instituto Americano do Câncer), a Associação 

Americana de Física Médica com diferentes relatórios (AAPM report 96; 2008; AAPM 

report 111, 2010; AAPM, 2011; AAPM report 204, 2011); a Comissão Internacional de 

Proteção Radiológica (ICRP); a Agencia Internacional de Energia Atômica (IAEA) e o 

Conselho Nacional de Proteção e Medidas de Radiação (NCRP).  

A tomografia computadorizada por ser uma técnica de diagnóstico que utiliza 

fontes de radiação ionizante, deve se pautar sua prática no princípio otimização ALARA 

(As Low As Reasonably Achievable) (ICRP, 1990). O uso de níveis de referência de 

diagnóstico (DRL – Diagnostic reference levels) como ferramenta de otimização de dose 

é a pratica mais usada para promover a avaliação dos protocolos clínicos existentes ou 

novos, por meio de intercomparações das doses entregues em diferentes centros com 

equipamentos emissores de radiação ionizante. Os níveis de referência foram 

implementados inicialmente na radiologia convencional em 1980 e, subsequentemente, 

desenvolvida para aplicações em tomografia computadorizada (IPEM, 2004). 

No Brasil são utilizados como descritores de dose em tomografia 

computadorizada a Dose Média em Cortes Múltiplos (MSAD – Multiple Scan Averange 

Dose), que são valores utilizados como níveis de referencia em radiodiagnóstico 

(PORTARIA 453, 1998). No entanto, sociedades internacionais tais como AAPM, ACR, 



 

3 

IAEA, ICRP e NCRP, utilizam como descritores de dose os Índices de Dose em 

Tomografia no Volume (CTDIvol), Produto Dose Comprimento de Varredura (DLP) e 

Dose Efetiva. Tornando comparação dos valores de DRL no Brasil obsoletos em relação 

aos valores internacionais. Estudos devem ser realizados para estabelecimento de níveis 

de referência nacionais com base nos novos descritores de dose e comparar com os níveis 

de referencia internacional. 

 Objetivo 

Estabelecer protocolos otimizados de tomografia computadorizada de abdome a 

partir dos parâmetros de exposição e dos recursos de pós-processamento da imagem como 

os filtros de reconstrução. 

 

 Objetivos específicos  

 Avaliar as doses de radiação recebidas por pacientes submetidos a exames de 

tomografia de abdome a partir de um estudo retrospectivo dos dados de um grupo 

de pacientes com diferentes Índices de Massa Corporal (IMC); 

 Avaliar a qualidade de imagem resultante dos protocolos otimizados em um 

simulador antropomórfico e de qualidade da imagem. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 Anatomia do abdome 

O abdome é a maior cavidade corporal do corpo humano, localizada entre o tórax 

e a pelve. É formado em sua porção superior pelo músculo diafragma estendendo-se sobre 

as vísceras abdominais até os músculos da pelve. 

O abdome é subdivido em duas porções abdome superior, que contém a maior 

parte dos órgãos do sistema digestivo, incluindo o estomago, intestino grosso e delgado, 

pâncreas, fígado e vesícula biliar e a porção do abdome inferior que abriga todo o sistema 

urinário. 

 Sistemas de tomografia multicanais (MDCT) 

A tomografia multicortes foi introduzida no mercado em 1993 pela Elscint TWIN 

e posteriormente passou a ser desenvolvida por diversos fabricantes. As vantagens deste 

sistema incluem a melhora na resolução de contraste e temporal, o aperfeiçoamento de 

reconstruções tridimensionais e a redução de artefatos.  

Antes dos multicortes, os tomógrafos possuíam uma única fileira de detectores em 

forma de arco ao longo do eixo Z. No MDCT introduziu-se uma ou mais fileiras de 

detectores na direção Z. A Figura 1, mostra a configuração dos detectores nas duas 

gerações de tomografia de corte único e multicortes. 

 

 

Figura 1: Configuração dos detectores em tomografia: corte único e multicortes 

(IMPACT, 2011). 
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 Características Gerais  

Os MDCT possuem geradores de alta frequência para manter a estabilidade da 

tensão aplicada. Esses geradores possuem a capacidade de transformar a baixa frequência 

(60 Hz) em alta frequência (500 a 25.000 Hz). 

O tubo de raios X dos MDCT apresenta uma maior capacidade de produção de 

fótons e uma dissipação de calor mais eficiente. O alvo geralmente é de tungstênio devido 

à sua alta eficiência de produção de raios X, alta condutividade térmica e alto ponto de 

fusão (BUZUG, 2008). Em tubos modernos, aproximadamente 30 % do calor é conduzido 

pelo mancal do anodo giratório (Figura 2) e o calor residual é transferido para o óleo que 

envolve a ampola no cabeçote. 

 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 2: (a) Ilustração de um tubo moderno de tomografia; (b) Mancal do anodo 

giratório (BUZUG, 2008). 

 

Nos últimos anos, novos projetos de tubos de raios X foram propostos para os 

MDCT. Em um tubo Straton da Siemens, (Figura 3), o anodo e o catodo encontram-se 

enclausurados em um container giratório com vácuo. O tubo é envolvido em um óleo e a 

refrigeração ocorre diretamente no ânodo, possibilitando uma dissipação de calor mais 

efetiva. O feixe de elétrons é direcionado ao ponto focal do anodo por campos magnéticos 

externos. O tamanho do ponto focal varia entre 0,5 a 1,2 mm, podendo ser selecionado 

pelo operador conforme a aplicação clínica. Os focos menores são preferencialmente 

utilizados para cortes estreitos para obtenção de alta resolução espacial; enquanto que os 

pontos focais maiores são indicados para cortes maiores e alta resolução de baixo 

contraste. 

 



 

6 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 3: (a) Tubo Straton da Siemens; (b) Esquema de funcionamento do Straton 

(KALENDER, 2005). 

 

A Philips desenvolveu o anodo LIMAX (Liquid Metal Anode X-ray), constituído 

por um fluxo de metal líquido o qual é exposto a uma fonte de elétrons acelerados, Figura 

4(a) (DAVID, 2004). Próximo à região do catodo gera-se uma zona de turbulência, sendo 

o aquecimento concentrado no ponto focal. Este líquido é resfriado por convecção. O 

líquido é separado do vácuo por uma janela muito fina (na ordem de micrômetros) feita 

de diamante, tungstênio ou molibdênio, Figura 4(b). Para uma maior eficiência, este tubo 

requer uma tensão de pico na ordem de 150 kVp. 

 

 
(a)  

(b) 

Figura 4: Tubo LIMAX (a) Representação esquemática; (b) Imagem do anodo no tubo 

(BUZUG, 2008). 

  

 Filtros físicos 

O espectro de raios X em TC varia entre 20 keV a 140 keV. Para reduzir a dose 

no paciente e melhorar a qualidade da imagem é necessário introduzir filtros na janela de 

saída do feixe para remover os fótons de baixa energia. Os tomógrafos dispõem de filtros 
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de geometria plana (flat shaped filter) e os filtros denominados de “bowtie”, cuja função 

inclui uniformizar a intensidade do feixe que atinge os detectores (Figura 5). 

Os filtros Bowtie estão disponíveis em diferentes tamanhos, sendo a seleção 

realizada a partir do topograma de acordo com a região do corpo a ser irradiada ou com 

o tamanho do paciente (ZOLTOWSKI, 2011).  

 

 
 

Figura 5: Perfil de atenuação utilizando o filtro bowtie (BUZUG, 2008). 

 

 Geometria do feixe de tomografia 

Nos tomógrafos multicortes, a geometria do feixe é em cone, sendo definida a 

partir da detecção de múltiplas medidas dos planos em leque convertidas em um volume. 

Nessa geometria, apenas o feixe central é perpendicular ao eixo de rotação. Portanto, 

detalhes de um objeto são projetados em diferentes ângulos nos diferentes detectores da 

fileira. 

 

 

Figura 6: Ilustração de geometria de feixe de radiação em cone em MDCT (cone-beam) 
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 Modos de Varredura 

   Topograma  

Antes de iniciar uma varredura tomográfica do paciente, o operador realiza um 

topograma para definir a região a ser irradiada. Esse procedimento é feito mantendo o 

tubo imóvel na posição anteroposterior ou perfil do paciente e deslocando a mesa através 

do gantry. Além da função de posicionamento, o topograma é utilizado para gerar um 

mapa de atenuação do paciente para o sistema de modulação de dose. Na Figura 7 é 

apresentado um topograma com a região do abdome selecionada. 

 

Figura 7: Imagem de um topograma com a região do abdome selecionada.                  

(BUZUG, 2008). 

 

 Axial e Helicoidal 

Os equipamentos multicortes podem operar tanto no modo de aquisição axial 

como helicoidal.  No modo axial ou “step-and-shoot” após a aquisição de cada corte a 

mesa é deslocada para a próxima região de interesse (Figura 8(a)). Além de ser aplicado 

em exames de rotina, este modo de aquisição é utilizado também em exames de perfusão 

cerebral, onde múltiplas imagens são obtidas simultaneamente em uma determinada 

posição. Esta técnica é utilizada para distribuição funcional de contraste e realizada, em 

especial, em pacientes que sofreram derrame (KALENDER, 2005). 

No modo helicoidal (Figura 8 (b)), a aquisição de dados é sincronizada com o 

movimento da mesa. Esta técnica foi introduzida após o desenvolvimento de anéis 

deslizantes, os quais possibilitaram a energização do tubo sem a utilização de cabos. A 

tecnologia de MDCT possibilitou aumentar o volume de cobertura em tempos menores 

de exposição (KALENDER, 2005). 
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(a) (b) 

Figura 8: Ilustração do modo de aquisição (a) axial; (b helicoidal 

 

O conceito de pitch foi introduzido com a aquisição helicoidal. O pitch é definido 

pela razão entre o deslocamento da mesa e o tamanho do campo de radiação, representado 

pela equação (2.1). 

Pitch = I/(N×T) (2.1) 

Onde I é a razão do deslocamento da mesa por uma rotação de 360º do tubo, N o 

número de canais ativos e T a espessura de corte adquirido. 

O pitch é um parâmetro importante na definição de um protocolo, pois afeta a dose 

absorvida pelo paciente e a qualidade da imagem. O pitch pode variar entre 0,2 a 2,0, 

dependendo do protocolo clínico. (KALENDER, 2005). 

 Interação dos Raios X com a matéria 

Na faixa de energia utilizada em TC, o efeito Compton e o espalhamento coerente 

são os principais tipos de interação dos raios X com a matéria.  A atenuação apresenta 

uma relação exponencial do feixe de raios X incidente com a densidade do material, 

segundo a equação (2.2):  

𝐼 = 𝐼0𝑒−𝜇𝐿 (2.2) 

Onde: I e Io são as intensidades dos raios X incidentes e transmitidos, 

respectivamente, L a espessura do material e µ é o coeficiente de atenuação linear. 

No corpo humano, os feixes de raios X atravessam regiões de diferentes tamanhos, 

densidades e coeficientes de atenuação. 
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Figura 9: Ilustração do caminho percorrido pelos raios X no tecido humano. 

 

As intensidades de raios X medidas na entrada e saída do corpo são representadas 

pela equação (2.3): 

𝐼 = 𝐼0𝑒∑ 𝜇𝑛
𝑁
𝑛=1 ∆𝐿 (2.3) 

Considerando, ΔL≈ 0, a equação (2.3), pode ser relacionada pela equação (2.4): 

𝑝 = −𝑙𝑛 (
𝐼

𝐼𝑜
) = ∫ 𝜇(𝐿)𝑑𝐿 (2.4) 

Onde p é a medida de projeção. 

 

 

 Medidas das intensidades de raios X 

Nos equipamentos multicortes, os detectores são confeccionados de materiais 

cerâmicos dopados de cristais fluorescentes como NaI(Tl) ou CsI(Tl)). Estes materiais 

têm a capacidade de converter fótons de raios X em fótons de luz proporcionalmente à 

energia depositada pelo fóton no cristal (Figura 10). 

 

 

Figura 10: Representação esquemática do processo de detecção e a imagem de um 

detector unitário (BUZUG, 2008). 
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O cintilador deve apresentar eficiência alta, tempo de decaimento baixo, emissão 

pós-luminescência baixa (afterglow), transparência aos fótons emitidos e boa resistência 

mecânica (KODEL, 2006; BLASSE, 1994). Em geral um grande afterglow indica um alto 

nível de contaminação em um sinal devido à contribuição de pequenos sinais anteriores. 

Este efeito pode reduzir a resolução de alto contraste do sistema (FUCHS, 1999; 

KALENDER,2005). 

Como os fótons de luz emitidos pelos cintiladores possuem baixa capacidade de 

emissão de elétrons secundários é necessário amplificar o sinal através de fotodiodos. Um 

fotoelétron acelerado, ao incidir no diodo, provoca a ejeção de vários elétrons secundários 

de sua superfície (Figura 11). Os elétrons secundários são atraídos por um segundo diodo, 

iniciando um novo processo de multiplicação de elétrons (MARQUEZ, 2008). 

 

Figura 11: Esquema de uma fotomultiplicadora. (MARQUEZ, 2008) 

 

 Colimação 

Em MDCT a espessura de corte não é definida pelo colimador do tubo. Esse 

processo é feito eletronicamente conforme a quantidade de canais ativos e a configuração 

das fileiras de detectores (Figura 12). As fileiras podem ser uniformes (ou matriz), não 

uniformes (ou adaptativo), ou híbridas. 

 

Sinal de saída 

Fótons de luz 
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Figura 12: Definição da espessura de cortes em MDCT a partir da seleção de canais 

(NAGEL, 2004). 

1.1.1.1 Configuração uniforme 

Neste tipo de configuração os detectores apresentam a mesma dimensão e uma 

matriz de comutação de canais (representado por linhas) define a espessura de corte.  

