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RESUMO 

A exposição da população às radiações ionizantes cresceu muito nas últimas décadas, 

principalmente como resultado do aumento do uso das radiações em medicina, em especial ao 

crescente uso dos exames de tomografia computadorizada (TC).  Informações com relação ao 

uso de TC, doses de radiação envolvidas e indicações clínicas associadas a tais procedimentos 

em países em desenvolvimento como o Brasil são bastante escassas. Este trabalho avaliou o 

padrão e a tendência de uso de exames de TC em pacientes ambulatoriais e internados com 

menos de 20 anos de idade em um importante hospital geral particular da cidade do Rio de 

Janeiro, no período compreendido entre 2005 e 2015. As doses de radiação efetivas e absorvidas 

foram estimadas para os principais procedimentos de TC assim como a frequência das 

indicações clínicas associadas às diferentes regiões anatômicas e faixas etárias. Dados sobre o 

uso e a tendência de TC no hospital de estudo foram extraídos do Sistema de Informações 

Radiológicas (RIS) da instituição. As doses efetivas e absorvidas em órgãos selecionados foram 

estimadas individualmente para 893 pacientes com menos de 20 anos de idade usando os 

parâmetros técnicos de aquisição das imagens de TC e o “software” NCICT que combina 

coeficientes de doses nos órgãos e tecidos obtidos a partir de simulações de Monte Carlo com 

a utilização de simuladores matemáticos híbridos. O uso de TC em crianças e jovens adultos 

quase triplicou no período. Cabeça/pescoço foi a principal região anatômica do corpo 

examinada, seguida por abdômen/pelve. Pacientes com até 20 anos contribuíram com 

aproximadamente 8% dos exames de TC realizados. Um terço deles realizou mais de um exame 

nesse período. Observou-se grande variação nas doses de radiação estimadas, inclusive para o 

mesmo tipo de procedimento em pacientes da mesma faixa etária. A maior dose efetiva média 

estimada foi de 19,6 mSv para TC de abdômen/pelve em jovens entre 15 e 19 anos de idade. 

As doses absorvidas médias mais altas foram estimadas para o cristalino (48 mGy) e tireoide 

(45 mGy). Traumas e dores abdominais representaram mais de 50% das indicações clínicas 

relatadas nos pedidos médicos e foram as causas mais frequentes que levaram crianças e jovens 

adultos a realizar TC no hospital de estudo. Os resultados deste estudo apontam para a 

necessidade de iniciativas para a promoção de adequada justificação e otimização dos exames 

de TC, tendo em vista o seu intenso crescimento no período de estudo, a magnitude das doses 

estimadas, a proporção de exames de TC pediátricos e múltiplos procedimentos, bem como as 

indicações clínicas não baseadas nas diretrizes presentes nos guias de referência de imagens.  
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ABSTRACT 

The exposure of the population to ionizing radiation has increased significantly in the last 

decades, mainly because of the increased use of radiation in medicine, especially the increasing 

use of computed tomography (CT). Information regarding the use of CT, radiation doses 

involved, and clinical indications associated with such procedures in developing countries such 

as Brazil are very scarce. This study evaluated the pattern and trend of using CT scans in out- 

and hospitalized patients under 20 years of age in an important private general hospital in the 

city of Rio de Janeiro, between 2005 and 2015. Effective and absorbed radiation doses were 

estimated for the main CT procedures performed as the frequency of clinical indications 

associated with different anatomical body regions and age groups. Data on the use and trend of 

tomography in the study hospital were extracted from the institution's Radiological Information 

System (RIS). The effective and absorbed doses in selected organs were estimated individually 

for 893 patients under 20 years of age using the technical parameters of acquisition of CT 

images and the NCICT software that combines dose coefficients in organs and tissues obtained 

from Monte Carlo simulation with the use of hybrid mathematical phantoms. The use of CT in 

children and young adults almost tripled in the study period. Head/neck was the main 

anatomical region examined, followed by abdomen/pelvis. Patients up to 20 years of age 

contributed with approximately 8% of CT scans performed in the study. One-third of them 

underwent more than one CT scan at that time. There was great variation in the estimated 

radiation doses, including for the same type of procedure in patients of the same age group. The 

largest mean effective dose was 19.6 mSv, estimated for abdomen/pelvic CT in youngsters 

between 15 and 19 years of age. The highest mean absorbed doses were estimated for the lens 

(48 mGy) and thyroid (45 mGy). Trauma and abdominal pain accounted for more than 50% of 

the clinical indications reported in medical applications and were the most frequent causes that 

led children and young adults to perform CT at the study hospital. The results of this study point 

to the need for initiatives to promote adequate justification and optimization of CT scans, in 

view of their intense increase in study period, the magnitude of the estimated doses, the 

proportion of pediatric CT scans and multiple procedures, as well as the clinical indications not 

based on reference clinical imaging guidelines. 