Na Figura 13 (a) pode se observar que o sinal de um único detector é coletado por 

um canal; portanto, ao ativar quatro canais se obtêm uma colimação total de 5 mm no 

isocentro e, em uma única rotação, são gerados 4 cortes com espessura de 1,25 mm. Na 

Figura 13 (b) os sinais de dois detectores de 1,25 mm são coletados por um único canal, 

ou seja, os sinais são somados eletronicamente. A colimação nesse caso é de  

10 mm no isocentro e cada rotação gera quatro cortes de 2,5 mm espessura. 

   

 

(a) 

 

(b) 

Figura 13: Configuração uniforme, colimação: (a) 4 x 1,25 mm (b) 4 x 2,5 mm 

(BUZUG, 2008). 

 

1.1.1.2 Configuração não Uniforme 

Na configuração não uniforme, o tamanho dos detectores aumenta gradualmente 

conforme se afasta do isocentro (Figura 14), proporcionando um número maior de 

espessura de cortes disponíveis. Nessa configuração, por exemplo, é possível obter uma 
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colimação de 10 mm combinando os sinais dos detectores de 1,5 mm e 1 mm em um 

único sinal obtendo quatro cortes de 2,5 mm.  

 

 

Figura 14: Diferentes colimações das fileiras não-uniformes (BUZUG, 2008). 

 

Este projeto permite reduzir a absorção dos raios X pelo septo que separa os 

detectores, principal causador da redução da eficiência geométrica. Essa tecnologia foi 

empregada nos equipamentos de 4 canais da Philips e da Siemens. Os equipamentos 

acima de 16 canais passaram a utilizar a tecnologia de configuração híbrida. 

1.1.1.3 Configuração híbrida 

As fileiras com elementos híbridos possuem um conjunto de pequenos detectores no 

centro e outros de dimensões maiores ao lado dos detectores centrais Na Figura 15 é apresentada 

uma fileira de 16 detectores de 0,5 mm no centro e 12 detectores de 1 mm nas bordas, com uma 

colimação total de 32 mm, possibilitando obter diferentes combinações de espessura de corte por 

rotação do tubo.  

 

Figura 15: Configuração das fileiras de detectores híbridos 
  

1.2 Reconstrução de imagens 

A reconstrução de imagens em TC consiste basicamente na resolução de um 

conjunto de dados de projeções. As bases matemáticas para esse processo foram 
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desenvolvidas por Radon em 1917 e implementada em 1972 no tomógrafo desenvolvido 

por Hounsfield. Existem diferentes algoritmos matemáticos para reconstrução de imagens 

tomográficas, podendo-se citar o método algébrico (ART), a retroprojeção simples, 

filtrada e o iterativo (BUZUG, 2008). 

1.2.1 Retroprojeção simples 

Na retroprojeção simples, os dados da projeção são retroprojetados na imagem, 

ou seja, considera-se como se toda a imagem contivesse o conteúdo desse perfil. A 

imagem é reconstruída após a soma de perfil, por perfil variando o número de projeções 

(Figura 16) (KAK, 2001). 

 

Figura 16: Representação da retroprojeção simples (KAK, 2001)  

 

No entanto, devido a superposições das projeções, as imagens reconstruídas por 

retroprojeção simples apresentam o fenômeno de “borrosidade” (Figura 17(a)). A 

imagem obtida g (x,y) pode ser representada como uma função convoluída (transformada) 

da imagem original, f(x,y). 

𝑔(𝑥, 𝑦) = 𝑓(𝑥, 𝑦) ∗ ℎ(𝑥, 𝑦) (2.15) 

A função h(x,y) é definida como função de “borrosidade”. No processo de 

retroprojeção simples, a densidade de linhas em torno do ponto f (x,y) decresce de um 

fator (1/r) (BUZUG, 2008). 

 

                                            (a)                    (b) 

 

Figura 17: (a) Retroprojeção de um ponto a partir de múltiplos ângulos; (b) Perfil da 

função de “borramento”. (BUZUG, 2008) 

Imagem retroprojetada 



 

15 

 

1.2.2 Retroprojeção filtrada 

A retroprojeção filtrada corrige o efeito de “borrosidade” resultante do processo 

de retroprojeção simples.  Em cada projeção aplica-se um filtro matemático durante a 

retroprojeção, eliminado as superposições dos perfis (MORIN, 2003). A Figura 18 ilustra 

o efeito dos filtros de convolução ou kernel, nos dados de projeção. 

 

Figura 18: Retroprojeção filtrada de diferentes dados de projeções (KAK, 2002) 

 

O filtro pode ser representado segundo a equação (2.16): 

𝐺(𝑞) = |𝑞|𝑊(𝑞) (2.16) 

 

Onde W(ω), é o fator de ponderação, que têm a função de limitar o tamanho da banda de 

frequência. Reescrevendo a equação (2.16): 

ℎ𝛾(q) = 𝑃𝛾(q) ∗ 𝐺(𝑞) (2.17) 

 

O filtro pode ser visualizado considerando cada projeção no espaço de frequência 

multiplicada por uma frequência q, equação (2.17). 

No domínio espacial (ξ) o filtro é definido como a transformada inversa de Fourier 

(ITF) dos dados de projeção “convoluida” por |q|, equação (2.18). O fator |q|, nesse caso, 

representa uma mudança de coordenadas polares para retangulares, necessárias para 

efetuar a transformada inversa de Fourier. 

 

𝐼𝑇𝐹(𝑥, 𝑦) = {ℎ𝛾(𝑞)} (2.18) 

A Figura 19 ilustra a reconstrução de um objeto quadrado pelos métodos de 

retroprojeção filtrada e simples. Observa-se nesse exemplo que o filtro reduz a 

“borrosidade” delimitando melhor as bordas. 
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Figura 19: Comparação entre retroprojeção simples e filtrada (BUZUG, 2008) 

 

1.2.2.1 Filtro de convolução 

A função básica dos filtros de convolução é remover o ruído no domínio das 

frequências. Existem diferentes filtros como: Ramchandran & Lakshmirayanan (R&L) 

(sharp); Hamming (smooth); Shepp & Logan (padrão) e Blackman (smooth).  

Na Figura 21 são apresentados os filtros no domínio de frequência G(q) e no 

domínio espacial g(ξ) dado pela transformada de Fourier inversa da função G(q) no 

domínio espacial. 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c)  

 

(d) 

Figura 20: Filtros representados no domínio frequência e no domínio de espacial: (a) 

Ramchandran e Lakshmirayanan; (b) Shepp e Logan; (c) Blackman; (d) Hamming 

(BUZUG, 2008) 
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O filtro R&L fornece uma melhor resolução espacial na imagem reconstruída, mas 

aumenta o ruído da imagem (Figura 20 (a)). Além disso, apresentam elevados picos de 

frequências nas regiões com altas diferenças de contraste, causando maiores oscilações 

nos valores de intensidade no domínio espacial. Este efeito gera a superposições de pontos 

na imagem reconstruída afetando a resolução de baixo contraste do sistema. (BUZUG, 

2008) 

Se um filtro Hamming ou Blackman (smooth) é aplicado no domínio de 

frequência, o número de oscilações no domínio espacial se reduz gradativamente. O valor 

máximo central se torna menor e as bordas mais largas em comparação com filtros R&L. 

(Figura 20[(c) e (d)]). O ruído nesse caso é reduzido, melhorando a resolução de baixo 

contraste, mas a resolução espacial de alto contraste diminui.  

O filtro Shepp & Logan (S&L) é definido como filtro padrão, produz imagens 

com alta resolução espacial melhorando moderadamente a apresentação de estruturas com 

baixa diferença de contraste, como os tecidos moles. 

A Figura 21 apresenta os efeitos de diferentes filtros de convolução em uma onda 

quadrada. 

 

Figura 21: Efeito dos filtros de convolução em uma onda quadrada (BUZUG, 2008). 

 

Os filtros de convolução com valores máximos centrais elevados proporcionam 

uma função “convoluida” com bordas mais acentuadas, permitindo a passagem de sinais 

de alta frequência e resultando em imagens com alta resolução espacial, porém com um 

aumento no ruído que pode introduzir artefatos. Os filtros suaves (smooth) como 

Blackman e Hamming reduzem o ruído da imagem, mas afetam a visualização do detalhe 

de bordas, pois a função “convoluida” apresenta bordas menos acentuadas (MAHESH, 

2009). 
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A escolha dos filtros depende da necessidade clínica de obter imagens com alta 

resolução espacial ou com contraste. Normalmente existem filtros para indicações 

clínicas específicas ou regiões anatômicas (MORIN, 2003).  

A Figura 22 mostra como a qualidade da imagem tomográfica é afetada com 

diferentes filtros de convolução.  

 

  

(a) (b) 

Figura 22: (a) comparação entre filtros passa-alta e passa-baixa para visualização de 

uma fratura no osso occipital. (b) A imagem do tecido mole apresenta mais ruído 

(MORIN, 2003). 

 

Na Figura 22(a) observa-se que os filtros passa-alta ou “sharp” proporcionam 

melhor detalhe das bordas de estruturas de alto contraste possibilitando identificar melhor 

a fratura no osso occipital (em destaque da imagem). Todavia, na Figura 22(b) onde foram 

enfatizados os tecidos moles intracranianos, verifica-se que o ruído gerado pelos filtros 

“passa – alta” reduziu a resolução em baixo contraste das partes moles, mas o filtro passa-

baixa ou smooth gerou imagens com baixo ruído, melhorando as diferenças entre tecidos 

de baixo contraste (MORIN, 2003). 

1.3 Apresentação da Imagem 

O coeficiente de atenuação linear (µ) é uma função da energia do fóton de raios X 

incidente. Em um tubo de raios X operando a uma tensão de pico de 120 kVp, os fótons 

terão uma energia média de 70 keV. Nessas condições, os valores de µ para água e 

músculo são 0,1928 cm-1 e 0,1916 cm-1
, respectivamente. Portanto, para resolver 

pequenas diferenças de coeficientes de atenuação, utiliza-se uma escala de intensidades 

chamada número de CT ou escala de Hounsfield (HU). Na imagem, atribui-se a cada 

número de CT o nível de cinza correspondente (HSIEH, 2003). 

Passa-alta Passa-baixa Passa-alta Passa-baixa 
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Como a propriedade de atenuação dos fótons de raios X na matéria é bem 

conhecida, os valores de cinza nas imagens representarão adequadamente as propriedades 

dos materiais. 

 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑇 =
𝜇−𝜇á𝑔𝑢𝑎

𝜇á𝑔𝑢𝑎
× 1000 [HU] (2.23) 

 

A escala de Hounsfield pode ser ajustada de acordo com a anatomia e com a 

composição de água das estruturas. Nessa escala, o valor do número de CT da água é zero 

e do ar -1000. Na Tabela 1 estão listados alguns números de CT. 

Tabela 1: Materiais e seus respectivos números de CT 

Material 
Número de CT 

(HU) 

Ar -1000 

Gordura -120 

Água 0 

Músculo + 40 

Osso +1000 

 

A escala de HU é especialmente importante para o diagnóstico de casos clínicos 

específicos como, por exemplo, a medição da densidade óssea e o nível de calcificação 

em nódulos pulmonares. 

1.3.1 Matriz de Imagens 

O processo de reconstrução envolve o cálculo dos valores do número de CT de 

cada pixel da imagem. Em uma imagem tomográfica, o valor do pixel representa o 

coeficiente de atenuação do elemento de volume correspondente (Voxel). O voxel é 

representado em uma matriz bidimensional como o próprio pixel (menor elemento da 

imagem) com altura equivalente a espessura de corte (Figura 23). 
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Figura 23: representação de uma matriz de imagem e os elementos da matriz (pixel e 

voxel) 

  

O FOV (Field Of View) determina a quantidade de dados que serão apresentados 

no monitor sendo definido como o produto do tamanho da matriz pelo tamanho do pixel 

(equação 2.24). 

𝐹𝑂𝑉 = 𝑙 × 𝐴 (2.24) 

 

Onde 𝑙 é o tamanho do pixel e A é a dimensão da matriz. 

  

O DFOV (Display Field Of View) é similar ao zoom ou ampliação de uma 

determinada região de interesse. Em exames cardíacos, o DFOV limita a região do 

coração, omitindo as porções do tórax no monitor. O DFOV é sempre menor ou igual ao 

SFOV (Scan Field Of View), este definido como a área a ser irradiada (Figura 24). 

  

Figura 24: SFOV de um sistema de TC. 

1.3.2 Janelamento 

Nos equipamentos de TC a escala de HU varia entre -1024 HU à +3071 HU. 

Consequentemente estão disponíveis 4096 (=212) valores diferentes de níveis de cinza. 

No entanto, o olho humano pode discernir apenas de 60 a 80 níveis. Assim, os tomógrafos 

trabalham com faixas de número de CT ou “janelamento”. A largura da janela é um 

intervalo dos níveis de cinza (WW) e o centro do intervalo é definido como “window 

level” (WL) (Figura 25) (KALENDER, 2005).  
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Figura 25: Janelamento: W representa a largura e L o centro da janela.  

(BUSHBERG, 2002) 

 Qualidade da Imagem 

 Ruído 

O ruído em uma imagem tomográfica é determinado pelo desvio padrão do valor 

médio do número de CT dos pixels em uma região de interesse (ROI) na imagem. É 

influenciado principalmente por flutuações nos números de fótons de raios X detectados 

e por limitações do sistema eletrônico. 

O ruído é o principal fator de aumento de dose em procedimentos de TC, pois está 

relacionado com os fatores de técnica selecionados pelo operador como a corrente, tensão, 

tempo de exposição, algoritmos de reconstrução e espessura de corte. O ruído pode 

prejudicar a resolução de baixo contraste do sistema, pois torna a imagem mais 

“granulada” prejudicando a visualização de estruturas com densidades muito próximas. 

O ruído pode ser expresso matematicamente pela função: 

𝜎 = 𝑓𝑎
√

𝐼0 𝐼⁄

𝜀. 𝑄. 𝑆
 (2.25) 

Onde, fa representa a influência do algoritmo de reconstrução; I0/I a razão entre as 

intensidades de entrada e saída; ε é a eficiência do sistema de entrada (detector); Q é o 

valor de mAs; S é a espessura de corte (KALENDER, 2005). 

 

 Contraste 

 O contraste representa as diferentes intensidades de atenuação registradas na 

imagem. O contraste é medido quantitativamente a partir da diferença entre o número de 

CT de estruturas e suas vizinhanças. Pode ser classificado em resolução de alto e baixo 

contraste.  

Branco 

 

Cinza 

 

Preto 
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 Resolução de alto contraste 

A resolução de alto contraste descreve a capacidade do sistema de imagem de 

reproduzir detalhes finos. Em geral avaliam-se estruturas de alto contraste (com elevado 

número de CT) posicionadas muito próximas umas das outras. Frequentemente é medida 

na direção ortogonal no plano (x-y) e plano transversal (z). 

 Resolução de alto contraste no plano (x – y) 

A resolução de alto contraste no plano é definida em termos de frequência 

espacial, pares de linha por centimetro (pl/cm). Um filme radiográfico consegue 

diferenciar de 4 a 20 pl/mm, enquanto que no TC a resolução está entre 0,5 à 2 pl/mm 

(MAHESH, 2009). 

 A determinação quantitativa da resolução de alto contraste é dada pela função 

de transferência modulada (Modulation Transfer Fuction – MTF ), forma pela qual o 

tomógrafo identifica e interpreta um sinal de entrada e o transmite em um sinal de saída, 

no caso a imagem. A MTF é expressa como a transformada de Fourier da função PSF 

(point spread function). A Figura 26 apresenta o perfil obtido de um objeto pontual 

(KALENDER, 2005). 

 

 

 
 

(a) (b) 

Figura 26: (a) Perfil de um objeto pontual; (b) objeto pontual (indicado pela seta). 

 

 Resolução de alto contraste no plano transversal (z) 

É definida como o perfil de sensibilidade do sistema (PSS) e mede a capacidade 

do sistema de reconstruir as imagens na direção transversal ao plano tomográfico sendo 

influenciada principalmente pelo tamanho de detector, pitch, intervalo de reconstrução e 
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algoritmos de reconstrução. A medida é realizada utilizando simuladores contendo em 

seu interior rampas anguladas na direção z (Figura 27).  

A PSS do tomógrafo é estimada pelo produto da largura à meia altura (FWHM) 

do perfil da imagem da rampa pela tangente do ângulo da rampa. Em um sistema 

multicortes essa medida representa a espessura de corte reconstruído.  

 

 

(a) 

 

 

 

 

 

 

(b) 

Figura 27: (a) Aquisição de uma imagem de uma rampa. (b) perfil da rampa 

(KALENDER, 2005). 

 

 Resolução de baixo contraste 

A resolução de baixo contraste (RBC) é um importante indicador de qualidade em 

qualquer sistema de imagem. Um valor alto de RBC indica que o sistema tem grande 

capacidade de distinguir objetos com densidades muito próximas à da região onde se 

encontram.  

A RBC é influenciada principalmente pelo fluxo de fótons de raios X, pela 

espessura de corte, pelo tamanho do paciente, pela sensibilidade do detector, pelos 

algoritmos de reconstrução e pelo ruído.  

A avaliação de RBC pode ser realizada com simuladores contendo objetos de 

baixo contraste (com densidade próxima ao fundo) de diferentes tamanhos. A capacidade 

do equipamento é estimada de acordo com o menor grupo de objetos visualizado. Pode 

ser determinado quantitativamente pela razão entre a diferença entre o número de CT do 

objeto e do fundo pelo ruído do fundo, definida como relação contraste-ruído (CNR) 

(HSIEH, 2003). 

 Ruído do pixel 

Na prática clínica os radiologistas dependem do valor do número de CT para 

diferenciar os tecidos saudáveis de lesões.  

FWHM 

#

CT 

Raios X 

Rampa 

Folha de 

alumínio 

Acrílico 
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A exatidão do número de CT impõe que se o mesmo simulador é irradiado com 

diferentes parâmetros de aquisição, a imagem reconstruída não deve mostrar diferenças 

entre os números de CT.  

A uniformidade determina que para um simulador uniforme (contendo apenas 

água, por exemplo), o número de CT deve ser constante independentemente da posição 

de uma medida na imagem (Figura 28) (HSIEH, 2003). 

 

Figura 28: Simulador de água para medida de exatidão do número de CT e ruído. 

(HSIEH, 2003). 

 

 Descritores de dose em tomografia 

A distribuição de dose no paciente em TC é definida por curvas de isodose na 

seção de um corte (NAGEL, 2000). Os índices para quantificação de dose em tomografia 

estão definidos na publicação da IEC (IEC, 2000): Índice de Dose em TC (CTDIw), índice 

de dose volumétrica (CTDIvol), produto dose-comprimento (DLP) e dose efetiva (E). 

 Índice de dose em tomografia computadorizada (CTDI) 

O perfil de dose [D(z)] é a descrição matemática da dose em função da posição 

transversal ao longo do eixo perpendicular de rotação do gantry. O índice de dose de TC 

(CTDI), cuja unidade é o Gray, é derivado de uma distribuição de dose ao longo de uma 

linha paralela ao eixo de rotação do tomógrafo. O CDTI é calculado pela integral de todas 

as contribuições de dose ao longo do eixo z (D(z)), divido pela colimação (NxT):  

CTDI= ∫
D(z)

N×T
dz

+∞

-∞

 (2.28) 

Onde N é o número de cortes adquirido em uma rotação e T a espessura dos cortes 

adquiridos.  

A Figura 29 ilustra a curva de CTDI, onde a largura do retângulo equivale à 

colimação (NxT).  Em geral, para estimar o valor de CTDI utiliza-se uma câmara de 

ionização tipo lápis com comprimento ativo de 100 mm. Dessa forma, a integral da 

equação (2.28) é definida no intervalo de -50 a 50 mm. 
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(a) (b) 

Figura 29: a) CTDI para um único corte; b) CTDI para múltiplos cortes – o aumento do 

valor de CTDI é devido às contribuições dos cortes adjacentes.  

(KALENDER et al. 1999) 

 

 Índice de dose ponderado em tomografia computadorizada (CTDIw) 

O índice de dose ponderado em tomografia computadorizada (CTDIw) considera 

a distribuição de dose ao longo do objeto irradiado.  

A medida de CTDIw é feita com uma câmara de ionização posicionada nos 

orifícios central e periféricos do simulador de acrílico (polimetilmetacrilato) de 16 cm de 

diâmetro para simular o tamanho de uma cabeça e de 32 cm para simular o corpo (Figura 

30).  

𝐶𝑇𝐷𝐼𝑤 =
2

3
× 𝐶𝑇𝐷𝐼100,𝑝 +

1

3
× 𝐶𝑇𝐷𝐼100,𝑐 (2.29) 

 

Onde CTDI100, p é a média dos valores na periferia e CTDI100, c é a medida no 

centro. 

 

Figura 30: Imagem dos simuladores e da câmara de ionização tipo lápis    

(HSIEH, 2003). 

D
o

se
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 Índice de dose volumétrico (CTDIvol) 

O índice de dose volumétrico (CTDIvol) representa a dose média absorvida no 

volume em um plano de varredura e é definida por:  

𝐶𝑇𝐷𝐼𝑣𝑜𝑙 =
𝐶𝑇𝐷𝐼100,𝑤

𝑝𝑖𝑡𝑐ℎ
 (2.30) 

 Produto dose-comprimento (DLP) 

O outro descritor de dose utilizado em tomografia computadorizada é o produto 

dose comprimento. A avaliação constante do valor de DLP permite controlar o volume 

irradiado e a dose total do exame. O DLP pode ser obtido pela equação (2.31). 

𝐷𝐿𝑃 = 𝐶𝑇𝐷𝐼𝑣𝑜𝑙 × 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑖𝑟𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑑𝑜 (2.31) 

 Dose Efetiva (E) 

Os índices de dose em tomografia: CTDIw, CTDIvol e DLP são importantes para 

intercomparações de equipamentos e avaliação de desempenho em relação a valores de 

referência. Quando se deseja comparar, por exemplo, a dose em tomografia 

computadorizada com outros tipos de exames radiológicos, é utilizada a Dose Efetiva (E).  

É importante ressaltar que a dose efetiva (E) não é uma medida de dose 

propriamente dita, trata-se de um conceito que reflete o risco de efeitos estocásticos (por 

exemplo, indução de câncer) a partir de uma exposição a radiações ionizantes. Essa 

unidade é expressa em unidade de mili-Sieverts (mSv) e reflete o detrimento da radiação 

levando em consideração gênero e idade e seu conceito, quando aplicado em exposições 

médicas, possui muitas limitações (MCCOLLOUGH, 2011).    

A E é um conceito é a soma ponderada das doses absorvidas em todos os tecidos 

e órgãos expressa em J/kg ou sievert (Sv) pela equação (2.32):  

𝐸 = ∑ 𝑊𝑇𝐻𝑇 (2.32) 

Onde WT é o fator de peso do tecido estabelecidos pela ICRP (ICRP, 2007) e HT 

é a dose absorvida no órgão, que são determinadas por técnicas de simulação por Monte 

Carlo que baseando-se em simuladores matemáticos tendo como base um paciente padrão 

(massa 70 kg e altura de 1,70 m).  
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 O guia europeu de critérios de qualidade em tomografia (BONGARTZ, 2004) 

propôs um método alternativo para estimativa de dose efetiva. Foram determinados 

coeficientes (k), para cada região do corpo irradiada durante um exame de tomografia 

(Tabela 2) 

 

Tabela 2: Valores normalizados de dose efetiva por DLP de diferentes regiões do corpo 

de diferentes publicações para pacientes adultos (BONGARTZ, 2004). 

Região do corpo 
Dose efetiva normalizada - EDLP 

(mSv mGy -1 cm – 1) 

Cabeça 0,0021 

Pescoço 0,0059 

Tórax 0,014 

Abdome 0,015 

Pelve 0,015 

 

 Multiplicando o valor desse coeficiente com o DLP (mGy.cm) é possível estimar 

o valor de E. Este método para estimativa de E é um tanto robusto, contudo apenas dose 

efetiva não fornece uma real representação do risco da radiação em órgãos específicos ou 

em pacientes. (MCCOLLOUGH, 2011) 

  

 Métodos de Otimização 

Toda prática de diagnóstico, intervencionista ou de tratamento envolvendo 

exposição à radiação deve atender aos princípios da otimização e justificação (IAEA, 

2012). Segundo a norma da CNEN 3.01 (CNEN, 2014). 

 “As exposições causadas por uma determinada fonte (de radiação) associada a 

uma prática, salvo no caso das exposições médicas, a proteção radiológica deve ser 

otimizada de forma que a magnitude das doses individuais, o número de pessoas expostas 

e a probabilidade de ocorrência de exposições mantenham-se tão baixa quanto possa ser 

razoavelmente exequível, tendo em conta os fatores sociais e econômicos.” (CNEN, 

2014). 

O processo de otimização requer um balanço entre a dose recebida e a qualidade da 

imagem. A qualidade da imagem deve ser de acordo com a indicação clínica e, em certos 

casos, níveis mais baixos de qualidade podem ser aceitos (IAEA, 2012). 
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 Fatores que afetam a qualidade da imagem e dose 

A qualidade da imagem pode ser subjetiva, dependente do observador 

(qualitativa) ou quantitativa, através de valores de contraste e ruído. Os critérios de 

qualidade de imagem física e clínica permitem uma avaliação mais objetiva (IAEA, 

2012). 

Em exames de tomografia computadorizada, diferentes fatores podem afetar a 

dose e a qualidade da imagem, dentre os principais destacam-se: o protocolo radiográfico 

ou parâmetros de aquisição, equipamento, condições do local onde foram feitas as 

leituras, avaliações das imagens e fatores relacionados aos pacientes.  

Os fatores que podem ser controlados e que afetam diretamente a dose em 

tomografia incluem: 

 Geometria do tomógrafo 

 Tensão do tubo (kV), corrente (mA) e tempo de rotação do gantry (s); 

 Velocidade da mesa e Pitch; 

 Filtros de reconstrução; 

 Comprimento de varredura e número de aquisições; 

 Variação do tamanho do paciente; 

 Controle automático de exposição (AEC) 

 Colimação 

 Modo de aquisição (axial ou helicoidal) 

 Uso de vestimentas de proteção no paciente em regiões que não serão 

avaliadas. 

Os principais indicadores físicos para quantificação da qualidade da imagem são: 

exatidão e uniformidade do número de CT, resolução de alto e baixo contraste, ruído e 

presença de artefatos. 

 Abertura do gantry  

De acordo com a lei do inverso do quadrado da distância, a intensidade da radiação 

varia com o inverso do quadrado da distância entre a fonte de radiação e o paciente. 

Assim, um tomógrafo com uma geometria menor pode produzir mais interações de 

radiação com o paciente e menor ruído na imagem em comparação com um tomógrafo 

com geometria maior, considerando neste caso os mesmo parâmetros de aquisição 

(MANNUDEEP, 2004). 
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 Corrente e tensão do tubo 

A redução da corrente do tubo é o método mais prático de redução de dose em 

tomografia. Uma redução de 50% da corrente do tubo reduz a dose de radiação pela 

metade. O produto da corrente com o tempo de exposição é proporcional ao número de 

fótons de raios X (ou fluência de fótons), enquanto que a tensão do tubo é proporcional a 

energia dos fótons de raios X (MANNUDEEP, 2004). 

A redução na corrente do tubo leva a um aumento do ruído na imagem. Em termos 

práticos, segundo a equação (2.25), significa que o ruído na imagem irá variar 

inversamente com a raiz quadrada.  Por exemplo, ao dobrar o valor de corrente a dose 

aumentará em 100% combinada com uma diminuição no ruído da imagem em 41% 

(MANNUDEEP, 2004; REHANI, et al. 2000). 