 

Key words: Computed Tomography, radiation dose, clinical indication, radiological 

protection. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A exposição da população às radiações ionizantes cresceu muito nas últimas décadas, 

principalmente como resultado do aumento do uso das radiações em medicina, em especial ao 

crescente uso dos exames de tomografia computadorizada (TC) (Mettler, et al., 2009). Os 

benefícios do uso da TC são inquestionáveis. Entretanto, existe uma crescente preocupação 

quanto aos potenciais riscos de indução de câncer devido às doses de radiação relativamente 

altas entregues nesse tipo de procedimento (Mettler et al., 2008; Pearce et al., 2012b; Mathews 

et al., 2013; Huang et al., 2014; Berrington De Gonzaléz et al., 2016). 

A TC pediátrica é particularmente importante, tendo em vista o fato das crianças 

apresentarem geralmente uma maior radiosensibilidade  e uma maior expectativa de vida 

favorecendo o desenvolvimento de câncer após longos períodos de latência (Linet et al., 2009). 

A proporção de exames de TC realizados em crianças e jovens adultos em países desenvolvidos 

varia de 1% na Alemanha e França (Galanski et al., 2007; Bernier, M. et al., 2012) a 7-11% 

nos Estados Unidos (Mettler et al., 2000; Berrington De González et al., 2009). O uso de TC 

pediátrica vem crescendo em muitos países ao longo dos últimos anos (Chodick et al., 2006; 

Brady et al., 2011; Levin et al., 2012; Miglioretti, D. et al., 2013). No entanto, nos Estados 

Unidos da América, estudos recentes sugerem que o uso da TC em pediatria já vem declinando 

tendo em vista à implementação de ações para reduzir o seu uso em indicações desnecessárias 

(Brenner et al., 2001; Smith-Bindman et al., 2012). 

Estudos sobre os padrões e tendências de uso de TC em países em desenvolvimento, 

inclusive no Brasil, são relativamente escassos (Muhogora et al., 2009; Pearce, 2011).   

Recentemente, Dovales et al avaliaram o padrão e tendência de uso de TC em pacientes 

ambulatoriais do sistema público de saúde do Brasil (SUS) e em uma amostra de 25 serviços 

privados de radiologia em 8 cidades no país (Dovales, 2016; Dovales et al., 2016). Os autores 

reportam um crescente uso de TC tanto no sistema público quanto no privado de saúde com 

uma taxa de crescimento entre 2008 e 2014 de cerca de 11% e 7% ao ano, respectivamente.  A 

proporção de exames de TC em pacientes com até 20 anos foi de cerca de 13% e 9% nos 

sistemas público e privado de saúde, respectivamente. A proporção de exames pediátricos no 

Brasil está entre as maiores no mundo (Mettler et al., 2000; Berrington De González et al., 

2009; Dovales et al., 2016). 

O crescente uso da TC nas últimas décadas, deve-se não somente ao maior número de 

tomógrafos disponíveis, mas também a um maior uso dos mesmos como principal modalidade 
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diagnóstica por imagem, tendo em vista seu superior potencial diagnóstico. Isto é, a relativa 

facilidade de acesso a este tipo de procedimento e o desconhecimento dos potenciais riscos 

associados podem estar favorecendo a realização de um grande número de exames 

desnecessários. Outros exames de radiodiagnóstico que envolvam uma menor dose de radiação 

ou, até mesmo, exames que não envolvam exposição à radiação ionizante poderiam ser 

utilizados, sem comprometimento do diagnóstico (Levin et al., 2012).  Brenner e Hall 

estimaram que até 20 milhões de TCs podem ter sido  realizadas desnecessariamente em adultos 

por ano nos EUA e mais de um milhão realizadas em crianças (Brenner e Hall, 2007). Slovis e 

Berdon citaram que, provavelmente, um terço dos procedimentos de TC poderiam ter sido 

substituídos por abordagens alternativas ou mesmo não terem sido realizados (Slovis e Berdon, 

2002).  

Os benefícios dos exames de TC adequadamente realizados e clinicamente justificados 

devem sempre superar os riscos, uma vez que a exposição desnecessária está associada à riscos 

desnecessários. Assim, é importante avaliar a frequência e adequabilidade das indicações 

clínicas nos exames de TC. No entanto, informações sobre indicações clínicas geralmente não 

são registradas no sistema de informação radiológica dos centros radiológicos, o que dificulta 

a realização de estudos que avaliam a frequência e adequabilidade destas indicações, como visto 

no reduzido número de publicações sobre o tema.  

No âmbito de um projeto nacional coordenado pelo Instituto de Radioproteção e 

Dosimetria intitulado “Tomografia Computadorizada no Brasil – Padrão de uso, estimativa de 

dose e risco de câncer”, foi identificado um hospital privado na região metropolitana do Rio de 

Janeiro com informações sobre a indicação clínica para cada exame de TC realizado no Sistema 

de Informação Radiológica (RIS).  

Tendo em vista a disponibilidade destas informações neste hospital privado, a alta 

proporção de TC pediátrica no Brasil e a escassez de estudos que discutam sistematicamente as 

indicações clínicas relacionadas a exames de TC, este trabalho teve como objetivo fazer uma 

ampla avaliação do uso de TC neste hospital, compreendendo o padrão de uso, tendência 

temporal, doses recebidas e a frequência das indicações clínicas para os exames de TC 

pediátricos e de jovens adultos. 
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1.1 Objetivo 

 

Avaliar o padrão, tendência de uso, doses de tomografia computadorizada e a frequência 

das indicações clínicas que levam à realização desses procedimentos em pacientes menores que 

20 anos de um hospital geral privado da região metropolitana do Rio de Janeiro. 