Particularmente em exames de abdome, a redução da corrente do tubo aumenta 

significativamente o ruído em regiões de baixo contraste. Entretanto, uma avaliação de 

protocolos clínicos realizada por MANNUDEEP (2004), mostrou que a qualidade da 

imagem pode ser considerada aceitável mesmo para baixos valores de corrente, como 

mostra a Figura 31. 

 

   

(a) 256 mAs (b) 176 mAs (c) 88 mAs 

Figura 31: Imagens axiais de um TC de abdome, paciente de 62 anos e 72 kg. Aplicando 

diferentes valores de mAs e mantendo constante os demais parâmetros de aquisição. 

(MANNUDEEP, 2004) 

 

 A tensão do tubo determina a energia dos fótons de raios X e a sua variação 

também afeta a dose de radiação recebida pelo paciente. O efeito da tensão na qualidade 

da imagem é mais complexo que o efeito da corrente, pois além de afetar o ruído da 

imagem, afeta o contraste dos tecidos.  
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A dose de radiação varia proporcionalmente com o quadrado da tensão do tubo e 

o ruído é inversamente proporcional à tensão do tubo (REHANI, 2000). Estudos 

demonstraram que as lesões e os tumores no fígado podem ser melhor visualizadas com 

valores baixos de tensão (80 kV) e alto valor de corrente, principalmente em exames 

contrastados (Figura 32). Nestes estudos obteve-se uma redução de até 70% da dose 

efetiva em comparação com o obtido com 140 kV (MARIN, 2010; SCHINDERA, 2008). 

 

  

(a) 140 kV e 308 mAs (b) 80 kV e 540 mAs 

  

(c) 140 kV e 225 mAs (d) 80 kV e 675 mAs 

Figura 32: Comparação das imagens de TC de abdome de paciente com diferentes 

técnicas (a e b) e de imagens do simulador com lesões com diferentes técnicas (c,d) 

(SCHINDERA, 2008). 

 

O princípio por trás dos benefícios do uso de baixos valores de tensão em algumas 

aplicações clínicas é devido ao aumento do coeficiente de atenuação do iodo com o 

decréscimo da energia dos fótons, devido a energia de ligação da camada k do iodo ser 

de 33 keV. Em exames com uso de meios de contraste iodado, a baixa corrente do tubo 

favorece a visualização de vasos com patologias relacionadas hiper-vascularização ou 

hipo-vascularização (MCCOLLOUGH, 2011). 
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No entanto, o decréscimo da tensão aumenta significantemente o ruído da 

imagem, devido a maior absorção de fótons de baixa energia pelo paciente, portanto se a 

corrente do tubo não for aumentada para compensar o baixo valor da tensão existem 

perdas na qualidade da imagem (MANNUDEEP, 2004; MCCOLLOUGH, 2011). 

 Comprimento de Varredura 

Como a tecnologia helicoidal permite realizar exames mais rápidos, há uma 

tendência de aumentar a área de irradiação, passando a incluir regiões que não são de 

interesse diagnóstico, resultando, consequentemente, em um aumento da dose efetiva do 

paciente (REHANI, 2000). Portanto, é essencial que a região a ser irradiada seja sempre 

restringida ao interesse clínico (MANNUDEEP, 2004). 

 Colimação, velocidade da mesa e pitch 

O pitch é determinado pela razão entre o movimento da mesa por rotação do 

gantry e a colimação, conforme definido no item 2.2.3.2. Nos equipamentos helicoidais, 

a colimação, velocidade da mesa e o pitch estão interligados e afetam a qualidade de 

diagnóstico (MANNUDEEP, 2004). 

Para uma dada colimação, aumentando a velocidade da mesa aumenta-se o valor 

do pitch e, consequentemente, reduz a dose ao paciente, caso os outros parâmetros de 

aquisição forem mantidos constantes. Alterações no pitch levam a diferentes efeitos de 

qualidade da imagem, podendo gerar artefatos e perdas da resolução espacial.  

A escolha do valor do pitch deve considerar a indicação clínica. Em exames de 

colonoscopia por tomografia computadorizada, um pitch elevado e uma colimação 

estreita, não compromete a qualidade da imagem e pode ser uma boa ferramenta para 

redução de dose (POWER, 2002; LAGHI, 2003). No entanto, em exames de lesões 

metastáticas no fígado ou lesões no pâncreas, é necessário utilizar uma colimação fina 

com um baixo valor de pitch, pois requer uma boa resolução espacial e baixo contraste 

(REHANI, 2000). 

Um estudo MANNUDEEP (2004) demostrou que não houve diferença 

significativa na qualidade da imagem entre exames de abdome obtidos com pitch de 1,5 

e 0,75, resultando em uma redução na dose de radiação em 50% quando comparado ao 

menor valor de pitch (mantendo os outros parâmetros de aquisição constantes). 
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 Tempo de Rotação do Gantry 

As inovações tecnológicas têm permitido reduzir o tempo de aquisição em 

tomografia. Porém, ao reduzir o tempo de rotação, a exposição à radiação diminui, e o 

aumento do valor de corrente deve ser considerado para manter constante a qualidade da 

imagem (REHANI, 2000). 

Os tomógrafos modernos, acima de 16 canais, são capazes de adquirir imagens 

em alta velocidade em fração de milissegundos. Uma colimação mais estreita requer um 

maior valor de dose de radiação, pois a corrente do tubo e o tempo de exposição devem 

ser aumentados para manter o nível de ruído da imagem baixo.  

As colimações mais finas aumentam a resolução de contraste de pequenas lesões 

devido à redução do efeito de volume parcial, no entanto o ruído da imagem para 

visualização destas lesões pode ser alto (MANNUDEEP, 2004). 

 Barreiras físicas para pacientes 

A proteção de órgãos radiossensíveis, como mamas, cristalino e gônadas é 

bastante importante, principalmente em pacientes pediátricos e jovens, pois estes órgãos 

podem estar na direção do feixe primário durante o exame (HOHL, 2005). 

A blindagem desses órgãos pode ser feita posicionando uma vestimenta 

plumbífera na região fora do interesse clínico (Figura 33 (b)) ou utilizando uma proteção 

de bismuto sobre a região exposta ao feixe primário (Figura 33 (a)). 

 

 
 

(a) (b) 

Figura 33: Posicionamento das barreiras físicas de pacientes submetidos a exames de 

tomografia: (a) Exposição ao feixe secundário, protetor de gônadas em exame de 

abdome e pelve (HOHL, 2005); (b) Exposição ao feixe secundário, protetor de bismuto 

para mamas  
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Os estudos de HOHL (2005) e BRNIĆ (2005) demostraram que a proteção das 

regiões não expostas durante o exame, reduz a dose absorvida nos testículos e nas mamas 

em 87% e 57%, respectivamente de pacientes submetidos a exames de abdome e crânio 

de rotina, sem comprometimento da qualidade da imagem.  

O estudo de COURSEY (2008), mostrou que a proteção de bismuto pode reduzir 

em 26% a dose nas mamas em pacientes submetidos a exames de tomografia de tórax. 

HEIN (2002) demostrou que esta mesma proteção sobre os olhos durante um exame de 

tomografia dos seios paranasais pode reduzir em 40% a dose na superfície dos olhos. 

No entanto o uso da proteção de bismuto deve ser feito com cuidado, pois pode 

aumentar da dose de radiação além de perder informações na imagem (MCCOLLOUGH 

et al., 2011). 

A Associação Americana de Física Médica (AAPM, 2012) salienta que o uso da 

proteção de bismuto pode ser prejudicial, do ponto de vista de otimização e proteção 

radiológica do paciente, pois poderia prejudicar o correto funcionamento do sistema 

automático de exposição (que se baseia nos valores de atenuação e nas características 

anatômicas do paciente).  

Estas barreiras poderiam degradar a qualidade da imagem, causando artefatos, 

além de aumentar o número de CT abaixo da proteção, o que prejudicaria protocolos que 

necessitam de precisão deste valor, como é o caso das medidas de calcificação das 

coronárias. 

  Modulação de dose em Exames de Abdome 

Como a corrente do tubo é um fator determinante na redução de dose e qualidade 

da imagem, a implementação do controle automático da corrente do tubo (AEC) foi um 

dos grandes avanços tecnológicos para a otimização dos procedimentos (GIES, 1999; 

KALENDER, 1999; GREESS, 1999; KALRA, 2004)  

O sistema AEC permite ajustar a corrente automaticamente ao longo do plano x-

y (modulação angular) ou ao longo do eixo Z (modulação no eixo Z), de acordo com o 

tamanho e a atenuação da região do corpo do paciente que está sendo irradiada. Desta 

forma a qualidade da imagem se mantém constante com o menor valor de exposição à 

radiação (KALRA et al., 2004). 

Com o avanço tecnológico, cada fabricante de tomografia passou a implementar 

em seus sistemas diferentes técnicas de AEC com nomenclaturas próprias. A Tabela 3 

apresenta as nomenclaturas utilizadas pelos principais fabricantes de tomografia (AAPM, 

2012). 
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Tabela 3: Sistemas de Modulação de dose (Baseada na tabela Léxico AAPM, 2012) 

Descrição 

Genérica 
GE Philips Siemens Toshiba 

AEC 
AutomA e 

SmartmA 

DoseRight 

Automatic Current 

Selection (ACS) 
CARE Dose 4D 

SURE 

Exposure 

Modulação 

angular 
SmartScan 

(CT/i apenas) 
D-DOM 

(Dose Modulation) 
Care Dose N/A 

Modulação 

longitudinal 
AutomA Z-DOM N/A 

Sure 

Exposure 

Modulação 

Angular / 

Longitudinal 
SmartmA (x,y,z) N/A CareDose 4D 

Sure 

Exposure 3D 

(x,y,z) 

Modulação 

baseada no 

ECG 

ECG 

Modulated mA 
DoseRight Cardiac 

HeartView 
Retrospectivo e 

Prospetivo em 

Axial e 

Helicoidal 

ECG 

Modulation 

Imagem de 

Referência 

para AEC 
Noise Index Reference image 

Quality reference 

mAs 

Standard 

Deviation ou 

standard, 

low-dose ou 

highquality 

 

 Modulação angular (x-y) 

A técnica de modulação angular, criada em 1994 para um tomógrafo de corte 

único (SmartScan; GE Medical System), baseava-se nas medidas de absorção e de 

densidades da região irradiada obtidas a partir das medidas de atenuação do feixe de raios 

X em duas projeções radiográficas (lateral e anteroposterior) do topograma, como mostra 

a Figura 34. (MILLER, 2008) 

 

 

Figura 34: Atenuação em A  B. Com o controle automático de exposição, a média da 

corrente do tubo em A é menor que B (MILLER, 2008) 
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 A técnica de modulação angular ajusta automaticamente a corrente do tubo para 

cada ângulo de projeção de acordo com a seção transversal do paciente. Para os pacientes 

com seção transversal de geometria mais circular, ou seja, que apresentem pouca variação 

da atenuação para cada ângulo, a variação do valor de mA será pequena. Enquanto os 

pacientes mais assimétricos ou regiões como no nível dos ombros, a atenuação será maior 

na posição lateral, levando ao aumento do valor de mA para esta projeção e reduzindo 

para as outras, de forma a manter o nível de ruído (MILLER, 2008). 

 Modulação Longitudinal 

A modulação longitudinal ajusta automaticamente a corrente do tubo com base 

nas variações anatômicas do paciente ao longo do comprimento de varredura, mantendo 

constante a qualidade da imagem (GEFFEN, 2013). 

O modo de operação varia de acordo com o software de cada fabricante. Nos 

tomógrafos da GE (AutomA) e da Toshiba (Sure Exposure) o operador pode selecionar 

um nível de ruído de referência como parâmetro de qualidade da imagem; nos tomógrafos 

da Siemens (CareDose) e Philips (Z-DOM) os valores de atenuação são processados a 

partir do topograma, resultando em um perfil de mAs ao longo do eixo Z, onde os valores 

de mAs são selecionados para manter o mesmo nível de ruído em todos os cortes. 

(KALTRA et al., 2004; GEFFEN et al., 2013; PHILIPS, 2007) 

A Figura 35, mostra a variação da corrente do tubo (mA) em função dos 

coeficientes de atenuação e posição da mesa no eixo Z. 

 

 

 

(a) (b) 

Figura 35: Sistema de  modulação de corrente (a) Variação da corrente do tubo em 

função dos coeficientes de atenuação e da posição da mesa. (b) O valor de mAs ACS 

indica  o valor máximo de mAs selecionado pelo sistema (GEFFEN, 2013) 
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Pode-se observar na Figura 35 (a), que os maiores valores de corrente do tubo 

selecionados pelo sistema foram nas regiões do abdome e da pelve, onde há maior 

atenuação. Na região do tórax, o valor foi menor devido à baixa atenuação nesta região. 

Essa variação da corrente do tubo durante a varredura possibilita uma redução de dose do 

paciente (GEFFEN, 2013). 

A Figura 35 (b), mostra o valor máximo de mAs que será usado no exame. Esse 

valor é mostrado no display do equipamento para o operador como um valor de referência 

(mAsref) antes da realização do exame e pode ser alterado como desejado.  

 Protocolo de Abdome 

 Principais indicações e contra indicações clínicas 

Segundo o Colégio Americano de Radiologia (ACR, 2012), as principais indicações 

clínicas para a tomografia de abdome e pelve são:  

1. Dores na região lombar, abdominal e pélvica, cálculo urinário e apendicite; 

2. Avaliação de massas renais e adrenais e anomalias no trato urinário; 

3. Avaliação de massas ou líquor epidural na região abdominal e pélvica, incluindo 

massas ginecológicas. 

4. Caracterização de lesões primárias ou metastáticas malignas 

5. Diagnóstico de doenças hepáticas difusas (exemplo: cirrose, esteatose e 

hemocramatose) e sistemas biliares. 

6. Avaliação de reincidências tumorais após ressecção cirúrgica; 

7. Detecção de complicações após procedimentos cirúrgicos na região abdominal e 

pélvica, exemplo, abcessos, linfocele e formação de fistula.  

8. Diagnóstico de processos inflamatórios na região abdominal e pélvica, incluindo 

doenças inflamatórias e infecções intestinais. 

9. Avaliação de anomalias de estruturas vasculares na região abdominal e pélvica. 

10. Avaliação de traumas na região abdominal e pélvica; 

11. Esclarecimento de achados de exames de imagem ou laboratoriais anteriores; 

12. Avaliação anomalias congênitas conhecidas ou sob suspeita em órgãos do abdome 

e pelves. 

13. Verificação de obstruções no intestino grosso ou delgado. 

14. Rastreio de pólipos e cânceres colorretais; 

15.  Orientações para procedimentos intervencionistas e terapêuticos no abdome e na 

pelve; 

16. Planejamento de tratamento de radioterapia e quimioterapia, e avaliação da resposta 

tumoral ao tratamento, incluindo estudos de perfusão; 

17. Avalições pré e pós-transplantes. 

18. Angiografia não invasiva da aorta e suas ramificações e venografia não invasiva; 
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Não existem contraindicações para exames de tomografia de abdome e pelves. No 

entanto, devem ser devidamente justificados, tal como ocorre em outros procedimentos 

radiológicos (CNEN, 2014; ACR, 2012). Devem-se tomar precauções para minimizar o 

risco ao paciente, tanto do ponto de vista da exposição à radiação quanto nas 

contraindicações para administração de contraste intravenoso, tais como reações 

alérgicas, asma, insuficiência renal, entre outras. 

 Especificação do exame 

A requisição de um exame de tomografia computadorizada deve ser feita apenas 

por médicos ou profissionais da saúde devidamente licenciados. Acompanhado de um 

questionário indicando o problema clínico e um breve histórico do paciente. 

A tomografia de abdome consiste na obtenção de múltiplas aquisições de imagens 

axiais com espessura de corte de 5 mm (ou inferior), desde a região do diafragma até as 

margens superiores das articulações sacroilíacas. Além das imagens axiais, normalmente 

são feitas as reconstruções de imagens coronais, sagitais e em 3D para auxiliar o 

diagnóstico de doenças e o planejamento de procedimentos intervencionistas e cirúrgicos. 

São realizados também os exames de regiões mais especificas como a angiografia, a 

urografia, a cistografia, a colonografia, a enterografia e a colangiografia, dentre outras. 

Dependendo da indicação clínica, o abdome e a pelve podem ser irradiados 

simultaneamente, resultando em uma dose mais elevada para o paciente. (ACR, 2012) 

 Meios de Contraste 

A atenuação do feixe de Raios X por um determinado material depende 

basicamente da espessura, da densidade e do número atômico dos elementos que 

compõem este material. No caso dos órgãos de um paciente, que são estruturas complexas 

formadas por diferentes elementos, a atenuação é particularmente influenciada pela média 

dos números atômicos dos elementos de todos os átomos envolvidos (HSC, 2014). 

Em regiões onde exista uma diferença considerável entre as densidades dos 

órgãos, como para o músculo do coração e o ar dos pulmões, é possível visualizar os 

contornos das estruturas com facilidade devido ao contraste natural existente. Contudo, 

se o órgão possui densidades e números atômicos similares, existe pouco contraste entre 

as estruturas dificultando os estudos mais específicos, como a visualização de estruturas 

internas do rim ou de vasos sanguíneos.  

Nestes casos, alteram-se artificialmente o contraste de um determinado órgão a 

partir da mudança de densidade, introduzindo gás ou ar em determinado órgão ou 
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alterando o número atômico, com o preenchimento do órgão com liquido com número 

atômico mais elevado do que o sangue. Os contrastes líquidos mais utilizados na 

radiologia são a base de iodo, devido à baixa toxicidade e ao alto número atômico (HSC, 

2014). 

O uso de contraste em exames de abdome dependerá da indicação clínica. A 

administração pode ser por via oral ou intravenosa, seguindo os protocolos apropriados 

para uso de contraste e sob a supervisão de um radiologista (AAPM, 2012). 

 Protocolo 

A Associação Americana de Física Médica (AAPM) em parceria com o Colégio 

Americano de Radiologia (ACR) estabeleceram protocolos de aquisição para diferentes 

fabricantes de tomógrafos (AAPM, 2012; ACR, 2012). O protocolo sugerido para o 

equipamento Brilliance 64 da Philips está apresentado na Tabela 4. 

O topograma é feito selecionando uma varredura de aproximadamente 500 mm de 

comprimento (ajustada de acordo com o tamanho do paciente). 

 

Tabela 4: Protocolo de aquisição sugerido pelo AAPM e ACR para o equipamento Philips 

Brilliance 64 

Aquisição 

Tipo de aquisição Helicoidal 

Tempo de Rotação (s) 0,5 

Colimação 64 x 0,625 mm 

Tensão (kVp) 120 

Corrente – tempo (mAs) Selecionado pelo DoseRight 

DoseRight ACS Ligado 

Pitch 0,75 

SP Filter Sim 

Adptive filter Sim 

Resolução Standard 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 Amostra de pacientes 

Este estudo foi realizado com uma amostra de pacientes submetidos a exames de 

abdome superior, os pacientes foram separados em grupos de acordo com seu Índice de 

Massa Corporal (IMC) estabelecido pela Organização Mundial de Saúde (OMS) (WHO, 

1995), Tabela 5. 

Tabela 5: Classificação do IMC de acordo com OMS 

Classificação IMC(kg/m2) 

Abaixo do peso <18,5 

Normal  18,5 – 24,99 

Sobrepeso ≥25,00 

Obeso ≥30,00 

Obeso I 30,00 – 34,99 

Obeso  II 35,00 – 39,99 

Obeso  III ≥40.00 

 

 Equipamento 

Este trabalho foi desenvolvido em um hospital da rede particular do município do 

Rio de Janeiro. Utilizou-se um equipamento de tomografia computadorizada de 64 canais, 

fabricante Philips e modelo Brilliance 64. As principais características estão listadas na 

Tabela 6. 

Tabela 6 Principais características do tomógrafo Brilliance 64, Philips.  

Tipo de tomógrafo Terceira Geração 

Abertura (cm) 70 

Opções de tensão (kV) 80, 100, 120 e 140 

Variação do da corrente (mA) 10 – 500 

Tipo do detector Estado sólido 

Número de detectores por fileira 672 

Número de detectores ao longo do eixo Z 64 

Maior colimação no isocentro (mm) 40 (64 x 0,625) 

Scan FOV (mm) 25, 50 

Algoritmo de reconstrução Retroprojeção filtrada 
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 Simuladores 

 Simulador Antropomórfico 

Para avaliar os protocolos clínicos utilizou-se um simulador antropomórfico da 

marca CIRS, modelo Triple Modality 3D Abdominal Phantom 057. Este simulador 

representa um abdome de um adulto pequeno, desde a região das vertebras torácicas 

(T9/T10) até as vertebras lombares (L2/L3) utilizando uma geométrica antropomórfica 

simplificada. Os materiais que compõem o simulador proporcionam contraste entre as 

estruturas para as diferentes modalidades de diagnóstico, como a tomografia 

computadorizada, ultrassom e ressonância nuclear magnética. As estruturas internas 

simuladas incluem: fígado com lesões e veia porta, dois rins cada qual como uma lesão, 

parte do pulmão, aorta abdominal, veia cava, coluna e costelas. Uma camada de músculo 

e de gordura envolve essas estruturas, como pode ser observado na Figura 36. 

 

Figura 36: Estruturas do simulador antropomórfico 

 

Este simulador é recomendado para otimização de protocolos, testes de novos 

equipamentos, avaliação de algoritmos de fusão de imagens e biopsias na região do 

abdome. A Figura 37 mostra as imagens do simulador obtidas com diferentes 

modalidades de diagnóstico. 
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(a)             (b)  (c)  

Figura 37: Imagens do simulador para diferentes modalidades de imagem. (a) Ressonância 

Nuclear Magnética; (b) Tomografia Computadorizada e (c) Ultrassom 

 

 Simulador de Qualidade da Imagem 

A avaliação da qualidade da imagem do tomógrafo foi realizada com um 

simulador da marca Gammex, modelo 464, utilizado no programa de acreditação do 

Colégio Americano de Radiologia (Figura 38) (ACR, 2010). Este simulador é dividido 

em quatro módulos, cada um com 4 cm de profundidade e 20 cm de diâmetro. Os módulos 

apresentam marcações radiopacas no plano coronal, sagital e axial e indicações para 

auxiliar o alinhamento. 

 Com esse simulador pode-se avaliar: exatidão do posicionamento e do número 

de CT, espessura de corte, resolução de baixo e alto contraste, uniformidade e ruído 

(Figura 39).  

 
 

(a) (b) 

Figura 38: (a) Simulador Gammex 464; (b) módulos do simulador (ACR, 2010) 
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(a) 

 
(b) 

 

(c) 

 

(d) 

Figura 39: Apresentação das imagens dos módulos do simulador Gammex. (a) Módulo 

1: espessura de corte e exatidão do #CT; (b) Módulo 2: resolução de baixo contraste; (c) 

Módulo 3:  ruído, uniformidade, exatidão de distância e perfil de sensibilidade; (d) 

Módulo 4: resolução de alto contraste (ACR, 2010) 

 

O módulo 1 é utilizado para verificação de posicionamento e de alinhamento dos 

lasers, a exatidão do número de CT e da espessura de corte. O corpo do simulador é feito 

de um material com número de CT próximo da água. Para avaliação de alinhamento são 

utilizadas esferas de aço de 1 mm de diâmetro posicionadas na bordas do simulador nas 

posições 3, 6, 9 e 12 horas. A exatidão do número de CT é avaliada a partir da 

determinação do número de CT de diferentes materiais: água, ar, polietileno, acrílico e 

simulador de osso. Para avaliação da espessura de corte, são usados dois conjuntos de fios 

espaçados em 0,5 mm em direção ao eixo Z, posicionados na parte superior e inferior do 

simulador. 

 O módulo 2 é utilizado para avaliação de baixo contraste. Esse módulo consiste 

de uma série de cilindros de diferentes diâmetros (2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm e 25 

mm), com números de CT com diferença de 6 HU em relação ao fundo. Os cilindros são 

espaçados com o mesmo tamanho de seus diâmetros. 

 O módulo 3 consiste de um material tecido-equivalente uniformemente 

distribuído. Também possui dois fios de 0,28 mm espaçados de 100 mm um do outro, que 

podem ser usados para verificação de precisão de distância e para traçar perfis de 

sensibilidade do sistema. 

 O último módulo é usado para verificação de alto contraste do sistema. Contêm 

oito conjuntos de barras de alumínio delimitados por uma região quadrada de 15 x 15 
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mm2 de pares de barras espaçados cada qual com frequências espaciais de 4 a 12 pl/cm. 

Cada conjunto está a uma profundidade de 3,8 cm em relação ao eixo z.  

 

 Sistema dosimétrico 

Para a tomada de medidas dos índices de dose em tomografia utilizou-se um 

eletrômetro da marca UNFORS, modelo Xi Base until Platinum Plus associado a uma 

câmara de ionização tipo “lápis” com comprimento ativo de 10 cm de mesma marca, 

modelo Xi CT Detector Platinum (Figura 40). 

 

 

Figura 40: Eletrômetro Unfors Xi Base Until Platinum Plus e câmara de ionização 

Unfors Xi Detector Platinum 

 

A câmara de ionização registra os dados em Röntgen (R) e Gray (Gy) e pode 

operar nos modos de dose acumulada (entre 10 µGy a 9999 Gy) e em taxa de dose (entre 

20 µGy/s a 100 mGy/s). 

O eletrômetro tem como opção integrar a dose acumulada após cada disparo e os 

valores exibidos são corrigidos com as condições de temperatura e humidade da sala.  

 Para estimativa da dose ponderada (CTDIw) a câmara de ionização foi 

posicionada nos orifícios do simulador de acrílico de corpo (Figura 41).  

  

 
 

 
Figura 41: Sistema dosimétrico (a) Simulador dosimétrico de PMMA de corpo (b) ilustração do 

posicionamento da câmara nos orifícios.  
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 Protocolos de aquisição 

As aquisições das imagens dos simuladores (antropomórfico, qualidade da 

imagem e dosimétrico) foram obtidas no tomógrafo descrito no Capítulo Erro! Fonte de 

referência não encontrada..  

O simulador dosimétrico foi irradiado mantendo os valores de corrente-tempo 

(mAs) e colimação constantes, variando os valores de tensão (kV).  

O simulador antropomórfico foi irradiado utilizando os parâmetros de tensão, 

colimação, espessura de corte e pitch do protocolo de rotina, o valor de mAs e CTDIvol 

foi selecionado automaticamente pelo AEC do sistema. A partir deste protocolo, os 

valores de mAs e CTDIvol foram reduzidos em 35%, 50% e 70%, mantendo os outros 

parâmetros de aquisição constantes.  

Foi avaliado também o efeito da variação da tensão do tubo para cada protocolo 

com dose reduzida.  

O simulador de qualidade da imagem foi irradiado com os mesmos valores do 

simulador de qualidade da imagem, conforme mostra a Tabela 6. 

 

Tabela 7: Protocolo de aquisição usado no estudo. 

Fatores de 

técnica 

Protocolos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Tensão do 

tubo (kV) 
120 80 80 80 100 100 100 120 120 120 140 140 140 

Corrente do 

tubo (mA) 
153 349 280 213 167 135 101 100 80 60 68 55 41 

Tempo por 

rotação (s) 
0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

Produto 

corrente – 

tempo (mAs) 

115 262 210 160 125 101 76 75 60 45 51 41 31 

Número de 

detectores 

ativos em Z 

64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 

Espessura de 

corte (mm) 
0,625 0,625 0,625 0,625 0,625 0,625 0,625 0,625 0,625 0,625 0,625 0,625 0,625 

Colimação 

(mm) 
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

CTDIvol 

(mGy) 
7,57 4,96 3,98 3,05 4,96 3,95 2,99 4,92 3,94 2,96 4,97 3,97 2,93 

*Valores usados na rotina para pacientes com IMC normal, selecionado automaticamente pelo AEC do sistema. 