 

1.1.1 Objetivos Específicos 

 

 Determinar a proporção de exames de TC realizados, por idade, por sexo e por tipo de 

procedimento no período de 2005 a 2015 no hospital de estudo; 

 Determinar a tendência de crescimento dos exames de TC realizados em crianças e 

jovens adultos no período de 2005 a 2015 no hospital de estudo; 

 Determinar a frequência de exames múltiplos de TC em crianças e jovens por idade e 

tipo de procedimento no período de 2005 a 2015 no hospital de estudo. 

 Estimar as doses efetivas e as doses absorvidas nos principais órgãos e tecidos expostos 

em procedimentos de TC realizados em crianças e jovens por idade e tipo de 

procedimento para uma amostra de procedimentos realizados entre 2013 e 2016. 

 Determinar a frequência das indicações clínicas dos exames de TC realizados em 

crianças e jovens adultos por idade e tipo de procedimento no período de 2013 a 2015. 
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2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

2.1 Tomografia Computadorizada   

 

A radiografia convencional resume em uma imagem bidimensional as características de 

um objeto tridimensional, e como consequência, tecidos e estruturas aparecem sobrepostos, 

resultando em imagens duvidosas e com contraste reduzido. 

 A tomografia de plano focal, idealizada por Bocage em 1921 descreveu a aquisição de 

imagens seccionais através do movimento simultâneo entre o tubo de raios X e seu receptor em 

torno de um alvo, o que favoreceria a visualização de estruturas subjacentes (Bocage, 1921) 

apud (Goldman, 2007). Esses cortes bidimensionais com espessura de aproximadamente 1 cm, 

adquiridos através da transmissão de feixes de raios X bem colimados poderiam favorecer a 

visibilidade e o contraste através da significativa redução de sobreposição de estruturas. Uma 

maneira de se atingir esse objetivo seria o processamento desses dados através da reconstrução 

das projeções. Curiosamente, os conceitos teóricos de reconstrução de imagens a partir de suas 

projeções, que é fundamental para o conceito básico de TC, foram descritos em 1917 e 

propostos em 1940 para uso em imagens médicas (Webb, 1992). 

 O desenvolvimento do primeiro equipamento moderno de TC foi iniciado em 1967 por 

Godfrey Hounsfield, engenheiro inglês (Hounsfield, 1976) apud (Goldman, 2007), 

apresentando um novo método de utilização da radiação para medir descontinuidade de 

densidades, obtendo imagens, inicialmente do cérebro, com finalidades diagnósticas. Housfield 

acreditava que um feixe de raios X continha mais informações do que poderia ser capturado por 

um filme, e pensou que um computador pudesse ajudar a obtê-las. A metodologia se baseava 

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

valores, os coeficientes de absorção pelos diversos tecidos seriam calculados por um 

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

com tonalidades intermediárias de cinza. Os pontos formariam uma imagem correspondente à 

seção axial do cérebro, que poderia ser estudada ou fotografada para avaliação posterior (Santos 

e Nacif, 2009).  

 Ao longo dos anos, foram desenvolvidas novas tecnologias e diferentes gerações de 

tomógrafos foram produzidos. Após a quarta geração, a tecnologia de TC permaneceu 

estagnada até 1987.  Uma tecnologia estratégica para eliminação dos tempos de atraso entre 

varreduras e consequente ganho de resolução temporal para estudos dinâmicos contrastados 

baseada em aquisição contínua de dados durante a movimentação da mesa (paciente) através 
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do gantry, resultando em uma trajetória helicoidal do tubo de raios X e detectores em relação 

ao paciente ficou conhecida sinonimamente como tomografia helicoidal ou tomografia espiral,  

permitindo rápidas aquisições de regiões de interesse inteiras no eixo Z, em alguns casos, em 

uma única retenção de respiração.  

 

 

Figura 1. Tomografia helicoidal. Os dados resultantes formam uma trajetória espiral (ou hélice) em relação ao 

paciente. Fonte: Goldman, 2007. 

 

 Certos conceitos associados à TC helicoidal são fundamentalmente diferentes dos da 

varredura axial. Um deles é a rapidez com que a mesa desliza através do gantry em relação ao 

tempo de rotação e a espessura de corte adquirida. Este aspecto é conhecido como passo (pitch) 

helicoidal e é definido como o movimento da mesa por rotação do tubo dividido pela espessura 

de corte. Se, por exemplo, a espessura de corte for de 10 mm e a mesa se mover 10 mm durante 

uma rotação do tubo, então o pitch será igual a 1; se para essa espessura de corte a mesa se 

mover 15 mm durante uma rotação, o pitch será igual a 1,5; e se o movimento for de 7,5 mm, 

será 0,75.  