 

Os valores de mAs e CTDIvol mostrados na  

Tabela 7 são valores de referência estimados pelo AEC do sistema e mostrado no 

display antes da realização do exame.  
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 Reconstrução das imagens 

As imagens foram reconstruídas utilizando o algoritmo de retroprojeção filtrada, 

aplicando os filtros de baixa frequência A (soft-tissue kernel) e o padrão B (standard 

kernel) utilizados na rotina clínica. A espessura de corte de reconstrução foi de 3 mm.  

 Simulador de qualidade da imagem  

 Exatidão do número de CT 

Com auxílio das luzes de indicação, posicionou-se o módulo 1 do simulador e 

selecionou-se os fatores de técnica de rotina de crânio ( 

Tabela 7). A janela foi ajustada para WW= 400 e WL= 0 e uma região de interesse 

(ROI) de 400 mm2 de área foi definido sobre cada cilindro.  

Os valores dos números de CT e de desvio padrão de cada ROI (Figura 42 (b)) 

foram registrados e comparados com os respectivos valores de tolerância (ACR, 2010) ( 

Tabela 8). 

 

  
(a) (b) 

Figura 42: Imagens do módulo 1 do simulador Gammex 464 (ACR, 2010). 

 

Tabela 8: Intervalo de confiança dos valores de #CT dos materiais (ACR, 2010) 

Material Intervalo de confiança 

Polietileno [-107, -87] 

Água [-7, 7] 

Acrílico [110, 135] 

Osso [850, 970] 

Ar [-1005, -970] 

 

O valor do ruído corresponde a um percentual do coeficiente de atenuação linear 

da água (µágua) corrigido pela escala de contraste do sistema. Ambos são expressos 

matematicamente pelas equações (3.1) e (3.2), respectivamente. (AAPM, 1993) 



 

46 

𝑁 =
𝜎 × 𝐶𝑆 × 100

𝜇á𝑔𝑢𝑎

 (3.1) 

𝐶𝑆 =
𝜇𝑚 − 𝜇á𝑔𝑢𝑎

𝐶𝑇𝑀 − 𝐶𝑇á𝑔𝑢𝑎
 (3.2) 

 Onde N é o ruído, CS é a escala de contraste, σ é o desvio padrão de uma ROI, 

µm e µágua são os coeficientes de atenuação e CTM e CTágua são os números de CT do 

material e da água, respectivamente. 

 Avaliação de baixo contraste 

As medidas de ruído e de uniformidade do número de CT foram feitas no módulo 

3. As imagens foram avaliadas com uma janela de WW = 100 e WL = 0. Uma ROI de 

aproximadamente 400 mm2 foi posicionada no centro da imagem e as demais nas posições 

12, 3, 6 e 9 horas (Figura 43). Foram coletados os valores de média e desvio padrão de 

cada ROI. 

 

 

 
 

(a) (b) 

Figura 43: (a) Posicionamento das ROIs na borda para avaliação de uniformidade; (b) 

Duas linhas traçadas na imagem (ACR, 2010). 

 

A uniformidade é determinada a partir da diferença do número de CT da ROI 

central (#CTcentral) e a média do número de CT das ROIs das bordas (#CTborda), conforme 

a equação (3.4). As medidas de uniformidade devem ser menores ou iguais a 5 HU. O 

número de CT da ROI central deve estar entre 0 ± 5 HU (ACR, 2010). 

 

𝑈𝑛𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 = #𝐶𝑇𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 − 𝑚é𝑑𝑖𝑎(#𝐶𝑇𝑏𝑜𝑟𝑑𝑎) (3.4) 
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 Avaliação de alto contraste 

 Método Qualitativo  

Para a avaliação qualitativa de alto contraste utilizou-se uma janela de WW = 

100, WL ≈ 1100. Em um ambiente escuro, determinou-se o menor conjunto de pares de 

linhas visualizados (pl/cm) (Figura 44: Avaliação de alto contraste (a) frequências 

espaciais (pl/cm); (b) visualização da imagem).  

 
 

(a) (b) 

Figura 44: Avaliação de alto contraste (a) frequências espaciais (pl/cm); (b) visualização 

da imagem 

 

 

 

 Método Quantitativo  

A avaliação quantitativa foi feita utilizando o método de (DROEGE, 1982), nele 

a frequência espacial é calculada a partir da função de transferência modulada (MTF), 

baseando-se no valor do desvio padrão dos pixels de uma ROI posicionada sobre os pares 

de linha contida no simulador ACR no módulo de alto contraste, conforme mostra Figura 

45. 
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Figura 45: Ilustração do posicionamento das ROIs nos pares de linha contidas no 

simulador Gammex 464. 

 

Após posicionar as ROI, os valores de número de CT e desvio padrão são 

coletados e utilizando as equações abaixo é possível obter um valor quantitativo de MTF. 

𝑀𝑇𝐹 (𝑓) =  
𝜋√2

4
×

𝑀(𝑓)

𝑀0
 (3.5) 

𝑀 (𝑓) =  √𝜎𝑏𝑎𝑟
2 − 𝑁2

 (3.6) 

𝑀0 =  
|𝜇𝑏𝑎𝑟 − 𝜇𝑓𝑢𝑛𝑑𝑜|

2
 (3.7) 

𝑁 =  √
(𝜎𝑏𝑎𝑟

2 − 𝜎𝑓𝑢𝑛𝑑𝑜
2 )

2
 

(3.8) 

 

Onde 𝜎𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 , e 𝜎𝑓𝑢𝑛𝑑𝑜 são o desvios padrão do par de linha e fundo, 

respectivamente;  𝜇𝑏𝑎𝑟  e 𝜇𝑓𝑢𝑛𝑑𝑜  são os número de CT do par de linha e fundo, 

respectivamente. 

 Simulador antropomórfico 

Para a avaliação qualitativa do simulador antropomórfico utilizou-se diferentes 

seções do simulador, buscando-se as lesões presentes no fígado, no rim e no tecido mole 

(baço). A janela de visualização da escala de Hounsfield (HU) foi mantida constante em 

todas as imagens dos protocolos. 

A avaliação quantitativa foi feita utilizando o método empregado por MARIN 

(2010).  Posiciona-se diferentes ROI na Aorta, Fígado, músculos para-espinhais, veia 

cava, baço e rins, conforme mostra a Figura 46. 
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Figura 46: Posicionamento das ROI no simulador. As ROI foram posicionadas 

manualmente no fígado (ROI 1 – 3); veia porta (ROI 4); veia cava (ROI 5); aorta (ROI 

6); tecido mole (ROI 7 – 9); rim direito (ROI 10); musculo para-espinhais (ROI 12 e 

11). 

   

Para cada ROI mediu-se a média (#CT) e o desvio padrão (ruído). A forma, 

tamanho e posição das ROI foram mantidas constantes em todos os protocolos. A relação 

contraste foi obtida a partir da equação (3.9). 

 

𝐶𝑁𝑅 =
𝑅𝑂𝐼𝑜 − 𝑅𝑂𝐼𝑚

𝑆𝐷𝑛
 (3.9) 

 

Onde, ROIo é o #CT do órgão de interesse, ROIm é o #CT do músculo para-

espinhal, SDm é o ruído na região do músculo. 

A equação (3.9) também é usada para avaliar as CNR nas lesões presentes no 

simulador, neste caso o valor ROIm e SDn são os valores de #CT e ruído, respectivamente, 

do fundo onde a lesão se encontra. 

Com a redução dos valores de tensão (kV), corrente (mA) e tempo de exposição 

(s) ocorre um aumento substancial no ruído da imagem, decrescendo assim a razão 

contraste ruído. Para fazer uma comparação direta entre os protocolos, os valores de CNR 

de cada órgão foram normalizados pelo valor de CTDIvol de cada protocolo, conforme 

equação (3.10) 

 𝐹𝑂𝑀𝐶𝑁𝑅 =
𝐶𝑁𝑅2

𝐶𝑇𝐷𝐼𝑣𝑜𝑙
 (3.10) 

O FOMCNR, conhecido como figura de mérito, avalia o efeito da variação da 

voltagem do tubo independentemente do produto corrente-tempo (mAs) e da dose 

(CTDIvol). 

Para se estabelecer uma relação independente do ruído da imagem, é utilizada a 

FOMN que é o ruído da imagem normalizado pelo CTDIvol, usando a relação (3.11): 

1 
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3 

4 5 6 
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11 
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50 

 

𝐹𝑂𝑀𝑁 =
1

𝑁2 × 𝐶𝑇𝐷𝐼𝑣𝑜𝑙

 (3.11) 

 

Onde N2 é a raiz quadrada do ruído. 

 

 Avaliação da dose absorvida por simulação matemática 

 

 Os cálculos da dose efetiva e da dose nos órgãos foram feitos utilizando a 

planilha “ImPact CT Patient Dosimetry Calculator” versão 1.0.3 combinada com os 

valores de Monte Carlo estabelecidas pelo documento da NRPB-SR250 (ACR, 2010) Os 

cálculos foram feitos selecionando os fatores de técnica, o tipo de equipamento e o índice 

de dose normalizado (nCTDIw) obtidos pela dosimetria. (Figura 47(a)). A posição da 

varredura foi obtida do fantoma matemático (Figura 47(b)). 

 

 
(a) (b) 

Figura 47: (a) Apresentação do software da Impact para cálculo de dose (b) simulador 

digital 
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2 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

2.1 Estudo dosimetrico 

Antes de iniciar este estudo foi feito o controle de qualidade do equipamento para 

verificar o desempenho e garantir que os índices de dose indicados no equipamento 

estavam em concordância com todos os valores obtidos nos testes de controle de 

qualidade da dosimetria do feixe.   

2.1.1 Estudo dosimétrico 

Na Figura 48 observa-se a variação dos valores de índice de dose em tomografia 

em medidas feitas no ar (CTDIar) e dos índices de dose em tomografia ponderados 

(CTDIw) obtidos em um simulador dosimétrico de 32 cm para diferentes valores de 

tensão, bem como os respectivos valores indicados no equipamento. 

 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 48: (a) Variação com a tensão dos valores de CTDIar (a) e (b) CTDIw medidos 

e apresentados no console. 
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A partir das curvas apresentadas na Figura 48 obtêm-se as equações (4.1), (4.2) e 

(4.3), com ajuste R2 = 0,99. 

𝑪𝑻𝑫𝑰𝒂𝒓(𝒌𝑽) = 𝟕, 𝟒𝟓 × 𝟏𝟎−𝟓 × (𝐤𝐕)𝟐,𝟔 (4.1) 

𝐶𝑇𝐷𝐼𝑤(𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜)(𝑘𝑉) = 1,14 × 10−5 × (𝑘𝑉)2,7 
(4.2) 

𝐶𝑇𝐷𝐼𝑤(𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑙𝑒)(𝑘𝑉) = 1,09 × 10−5 × (𝑘𝑉)2,7
 

(4.3) 

 

Os valores obtidos na dosimetria são 4,5% superiores aos valores no console. Este 

resultado é considerável aceitável para a utilização direta neste estudo dos valores 

indicados no console e no relatório de dose do equipamento. Deve-se ressaltar que o 

CTDIvol é um indicador da dose absorvida em um simulador padrão de 32 cm de diâmetro, 

não representa a dose absorvida em um paciente real. 

2.2 Amostra de pacientes  

A idade média da amostra de 142 pacientes foi de 50,6 anos, sendo 93 mulheres e 

50 homens.  De acordo com o índice de massa corporal (IMC) e sexo, os pacientes foram 

classificados em: abaixo do peso (IMC <18.5), peso normal (IMC = 18.5 – 24.99), acima 

do peso (IMC =25 – 29.99), Obeso I (IMC = 30 – 34,99), obeso II (IMC = 35 – 39,99) e 

Obeso III (IMC ≥ 40). A distribuição da amostra é apresentada na Figura 49. 

 

 

Figura 49: Distribuição do número de pacientes por sexo e IMC. 

 

 Para esta amostra verifica-se que 31% das mulheres estão com peso normal, 

enquanto que 21% dos homens estão acima do peso. Do número total da amostra de 



 

53 

pacientes, aproximadamente 40% dos pacientes estão com peso normal e acima do peso, 

3,4% estão abaixo do peso, 11,1% são considerados obesos I, 1,4% obesos II e 4,1% são 

classificados como Obeso III.   

2.3 Estimativa do Índice de dose em tomografia dos pacientes 

Na Tabela 9 são apresentados os valores de CTDIvol e DLP do sistema PACs da 

clínica para as diferentes categorias de pacientes. 

Tabela 9: Distribuição dos valores de CTDIvol e DLP para as diferentes categorias de 

pacientes.  

Classificação da 

Amostra  
CTDIvol (mGy) DLP (mGy) 

Categoria N 
Média ± δ 

(Mínimo - Máximo) 

3° 

Quartil 

Média ± δ 

(Mínimo - Máximo) 

3°  

Quartil 

Abaixo do 

peso 
5 

6,9 ±  1,9 

(4,9 – 9,3) 
7,9 

269,8 ± 143,6 

(143,6 – 446,8) 
389,8 

Peso 

Normal 
58 

7,4 ± 2,8 

(3,7 – 19,1) 
8,7 

265,7 ± 157,2 

(70,3 – 733,5) 
319,7 

Acima do 

Peso 
56 

11,2 ± 3,4 

(6,7 – 21,6) 
13,3 

431,2 ± 179,5 

(211,8 – 842,2) 
586,9 

Obesidade 16 
15,0 ± 4,3 

(8,5 – 21,2) 
19,3 

658,8 ± 283,9 

(255,4 – 1250,1) 
794,3 

Obesidade 

II severa 
2 

15,3 ± 3,9 

(12,5 – 18,1) 
16,7 

673,9 ± 379,9 

(405,3 – 942,6) 
808,3 

Obesidade 

III 

mórbida 

6 
20,5 ± 2,9 

(16,8 – 23,9) 
22,1 

828,9 ± 240,1 

(613,2 – 1275,9) 
861,5 

*QT = Quartil 

 

Os valores da média de CTDIvol para pacientes com IMC peso normal foi 7% 

superior ao de pacientes com IMC abaixo do peso e 35%, 50% e 60% inferior aos 

pacientes com IMC acima do peso, obesidade I e III, respectivamente.. O valor da média 

do DLP de pacientes com peso normal foi 60% e 70% inferior a pacientes acima do peso, 

obesidade e obesidade III. 