 No primeiro exemplo, as voltas da espiral são contínuas, ou seja, não há lacunas e nem 

sobreposição entre as regiões escaneadas por volta. No segundo exemplo, existe uma lacuna de 

5 mm entre voltas consecutivas da espiral. E no terceiro exemplo, as voltas de sobrepõem em 

2,5 mm, irradiando assim duplamente o tecido subjacente. A escolha do pitch é dependente do 

procedimento, envolvendo o balanço entre cobertura e acurácia.  

 Piches maiores permitem maior cobertura do paciente por unidade de tempo (ou por 

retenção respiratória), mas os dados precisam ser interpolados entre pontos mais distantes, 

aumentando as chances de erro. Para uma espessura de corte de 10 mm, um pitch de 1,5 e tempo 

de rotação de 1 segundo, 30 cm do paciente pode ser varrido em 20 segundos, mas os pontos 

de interpolação estarão em média a 7,5 mm de distância. Alternativamente, para um pitch de 1, 

20 cm serão varridos em 20 segundos, mas a separação média dos pontos de interpolação será 

de apenas 5 mm. Piches entre 1 e 1,5 são comumente usados. Pitches maiores que 1.5 são 
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incomuns, e pitches maiores que 2 geralmente retornam resultados inaceitáveis e não são 

realmente utilizados. Pitches menores que 1 não são usados em tomografia helicoidal de único 

corte (single-slice) devido à irradiação duplicada mencionada anteriormente, mas é comum em 

tomografia multislice (Goldman, 2007). 

O índice de dose em tomografia, também conhecido como CTDIvol, indica a dose 

entregue ao longo do eixo z calculado para uma varredura em particular em termos de dose 

absorvida (mGy) (Lee et al., 2014). 

  

2.2 Padrão de uso de Tomografia Computadorizada em crianças e Jovens Adultos 

 

O uso da TC tem apresentado um crescimento considerável na última década em vários 

países do mundo, constituindo-se a modalidade de imagem pediátrica a exibir o maior aumento 

na utilização (Larson et al., 2015; WHO, 2016). Além da maior disponibilidade de 

tomógrafos, parte desse crescimento é devida aos avanços tecnológicos, incluindo a introdução 

de equipamentos helicoidais e de múltiplos detectores, que ampliaram as aplicações de TC em 

pediatria. Esses tomógrafos têm baixos tempos de varredura e permitem que a qualidade da 

imagem seja menos prejudicada pela movimentação do paciente, reduzindo ou evitando a 

necessidade de sedação do paciente (White, 1996; Yekeler, 2004; Mahesh, 2011). 

Adicionalmente, esses equipamentos melhoraram a avaliação de regiões anatômicas 

com movimento intrínseco, como tórax e abdômen, e estenderam o uso da TC a estudos 

cardíacos e vasculares. A proporção de crianças e jovens adultos submetidos a exames de TC 

varia de 1 a 3% na Alemanha, França, Suíça, Israel e Japão (Chodick et al., 2006; Aroua et al., 

2007; Galanski et al., 2007; UNSCEAR, 2010; Bernier, M. et al., 2012) e entre 7 e 11% nos 

Estados Unidos (Mettler et al., 2000; Berrington De González et al., 2009; UNSCEAR, 2010). 

O relatório de 2010 das Nações Unidas publicou que mais de 10% dos exames de TC são 

realizados em pacientes com menos de 18 anos de idade no mundo (UNSCEAR, 2010). 

Dados de 101 serviços de 19 países em desenvolvimento da África, Ásia e Leste 

Europeu mostraram que, em média, a frequência de TC pediátricas foram 20, 16 e 5% de todos 

os procedimentos de TC, respectivamente (Muhogora et al., 2010). Um estudo mais recente de 

frequência em TC envolvendo 40 países também mostrou que as mais baixas frequências de 

TC pediátrica ocorrem nos países europeus. De acordo com esses estudos, a TC de cabeça 
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representou aproximadamente 75% de todas as TCs pediátricas realizadas (Vassileva et al., 

2012). 

O uso de TC em crianças e jovens tem crescido intensamente em muitos países (Chodick 

et al., 2006; Muhogora et al., 2010; Brady et al., 2011; Vassileva et al., 2012; Pearce et al., 

2012a; Miglioretti, D. et al., 2013). Uma análise da distribuição da frequência de acordo com a 

idade mostrou que os exames tomográficos pediátricos mais comuns em crianças norte-

americanas entre 11 e 17 anos são as varreduras de crânio, seguidas pelas varreduras de 

abdômen/pelves. A TC de crânio é a mais frequente em todas as faixas etárias analisadas, 

representando respectivamente 75%, 65% e 50% das varreduras em crianças nas faixas etárias 

de 0-5, 6-10 e 11-17 anos. O número absoluto dessas varreduras é de 0,23-0,33 milhões na faixa 

etária de 0-10 anos e de 0,61 a 0,69 milhões para crianças entre 11-17 anos (Berrington De 

González et al., 2009). Israel e França também apresentam predominância de varreduras de 

crânio entre pacientes pediátricos (Chodick et al., 2006; Bernier, M. et al., 2012). A TC de 

cabeça representou 8% do número total de TCs realizadas em países de alta e média renda 

(UNSCEA, 2010).  