Foi verificado uma diferença percentual de 1,5% entre os valores médios de DLP 

dos grupos de pacientes abaixo do peso e peso normal, este fato pode ser explicado devido 

ao cálculo realizado de IMC que leva em consideração a massa (kg) e a altura ao quadrado 

do paciente. Assim, para pacientes altos, o comprimento de varredura é maior, 

consequentemente, o valor de DLP também aumenta. Um resultado similar foi obtido na 

comparação entre paciente com Obesidade I e pacientes com Obesidade II.  
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A distribuição dos valores CTDIvol e DLP para as categorias de pacientes pode ser 

observada na Figura 49.  

 

(a) 

 

(b) 

 

Figura 50: (a) Distribuição dos quartis de CTDIvol e (b) DLP para diferentes grupos de 

IMC. 

    

 Na Figura 49(a) e (b) observa-se que os valores de CTDIvol e DLP são similares 

entre os grupos de pacientes com IMC Abaixo do peso e normais e entre os grupos de 

pacientes Obesos I e Obesos II. As distribuições apresentadas na Figura 49 (a) mostram 

que o valor da mediana do CTDIvol para o grupo de pacientes Abaixo do peso e Obesos 

Mórbidos tendem ao valor do terceiro quartil.  Para pacientes Normais, com Sobrepeso e 

Obesos, o valor da mediana tende ao valor do primeiro quartil.   
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No caso da Figura 49 (b), podemos verificar, entre os grupos de pacientes Normais, 

Sobrepeso e Obesos, que os valores de CTDIvol e DLP aumentam de forma crescente do 

Normal para o Obeso Mórbido, porém não de forma linear.  

Na Figura 49(a), para pacientes de peso Normal verifica-se um valor de CTDIvol 

54% superior ao valor do 30 quartil, os parâmetros de aquisição deste paciente, 

especificamente, indicam que apesar de seu IMC ser 20% inferior ao IMC dos demais 

pacientes de seu grupo, os valores de corrente (mAs) e FOV de seu exame foram os mais 

elevados.  

Fato similar ocorreu no grupo de pacientes Acima do peso. Um valor de CTDIvol 

39% superior ao valor do 30 quartil foi observado. Estes eventos podem ter ocorrido 

devido a uma falha no registro do peso e altura desses pacientes no sistema de informação 

da clínica. Outro fato relevante é que em ambos os casos utilizou-se o sistema de 

modulação de dose, o que teoricamente teria de ajustar o valor de corrente do tubo de 

acordo com a atenuação do paciente. 

Na Figura 49 (b) observa-se que existem dois pontos no grupo de pacientes 

Normais e Obesos I com valores de DLP superiores a 50% do valor do 3º quartil de seus 

respectivos grupos. 

Como foram observados pontos com valores muito superiores ao terceiro quartil 

(pontos de discrepância), fizemos uma avaliação considerando apenas a massa dos 

pacientes. No tomógrafo utilizado neste estudo, o operador pode selecionar faixas de peso 

para pacientes antes de iniciar o exame. Na Tabela 10 são apresentados os valores de 

CTDIvol e DLP para cada grupo de pacientes. 

Tabela 10: Relação entre peso, CTDIvol e DLP  

  CTDIvol (mGy) DLP (mGy) 

Massa (kg) N 

Média ± ó 

(Mínimo -  

Máximo) 

3° Quartil 

(mGy) 

Média ± ó 

(Mínimo -  Máximo) 

3° Quartil 

(mGy) 

40 – 60 34 
7,0 ± 3,2 

(3,7 – 19,1) 
7,4 

252,2 ± 161,5 

(70,3 – 733,5) 
315,9 

61 – 80 73 
9,5 ± 3,2 

(4,6 – 21,6) 
11,1 

363,1 ± 181,8 

(122,8 – 842,2) 
476,4 

81 – 90 12 
12,1 ± 2,5 

(8,7 – 16,8) 
13,3 

476,4 ± 193,8 

(269,8 – 810,1) 
639,3 

> 90 24 
17,0 ± 4,0 

(9,4 – 23,9) 
20,3 

706,7 ± 260,3 

(376,4 – 1275,9) 
813,8 
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 Pode-se observar na Tabela 10, que a maior parte dos pacientes possuem massa 

variando de 61 – 80 kg (73 no total), e que o valor médio de CTDIvol para esse grupo foi 

33% superior ao grupo com intervalo de massa de 40 – 60 kg, 30% inferior ao grupo com 

massa de 81 – 90 kg e 78% inferior ao grupo com massa maior que 90 kg.  

 A Figura 51 apresenta a distribuição dos valores de CTDIvol e DLP dos grupos 

de pacientes com diferentes faixas de peso.  

 

 

(a)  

 

(b) 

Figura 51: Distribuição de CTDIvol (a) e DLP(b)  para os diferentes grupos de pacientes  

 

 Na Figura 51 observa-se que os valores de CTDIvol e DLP aumentam de 

pacientes com menor massa (40-60 kg) para pacientes de maior massa (maiores que 90 

kg). Os valores discrepantes mostrados na Figura 51(a) e (b) são os mesmos apresentados 
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na Figura 49 (a) para os grupos de pacientes Abaixo do peso e Normais. No entanto, a 

discrepância da Figura 49 (b) para o paciente Obeso não foi observada. 

O método de correlação de Spearman foi utilizado para verificar a correlação entre 

a exposição média usada nos exames (mAs), a exposição máxima planejada pelo sistema 

de modulação de corrente (mAsplan), os valores de dose (CTDIvol e DLP) e as 

características físicas do paciente. A Tabela 11 mostra os coeficientes de correlação entre 

as variáveis. 

 

Tabela 11: Correlação entre os parâmetros de aquisição dos exames e os descritores de 

dose resultantes 

. 

Variáveis mAspla* mAsmédio** 
CTDIvol 

(mGy) 
DLP 

(mGy.cm) 

mAspla 1,00 0,94 0,94 0,91 

mAsmedio 0,94 1,00 1,00 0,94 

Idade -0,07 0,02 0,02 -0,08 

Altura (m) 0,33 0,39 0,39 0,36 

Massa (kg) 0,67 0,73 0,73 0,65 

IMC (kg/m2) 0,65 0,69 0,69 0,61 

*mAsplan -> mAs máximo planejado pelo sistema automático de exposição; **mAsmédio 

média dos valores de mAs por corte. 

 

Nesta amostra “A idade” não interfere nos resultados (Coeficientes praticamente 

iguais a zero). Tanto a massa quanto o IMC, possuem forte correlação com o mAsplan, 

mAsmédio, CTDIvol e DLP, já a altura, possui uma correlação moderada com essas 

variáveis. A Figura 52 apresenta a variação dos valores de CTDIvol, DLP com a massa e 

IMC.  
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(a) (b) 

  

(c) (d) 

Figura 52: Relação entre CTDIvol e DLP com IMC e massa. (a) CTDIvol com a massa; 

(b) CTDIvol com o IMC; (c) DLP com a massa; (d) DLP com IMC 

 

 O ângulo de inclinação das matrizes de dispersão mostrados na Figura 52, 

indicam o quanto as variáveis estão relacionadas. O ângulo de inclinação da matriz 

observada na Figura 52(a) e (b) indica que o valor de CTDIvol aumenta de acordo com o 

aumento da massa e do IMC. Resultado similar é observado para o valor de DLP na Figura 

52(c) e (d). Este resultado é decorrente do sistema de modulação de dose do equipamento, 

o qual se baseia na estrutura física dos pacientes. No entanto, observa-se pela Figura 52, 

que a relação não é linear. 

2.4 Estimativa da dose absorvida nos órgãos  

O simulador antropomórfico utilizado apresenta as características de um indivíduo 

com IMC normal, portanto utilizou-se o protocolo de rotina utilizado na amostra destes 

grupos de pacientes, tendo como base no valor médio de dose apresentados na Tabela 9. 

Posteriormente, o simulador foi irradiado com valores de tensão de 140 kV, 120 kV 
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(rotina), 100 kV e 80 kV, reduzindo os valores de CTDIvol em 60%, 50% e 30% do valor 

de rotina para cada tensão aplicada. 

A Figura 53 mostra a influência da redução da dose absorvida nos órgãos para cada 

protocolo utilizado. 

 

Figura 53: Influência da tensão e do CTDIvol na dose absorvida pelos órgãos 

 

Na Figura 53, para um mesmo valor de CTDIvol, observa-se o aumento da dose 

absorvida nos órgãos com o aumento da tensão. Para o fígado, estomago, rins, 

suprarrenais, pâncreas, baço e vesícula biliar, mesmo para um mesmo valor CTDIvol igual 

a 5 mGy, o valor da dose absorvida com tensão de 140 kV aproximadamente 10% 

superior a dose absorvida ao utilizar 80 kV. Ao reduzir 60% do valor de CTDIvol, a 

diferença nos valores de dose absorvida nestes órgãos entre as aquisições com 80, 120 e 

140 kV não são maiores que 5%.  Observa-se também a dose absorvida no rim foi a mais 

elevada. 

2.5 Avaliação da qualidade da imagem 

2.5.1 Simulador de qualidade da imagem ACR 

2.5.1.1 Exatidão do número de CT 

A Figura 54 mostra a variação dos valores de número de CT para diferentes 

combinações de corrente e filtros de reconstrução, mantendo o valor de tensão constante.  
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(a) (b) 

 
 

(c) (d) 

Figura 54: Variação do número de CT de diferentes materiais para diferentes valores de 

corrente e filtros de reconstrução. (a) 140 kV; (b) 120 kV; (c) 100 kV; (d) 80 kV.  

 

Os resultados mostraram que a variação dos valores de corrente (mA) e a aplicação 

de diferentes filtros de reconstrução apresentou variação dos valores do número de CT 

menores que 5%.  

A Tabela 12, mostra os valores de número de CT de acordo com a variação dos 

valores de tensão. 

Tabela 12: Valores médios de número de CT para diferentes valores de tensão. 

Material 
Média do Número de CT Valor de 

referência (HU) 140 kV 120 kV 100 kV 80 kV 

Polietileno -76,3 -84,5 -95,2 -117,6 [-107 – -87 ] 

Água 3,2 3,2 3,8 5,5 [-7 – 7 ] 

Acrílico 140,8 133,7 127,7 117,3 [110 – 135 ] 

Osso 827,7 903,6 1021,4 1232,1 [850 – 970 ] 

Ar -989,6 -991,8 -994,9 -997,5 [-1005 – -970  ] 
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De acordo com a Tabela 12 os valores médios do número de CT do Polietileno e 

do Osso para uma tensão 80 kV ficaram abaixo do intervalo de referência. No caso do 

acrílico para tensão 140 kV e para o Osso com a tensão de 100 kV os valores ficaram 

próximos ao intervalo de referência.  

2.5.1.2 Baixo Contraste 

Na Tabela 13 são apresentados os valores da relação contraste-ruído (CNR) 

obtidos para diferentes valores de tensão e corrente-tempo (mAs). As imagens foram 

reconstruídas tanto com filtros de baixo contraste (A) como com filtros padrão (B). 

 

Tabela 13: Relação contraste-ruído para diferentes valores de tensão (kV) e produto 

corrente-tempo (mAs) para os filtros de baixo contraste (A) e padrão (B).  

Protocolos 
CNR FOMCNR 

Filtro A Filtro B Filtro A Filtro B 

120 kV* 1 1,1 0,9 0,15 0,10 

80 kV 

2 0,8  0,6 0,13 0,08 

3 0,9  0,7 0,18 0,12 

4  0,7 0,6  0,18 0,14 

100 kV 

5 0,8 0,7  0,12 0,09 

6 0,7 0,6  0,14 0,10 

7 0,6 0,5  0,14 0,09 

120 kV 

8 0,7 0,6  0,11 0,08 

9 0,8 0,6  0,15 0,09 

10 0,7 0,5  0,16 0,09 

140 kV 

11 0,8 0,6  0,12 0,09 

12 0,8 0,7  0,16 0,11 

13 0,7  0,6  0,17 0,11 

*Valor obtido com parâmetros de rotina 

 

De acordo com a Tabela 13, ao aplicar um filtro de baixo contraste (filtro A) na 

fase de pós-processamento de uma imagem adquirida com o protocolo 1 (filtro B) 

aumenta-se o valor de CNR em 20% e, consequentemente, em 33% o valor de FOMCNR. 

Portanto, para uma dose constante é possível aumentar o contraste da imagem apenas com 

um pós-processamento adequado. 

A variação dos valores de CNR dos protocolos 2, 5, 8 e 11 foi de 0,3% pós-

processados com os filtros A e B. Nos protocolos 3, 6, 9, 12 a variação foi de 0,7% e nos 

protocolos 4, 7, 10 e 13 foi de 0,3%.  
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Ao normalizar o valor de CNR pelo CTDIvol, observa-se que os protocolos 4, 10 

e 13 apresentaram valores de FOMCNR superiores a 6% o valor da rotina, ou seja, os 

valores de CNR foram elevados mesmo para valores de CTDIvol 60% mais baixos. 

A Figura 55 mostra as imagens adquiridas com o protocolo 1 comparada a uma 

imagem adquirida com os protocolos 2 e 4.  

  

(a)  (b) 

 

(c) 

Figura 55: Objeto de 25 mm visualizado nos protocolos: (a) 120 kV, 7,7 mGy, Filtro 

B, CNR = 0,9. (b) 80 kV, 5 mGy, Filtro A, CNR =0,9; (c) 80 kV, 3 mGy, Filtro A, 

CNR = 0,7. 

 

Na Figura 55, as setas indicam a posição do objeto de baixo contraste de 25 mm 

de diâmetro. Na Figura 55 (b) e (c) verifica-se que o objeto de 25 mm pode ser observado 

mesmo com a redução de CTDIvol. 

2.5.1.3 Alto Contraste 

Na Tabela 14 são apresentados os valores quantitativos (MTF) e qualitativos da 

resolução de alto contraste das imagens obtidas para diferentes valores de tensão e 
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corrente-tempo (mAs), reconstruídas com filtros de baixo contraste (A) e com filtros 

padrão (B). 

 

Tabela 14: Valores quantitativos (MTF) e qualitativos avaliados para diferentes valores 

de tensão e corrente e reconstruídos com filtros A e B. 

Tensão Protocolos 
MTF 50% MTF (corte)* Qualitativa 

Filtro A Filtro B Filtro A Filtro B Filtro A Filtro B 

120 kV* 1 4 4 5 6 5 6 

80 kV 

2 4 4 5 6 5 6 

3 4 4 5 6 5 6 

4 4 4 5 6 5 6 

100 kV 

5 4 4 5 6 5 6 

6 4 4 5 6 5 6 

7 4 4 5 6 5 6 

120 kV 

8 4 4 5 6 5 6 

9 4 4 5 6 5 6 

10 4 4 5 6 5 6 

140 kV 

11 4 4 5 6 5 6 

12 4 4 5 6 5 6 

13 4 4 5 6 5 6 

*Para o filtro A valor equivalente ao MTF 10% e filtro B valor equivalente ao MTF 4% 
 

Os resultados indicam a resolução espacial permanece constante com a redução 

de 40% dos valores de tensão e 60% dos valores CTDIvol e mAs. No entanto, ao 

reconstruir a imagem com filtros de baixo contraste, a resolução espacial é reduzida de 6 

pl/cm (resolução de 0,08 cm) para 5 pl/cm (resolução de 0,1 cm). O efeito do filtro de 

baixo contraste na resolução espacial pode ser observado na Figura 56. 
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(a) (b) 

Figura 56: Comparação entre da resolução espacial para reconstruções (a) com filtro de 

padrão B; (b) com filtro de baixo contraste A. 

 

2.5.1.4 Ruído e Uniformidade do número de CT 

Na Tabela 15 são apresentados os valores quantitativos de ruído e uniformidade, 

bem como os valores de ruído normalizados pelo CTDIvol (FOMruído). 

 

Tabela 15: Variação dos valores de ruído, uniformidade e FOMruído com os valores de 

tensão, CTDIvol, mAs e Filtros de reconstrução 

Tensão Protocolos 
Ruído FOMruído Uniformidade 

Filtro A Filtro B Filtro A Filtro B Filtro A Filtro B 

120 kV* 1 6,7 8,2 2,9E-03 2,0E-03 1,1 1,1 

80 kV 

2 8,6 10,3 2,7E-03 1,9E-03 1,5 1,5 

3 9,5 11,6 2,7E-03 1,9E-03 1,2 1,1 

4 10,2 12,6 3,2E-03 2,1E-03 0,8 0,8 

100 kV 

5 9,4 11,1 2,3E-03 1,6E-03 0,7 0,9 

6 9,0 11,2 3,1E-03 2,0E-03 0,7 0,9 

7 11,4 13,7 2,6E-03 1,8E-03 0,3 0,4 

120 kV 

8 7,9 9,7 3,2E-03 2,1E-03 0,9 1,1 

9 9,3 11,3 2,9E-03 2,0E-03 0,2 0,3 

10 10,7 13,1 2,9E-03 1,9E-03 0,6 0,6 

140 kV 

11 8,8 10,9 2,6E-03 1,7E-03 0,1 0,0 

12 9,0 11,1 3,1E-03 2,0E-03 0,1 0,2 

13 11,1 13,8 2,7E-03 1,8E-03 1,2 1,4 

 

Observa-se que para o filtro B de rotina, a redução dos valores de CTDIvol em 30% 

aumenta em 20% o valor do ruído para cada valor de tensão selecionado. Ao reduzir o 

CTDIvol para 4 mGy e 3 mGy os valores de ruído aumentam em 35% e 54%, 
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respectivamente. Ao pós-processar a imagem com filtro A no protocolo 1 seu ruído é 

reduzido em 20%.  

Quando fizemos a razão entre o ruído e o CTDIvol em cada protocolo, o valor de 

FOMruído indicou que o protocolo 4 pós-processado com filtro de reconstrução A, 

apresentou o valor de ruído aproximadamente 10% inferior ao protocolo 1 reconstruído 

com o filtro A, este resultado mostra que mesmo com uma redução de 50% do valor de 

CTDIvol é possível reduzir o ruído na imagem. Resultados semelhantes ocorreram nos 

protocolos 6 e 12. 

2.5.2 Simulador antropomórfico: avaliação dos valores de CNR para os 

diferentes órgãos representados no simulador 

A Tabela 16: Valores de CNR de diferentes órgãos para os diferentes protocolos. 

mostra os valores de CNR para diferentes órgãos presentes no simulador, para os 

diferentes protocolos usados neste estudo e pós-processado com o filtro A e B 

 

Tabela 16: Valores de CNR de diferentes órgãos para os diferentes protocolos. 

Tensão Protocolos 

Aorta Fígado Cava Baço 

Filtro A Filtro B Filtro A Filtro B 
Filtro 

A 
Filtro 

B 
Filtro 

A 
Filtro 

B 

120 kV* 1 - 2,7 - 4,1 - 3,3 - 1,9 

80 kV 

2 2,6 2,3 3,3 3,1 3,2 2,9 2,1 1,8 

3 2,1 2,0 3,0 2,7 2,9 2,4 1,6 1,6 

4 1,9 1,8 2,6 2,2 2,4 2,4 1,4 1,5 

100 kV 

5 2,5 2,3 3,5 3,0 3,3 2,8 1,9 1,8 

6 2,3 1,8 3,0 2,6 2,9 2,5 1,8 1,6 

7 2,0 1,5 2,5 2,2 2,1 2,0 1,6 1,1 

120 kV 

8 2,5 2,1 0,5 0,3 3,1 2,6 2,0 1,6 

9 2,1 1,8 0,2 0,4 2,6 2,2 1,6 1,4 

10 1,9 1,5 0,4 0,2 2,1 1,9 1,2 1,2 

140 kV 

11 2,5 2,1 3,5 3,0 3,0 2,7 1,9 1,7 

12 2,1 1,8 3,0 2,7 2,5 2,2 1,7 1,3 

13 1,9 1,5 2,7 2,2 2,2 1,8 1,3 1,1 

 

A variação dos valores de CNR da Aorta nos protocolos de 2, 5, 8 e 11, pós-

processados com o filtro A e B foram de 0,3% e 1,3%, respectivamente. Na veia cava e 

baço estas variações foram de 1,7% e 0,9%, respectivamente para ambos os filtros. No 

fígado a variação dos valores de CNR dos protocolos 2, 5 e 11 foi de 1,3% e 0,3% para 
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os filtros A e B, respectivamente, o protocolo 8 apresentou um valor de CNR 80% maior 

que protocolos 2, 5 e 11.  

A diferença entre os valores de CNR da artéria aorta e veia cava dos protocolos 2, 

5, 8 e 11 pós-processados com o filtro A em relação ao protocolo 1 foi de 7% e 9%, 

respectivamente. No entanto, para o baço o pós-processamento com o filtro A acarretou 

um aumento de 5% do valor de CNR do protocolo 2 quando comparado com o protocolo 

1, os protocolos 5, 8 e 11 tiveram valores de CNR iguais aos valores de rotina.   

 

2.5.3 Simulador antropomórfico: Avaliações das lesões nos diferentes órgãos 

2.5.3.1 Baço. 

Na Figura 56 podem ser observados os valores de CNR das lesões localizadas no 

baço para diferentes protocolos.  

 

 

Figura 57: Média dos valores de CNR das lesões no baço com os diferentes protocolos 

de aquisição 

 

Na Figura 56 verifica-se que apesar da redução de 50% do valor de CTDIvol as 

imagens adquiridas com o protocolo 12 pós-processado com o filtro A apresentaram um 

valor de CNR apenas 0,4 % inferior ao obtido com protocolo 1. O protocolo 11 pós-

processado com o filtro A, apresentou um valor de CNR 10% superior ao protocolo 1, 

com redução de dose de 35% de CTDIvol. Enquanto que os protocolos 5 e 8 pós-

processados com o Filtro A, apresentaram valores 0,8% e 3,2% inferior a rotina.  

A Figura 58 apresenta as imagens obtidas com o protocolo de rotina e o protocolo 

12 pós-processado Filtro A. 



 

67 

 
 

(a)  (b)  

Figura 58: Imagens obtidas no baço do simulador antropomórfico com os protocolos 1 e 

12. As setas indicam as posições das lesões. (a) Protocolo 1: 120 kV, CTDIvol = 7,7 

mGy e 115 mAs e (b) Protocolo 12:  140 kV, CTDIvol = 4 mGy e 41 mAs 

  

Estes resultados demonstraram que o protocolo com tensão do tubo mais elevada 

(140 kV) é o mais adequado para visualização das estruturas do baço.  

2.5.3.2 Avaliações das lesões no fígado. 

A distribuição dos valores de CNR de todas as lesões presentes no fígado é 

apresentada na Figura 59. 

 
Figura 59: Valores de CNR das lesões no fígado do simulador 

 

Os valores de CNR determinados nas lesões do fígado com o protocolo 2 pós-

processado com o filtro A foram iguais aos obtidos com o protocolo de rotina, mesmo 

com a redução de 30% do valor de CTDIvol. Os outros protocolos apresentaram valores 

de CNR de até 9% inferior que a rotina. 

A Figura 60 apresenta as imagens das menores lesões no fígado obtidas com os 

protocolos 1 e 2 e pós-processado com o Filtro A. Observa-se que o protocolo 2 (com 80 

kV) permitiu visualizar as lesões com melhor resolução espacial e de contraste. 
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(a)  (b)  

Figura 60: Imagens das lesões no fígado do simulador antropomórfico adquiridas com o 

protocolo 1 (a) e o protocolo 2 (b). As setas indicam a posição das lesões no órgão. 
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3 CONCLUSÃO 

Neste trabalho, a partir do estudo da influência dos fatores de aquisição e de pós-

processamento na qualidade das imagens de tomografia computadorizada de abdome bem 

como a dose de radiação aplicada foi possível estabelecer protocolos otimizados de 

acordo com interesse clínico.  

No estudo dosimétrico observamos valores CTDIvol e DLP próximos, de grupo 

de pacientes com IMC diferentes, como foi o caso do grupo de pacientes com IMC normal 

que apresentou um máximo de CTDIvol apenas 10% superior ao valor de máximo de 

pacientes Obesos I. Tendo em vista estes pontos de discrepância foi feita uma avaliação 

considerando apenas a massa do paciente. Esses resultados mostraram um valor de 

máximo de CTDIvol para o grupo de pacientes com massa variando de 40 – 60 kg, superior 

a 12% o valor de máximo de paciente com massa variando de 81 – 90 kg. No entanto os 

valores médios de CTDIvol e DLP para cada grupo mostraram-se coerentes com o IMC e 

massa, ou seja, os valores de dose seguiram um tendência de crescimento do de acordo 

com o aumento do IMC. 

As avaliações da dose absorvida nos órgãos demostraram que para um mesmo 

valor de CTDIvol é possível obter valores de dose absorvida diferentes nos órgãos, apenas 

modificando os valores de tensão. A dose absorvida no fígado e rim, por exemplo, com 

tensão de 80 kV foi 10% inferior as doses com 140 kV. Portanto a seleção de baixa tensão 

indicou ser boa ferramenta de redução de dose. 

A avaliação da qualidade indicou que os protocolos com 80 kV associado ao 

pós-processamento da imagem com filtro de baixo contraste podem manter um valor de 

ruído baixo, sem perdas no baixo contraste e uniformidade da imagem. Possibilitando 

uma redução de até 30% do valor de CTDIvol. Foi demostrado também que a resolução 

espacial não foi afetada quando variamos os valores de tensão e corrente, no entanto o 

pós-processamento com filtros de baixo contraste (A) acarretam uma perda na resolução 

espacial. 

No estudo com o simulador antropomórfico, a resolução de baixo contraste dos 

órgãos artéria aorta, veia cava e baço, pouco variaram quando modificamos a tensão do 

tubo. Foi possível observar que mesmo com uma redução de 30% do valor da dose 

obtivemos valores de CNR da aorta e veia cava próximos aos valores de rotina. Em órgãos 

com valores de atenuação próximos ao fundo, o pós-processamento melhorou a razão de 

CNR. 

Quando avaliamos as lesões em cada órgão foi possível observar que altas tensões (140 

kV) melhoram a resolução espacial e de contraste de lesões com valores de atenuação 
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próxima ao meio onde se encontram, enquanto que baixas tensões (80 kV) melhoram a 

resolução de lesões com alta diferença de contraste com o fundo, sendo possível uma 

redução de até 30% do valor da dose de radiação. 

 

3.1 Trabalhos futuros 

Um fator limitante deste trabalho foram o tamanho das lesões e as diferenças de 

contraste das mesmas em relação ao fundo no simulador antropomórfico. Em trabalhos 

futuros temos o interesse de buscar novos simuladores que englobem mais estruturas de 

um abdome adulto. 

Um estudo com pacientes do ponto de vista da qualidade da imagem é essencial 

para comprovar a eficiência da seleção de protocolos com baixo valor de tensão e filtros 

de reconstrução de baixo contraste. Nosso atual trabalho não se preocupou com a 

indicação clínica, no entanto foi demostrado que a certas regiões do simulador 

antropomórfico ficaram mais evidentes com determinadas seleções de tensão.  

Em trabalhos futuros pretendemos aplicar o conhecimento obtido em indicações 

clínicas que englobem a região do abdome, além de expandir a avalição qualitativa de 

qualidade da imagem para pacientes. 
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