Mesmo para os casos em que o diagnóstico pode ser atingido precisamente por TC ou 

outra modalidade diagnóstica que não envolva exposição à radiação, que seriam preferidas para 

a população pediátrica, o uso da TC permanece maior do que das demais modalidades, devido 

à sua ampla disponibilidade e agilidade na aquisição de imagens (Broder et al., 2007; Shenoy-

Bhangle et al., 2010). 

De acordo com estimativas realizadas pela UNSCEAR – United Nations Scientific 

Committe on Effect of Atomic Radiation, estima-se que a TC representa cerca de 6% de todos 

os procedimentos de radiodiagnóstico realizados no mundo no período de 1997 a 2006, 

contabilizando 43% da dose efetiva total. Cerca de 7% dos exames tomográficos seriam de 

crânio e 3% dos exames de tronco e membros realizados em crianças de até 15 anos de idade 

(UNSCEAR, 2010). 

O primeiro estudo brasileiro a avaliar sistematicamente o padrão e a tendência de uso 

da TC no SUS entre 2008 e 2011 e outro posterior, que comparou o padrão de uso da TC no 

SUS com uma amostra de serviços da rede privada em crianças e jovens adultos entre 2008 e 

2014, observaram que 13 e 9% dos exames foram realizados respectivamente entre pacientes 

com menos de 20 anos de idade.  O tipo de exame mais frequente entre crianças e jovens adultos 

foi o de cabeça, com proporções decrescentes com o aumento da idade do paciente, seguido por 

abdômen/pelve que apresentou o comportamento inverso para ambos os sistemas de saúde 
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(Dovales et al., 2016). A amostra privada sugeriu ainda que 1/3 dos pacientes realizaram mais 

de uma TC no período avaliado. A comparação entre os sistemas de saúde mostrou que, entre 

2008 e 2014 o uso da TC cresceu entre crianças e jovens adultos em ambos os sistemas, público 

e privado. No entanto, as taxas de crescimento anuais foram menos pronunciadas no sistema 

privado (7%) do que no público (11%). Portanto, enquanto há um nivelamento ou até mesmo 

uma redução do uso da TC em países desenvolvidos, a tendência de uso no Brasil parece ainda 

estar em ascensão (Dovales, 2016). 

 

2.3 Doses de Radiação provenientes de Procedimentos de Tomografia Computadorizada 

 

Dentre os procedimentos de radiodiagnóstico, a TC tem se destacado quanto aos 

possíveis riscos de indução de tumores associados às doses de radiação relativamente altas 

provenientes destes procedimentos. Além disso, crianças e jovens frequentemente recebem 

doses de radiação mais elevadas que adultos, devido ao uso de técnicas não adaptadas e à menor 

massa corporal (Paterson et al., 2001; Hollingsworth et al., 2003; Huda e Vance, 2007). 

Em radiodiagnóstico, as doses são frequentemente apresentadas em termos de “dose 

efetiva”. A dose efetiva não é apropriada para a quantificação do risco individual do paciente 

devido à dose de radiação proveniente de um dado procedimento médico. Somente se as 

populações de pacientes forem semelhantes, com relação a gênero e idade, a dose efetiva 

poderia ter valor potencial para comparação entre doses relativas a exames (WHO, 2016). 

Enquanto a frequência das TCs em crianças aumentou, a tecnologia reduziu 

consideravelmente as doses de radiação por procedimento. Hoje, usando-se tomógrafos de 

última geração para realizar uma TC abdominal, é possível entregar uma dose menor que a de 

uma radiografia convencional. No entanto, a dose varia substancialmente entre um equipamento 

antigo e outro mais moderno, assim como com as técnicas utilizadas (Larson et al., 2015). 

Apesar das doses em procedimentos radiológicos variarem muito de acordo com o tipo 

de exame e as características do equipamento e do paciente, exames de TC geralmente 

produzem doses mais elevadas do que aquelas resultantes de exames de radiodiagnóstico 

convencionais. Por exemplo, enquanto um exame radiológico típico de tórax em adultos 

(projeções póstero-anterior e perfil) resulta em uma dose efetiva média de aproximadamente 

0,1 mSv (com variação entre 0,05 e 0,24 mSv), um exame dessa região por TC resulta em doses 

entre 4,0 e 18,0 mSv, com dose efetiva média de 7 mSv. As doses absorvidas nos órgãos 
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irradiados pelo feixe primário podem variar entre 10 e 100 mGy, apresentando valores 

normalmente na faixa entre 15 e 30 mGy (Mettler et al., 2008). 

Muitos estudos estimaram as doses absorvidas em diferentes órgãos em pacientes 

pediátricos submetidos à TC, seja por medições diretas utilizando dosímetros posicionados em 

simuladores antropomórficos físicos (Mazonakis, M. et al., 2007; Brisse et al., 2009) ou através 

de simulações usando modelos matemáticos baseados no método de Monte Carlo para 

transporte da radiação (Staton et al., 2006; Huda e Vance, 2007; Mazonakis, M. et al., 2007; 

Bernier, M. O. et al., 2012). Entretanto, esses dados são válidos apenas para as condições de 

irradiação consideradas em cada estudo e assim não podem ser diretamente extrapolados para 

os diferentes protocolos de varredura usados em cada grupo de pacientes e/ou serviço de TC. 

Alguns poucos estudos foram feitos usando simuladores com os tamanhos e as composições 

corporais adequadas para representar pacientes pediátricos (Lee et al., 2007; Brisse et al., 2009; 

Miglioretti, D. L. et al., 2013; Bahadori et al., 2015). Esses autores mostraram que as doses 

absorvidas resultantes de TC em crianças e jovens variam muito e podem ser bastante altas em 

alguns procedimentos. Por exemplo, doses absorvidas no cérebro iguais ou acima de 50 mGy 

foram estimadas para 7, 8 e 14% das varreduras de cabeça em crianças com idades nas faixas 

com menos de 5, 5 a 9 e 10 a 14 anos, respectivamente. Esses resultados são preocupantes 

considerando que a cabeça é a região mais frequentemente examinada por TC em crianças e 

jovens e que crianças que receberam dose cumulativa de 60 mGy no cérebro tiveram um risco 

3 vezes maior de desenvolver câncer de cérebro do que crianças que receberam doses inferiores 

a 5 mGy (Pearce et al., 2012b). 

A dose efetiva média anual global per capita proveniente de procedimentos de TC 

aumentou cerca de cinco vezes entre 1985-1990 e 1997-2007, indo de 0,05 mSv para 0,24 mSv, 

o que representa cerca de 40% da dose efetiva média per capita decorrente de exames de 

radiodiagnóstico. Assim, atualmente a TC representa cerca de 7% dos procedimentos 

radiológicos de diagnóstico, mas aproximadamente 43% da dose efetiva coletiva mundial 

(Mettler, F. A., Jr. et al., 2009; UNSCEAR, 2010). Nos Estados Unidos, a dose efetiva média 

per capita em decorrência desses exames em 2006 foi estimada em 1,47 mSv, um aumento de 

quase 100 vezes em relação ao período de 1980-1982, quando esta foi 0,016 mSv. De fato, 

quase todo o incremento da dose efetiva média per capita entre 1980-1982 e 2006 nos Estados 

Unidos é decorrente do aumento da dose proveniente de TC, que representa atualmente metade 

da dose efetiva média per capita resultante de aplicações da radiação em diagnóstico (Mettler, 

F. A., Jr. et al., 2009; ICRP, 2009). 
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A contribuição da TC para a dose coletiva entre 1991 e 1996 foi de 34% (UNSCEAR, 

2010). Por mais que os aparelhos modernos tenham reduzido as doses dramaticamente, a TC é 

hoje a maior fonte de exposição médica em crianças e em adultos (WHO, 2016). 

Um estudo comparativo entre as doses recebidas por crianças e jovens adultos entre o 

sistema público e privado de saúde no Brasil demonstrou recentemente que as doses oriundas 

de procedimentos de TC variam significativamente para um dado tipo de exame e faixa etária 

e que as altas doses absorvidas indicam a necessidade de otimização dessas exposições no Brasil 

(Dovales, 2016). 

 

2.4 Risco de Câncer Associado ao Uso de Tomografia Computadorizada Pediátrica 

 

 

Três grandes estudos realizados no Reino Unido e Austrália publicaram dados que 

indicam um pequeno, mas real, risco de malignidade associado à realização de TC no início da 

vida (Pearce et al., 2012b; Huang et al., 2014; Mchugh, 2015). O estudo inglês publicado na 

Lancet mostrou o aumento do risco subsequente de desenvolvimento de câncer de cérebro e 

leucemia após exposição à radiação em exames de TC na infância e juventude, que são os tipos 

de câncer mais comuns na infância. As crianças que receberam doses cumulativas de 50 mGy 

na medula tiveram um risco 2,8 vezes maior de desenvolver leucemia, enquanto as doses 

cumulativas de 60 mGy no cérebro aumentaram em 3 vezes o risco de desenvolvimento de 

câncer cerebral (Pearce et al., 2012b). 

Mathews e colaboradores, publicaram no British Medical Journal os resultados de um 

estudo sobre a incidência de câncer entre uma coorte de quase 11 milhões de pessoas na 

Austrália com menos de 20 anos de idade no início de 1985 ou nascido em 1985-2005. A 

incidência geral de câncer foi 24% maior para pessoas expostas que para as não expostas e a 

razão de taxa de incidência (IRR) foi maior após a exposição em idades menores. Os autores 

postularam que seu estudo forneceu novas evidências de aumentos nos cânceres associados à 

TC, além do câncer de cérebro e leucemias/mielodisplasias (Mathews et al., 2013). 

 Em 2014, em Taiwan, foi desenvolvido um estudo com o objetivo de avaliar a 

associação entre TC pediátrica de crânio e risco subsequente aumentado para malignidade e 

formação de tumores benignos de cérebro. Seus resultados apontaram que o risco de 

desenvolver tumores cerebrais benignos seria 2,97 vezes maior entre os pacientes submetidos 

a procedimentos de TC de cabeça durante a infância do que entre os que não realizaram TC 
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durante a infância. Em particular, os pacientes que realizaram TC de cabeça com maior 

frequência estariam em maior risco subsequente de câncer, leucemia e tumor cerebral benigno, 

concluindo também que um estudo de larga escala com maior acompanhamento seria necessário 

para confirmar esses resultados (Huang et al., 2014).  

 Estudos recentes vêm apontando a necessidade de se considerar a indicação clínica e o 

diagnóstico na avaliação do risco de exposição à TC uma vez que os resultados podem estar 

sendo enviesados por causalidade reversa (Krille et al., 2015). Um estudo publicado em 2015 

com o objetivo de avaliar o risco de desenvolvimento de câncer, especificamente leucemia, 

tumores do sistema nervoso central e linfoma, antes dos 15 anos em crianças anteriormente 

expostas à TC na Alemanha reportou em termos de SIRs (Standardised Incidence Ratio – Razão 

de Incidência Padronizada) (Breslow et al., 1987), que para leucemia, tumores do SNC (Sistema 

Nervoso Central) e tumores sólidos que não do SNC, os SIRs foram elevados, mas não 

estatisticamente significantes. Quando as pessoas com maior risco de câncer (com fatores 

predisponentes ao câncer) foram excluídas, o SIR para leucemia permaneceu inalterado. O SIR 

para tumores do SNC após um período de latência de 2 anos, nesse estudo foi menor do que o 

risco relatado pelo Reino Unido, Austrália e Taiwan (Pearce et al., 2012a, Mathews et al., 2013; 

Huang et al., 2014), justificado através da exclusão de pessoas com sinais possivelmente 

sugestivos de câncer e pelo curto período de acompanhamento (Krille et al., 2015). Um estudo 

francês com uma abordagem semelhante, ou seja, levando-se em consideração os fatores 

predisponentes ao câncer, acompanhou uma coorte de 67.274 crianças que foram expostas à 

TC antes dos 10 anos de idade, entre 2000 a 2010. Os autores mostraram que 32% de todos os 

tumores ocorreram em crianças com fatores predisponentes. Após a correção relativa aos 

fatores predisponentes conhecidos, os autores do estudo não observaram riscos elevados 

associados ao uso de TC (Journy et al., 2015). 

 

Os riscos individuais de câncer relacionados à TC são certamente muito pequenos, mas 

não são nulos. Pode-se argumentar, portanto, que o excesso de risco de câncer não é 

verdadeiramente um risco individual e sim um risco compartilhado pela população total. Os 

benefícios clínicos imediatos da informação obtida pela TC devem sempre superar os pequenos 

riscos absolutos de malignidade posterior. Além disso, quando o uso de TC é justificado, as 

doses de radiação devem ser mantidas tão baixas quanto possível e apropriadas para o tamanho 

e peso de um jovem paciente, a varredura deve, portanto, ser "tamanho infantil". Métodos 

diagnósticos alternativos, como ultrassonografia e ressonância magnética, que não envolvem 
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radiação ionizante, devem ser considerados e utilizados se forem clinicamente mais apropriados 

(Mchugh, 2015). 

 

 

2.5 Guias de Referência para Imagens Clínicas 

 

 

Com o grande número de pesquisas clínicas sendo realizado com compartilhamento de 

resultados on-line, a prática clínica baseada em evidências obtidas através da pesquisa, ou 

medicina baseada em evidências (MBE), surgiu recentemente na área de saúde. MBE é a 

utilização de estimativas matemáticas de risco derivadas de pesquisas de alta qualidade em 

amostras populacionais para informar o benefício e o dano das decisões clínicas durante o 

diagnóstico, investigação ou acompanhamento de pacientes individuais. Na área radiológica, 

guias de imagens clínicas (GICs) baseados em evidências têm sido desenvolvidos e têm trazido 

justificação às decisões feitas pelos médicos que solicitam exames radiológicos. A radiologia 

baseada em evidências (RBE), por outro lado, uma versão da MBE, tem pontos diferentes em 

comparação com a MBE (Sardanelli et al., 2010). Primeiramente, estudos radiológicos 

geralmente são diferentes dos demais estudos médicos, uma vez que são mais focados no 

desempenho diagnóstico da modalidade de imagem, do que no resultado terapêutico do paciente 

(Hsu et al., 2011; Gopalakrishna et al., 2014). Em segundo lugar, a rápida evolução tecnológica 

em radiologia tem provocado não somente a necessidade de conhecimento da sua teoria básica 

e aplicações práticas das novas ferramentas, mas também a realização de estudos sobre o 

desempenho técnico e diagnóstico dessas novas modalidades. Por último, há a necessidade de 

se evitar exposições desnecessárias à radiação ionizante, de acordo com o “tão baixo quanto 

razoavelmente exequível” (princípio ALARA) e regulamentações governamentais. Embora 

essas dificuldades práticas sejam importantes, há muitos esforços para se obter evidências de 

alta qualidade em radiologia incluindo revisões sistemáticas e ensaios clínicos nos últimos anos 

(Jeong et al., 2016).  

O desenvolvimento de GICs é uma parte importante da Radiologia Baseada em 

Evidências (RBE). Tem havido muita preocupação a respeito de imagens inapropriadas no 

cuidado clínico, especialmente quanto à eficácia, custo e exposição à radiação em modalidades 

de imagem. Portanto, várias organizações diferentes, como o American College of Radiology 

(ACR), o Royal College of Radiologists do Reino Unido (RCR), a European Society of 

Radiology (ESR), e a Korean Society of Radiology (KSR) têm prosseguido com o 

desenvolvimento de GICs. Guias de imagem clínica representativos incluem iRefer do RCR 
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(Reino Unido) e o Appropriateness Criteria® (AC - Critério de Adequação) do ACR, e muitas 

sociedades radiológicas nacionais têm adotado ou adaptado esses guias para aplicação em seus 

países (Jeong et al., 2016). 

O primeiro volume do Appropriateness Criteria® (AC) do ACR foi publicado em 1995. 

Ele foi desenvolvido como uma diretriz de prática médica aceitável usada pela Agency for 

Healthcare Research and Quality (AHRQ – Agência de Pesquisa e Qualidade em Saúde) como 

projetado pelo Institute of Medicine (Instituto de Medicina), a fim de auxiliar na tomada de 

decisão a respeito da imagem radiológica apropriada em conjunto com a radio-oncologia  do 

American College of Radiology (ACR appropriateness Criteria, 2016). 

O AC do ACR aborda 208 condições clínicas com mais de 1.000 variações, e novos 

tópicos têm sido adicionados em reflexo às mudanças na tecnologia e na prática clínica através 

dos anos. Os guias são baseados em uma revisão sistemática de evidências e têm sido 

atualizados a cada 3 anos ou menos (Jeong et al., 2016). 

A European Society of Radiology (ESR) também tem se esforçado para reduzir a 

exposição médica à radiação e promover o uso mais apropriado das imagens médicas com a 

campanha intitulada EuroSafe Imaging (Remedios et al., 2014). Ele consiste em um 

levantamento mensal dos níveis de referência em diagnóstico por TC (DRL – Diagnostic 

Reference Levels) para diferentes indicações (projeto “Is your Imaging EuroSafe? ” - “Sua 

imagem é segura? ”), European Medical ALARA Network (EMAN) focada em otimização, 

MEDical RAdiation Protection Education and Training (MEDRAPET), projetos de guias de 

referência voltados ao desenvolvimento e implementação de GICs, e European Diagnostic 

Reference Levels for Paediatric Imaging (PiDRL). Para o projeto de guias de referência, a ESR 

e parceiros, incluindo o UK RCR, a Société Française de Radiologie (SFR), Cardiovascular and 

Interventional Radiology Society of Europe (CIRSE) e European Society of Paediatric 

Radiology (ESPR) realizaram um workshop com o objetivo de obterem um guia de referência 

para imagens médicas em 2012. Na Europa, o Conselho Diretivo 97/43/Euratom para proteção 

da saúde dos indivíduos contra os riscos potenciais provenientes da radiação médica em relação 

ao uso médico foi estabelecido em 1997. Posteriormente, a Comissão Europeia emitiu um guia 

de referência intitulado “Referral Guideline for Imaging” (Guia de Referência para Imagens) 

em 2000, revisado em 2008. Subsequentemente, tem havido vários esforços para a 

implementação dos requisitos relativos aos critérios de referência para imagens médicas na 

União Europeia. Em 2012, a European Commission Referral Guideline Workshop (Workshop 

de Guia de Referência da Comissão Europeia) foi realizada e participantes de 30 países 

europeus e organizações internacionais como IAEA (Agência Internacional de Energia 
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Atômica), WHO (Organização Mundial de Saúde), e European Association of Nuclear 

Medicine (EANM – Associação Europeia de Medicina Nuclear) apresentaram e discutiram o 

status dos guias de referência na Europa, como direcionar o uso efetivo desses guias e os 

desafios na elaboração de guias baseados em evidências, assim como as dificuldades nas suas 

implementações (Remedios et al., 2014). 

Para superar essas limitações, uma reunião técnica na IAEA sugeriu um método 

diferente de desenvolvimento de GICs, a adaptação. Adaptação seria a modificação e 

introdução de GICs previamente desenvolvidos para o uso em outros países, o que pode ser a 

melhor solução quando todas as questões derivadas do desenvolvimento de novos GICs são 

consideradas. A simples tradução ou adoção de GICs já desenvolvidos pode ser muito mais 

fácil, mas esses métodos não são flexíveis o suficiente para refletir as diferentes situações locais 

incluindo sistemas de serviço médico e disponibilidade das modalidades de imagem. Embora 

não seja fácil superar a diversidade de circunstâncias médicas, o desenvolvimento tecnológico 

como o sistema de apoio à decisão clínica (CDSS – clinical decision supporting system) usando 

sistemas de tecnologia da informação (TI) pode ajudar a disseminar e familiarizar os GICs entre 

os usuários, incluindo médicos radiologistas, técnicos e tecnólogos em radiologia e demais 

médicos (Jeong et al., 2016).  

Apoio governamental é a outra chave para a implementação desses guias. Idealmente, 

as autoridades de saúde devem ajudar na implementação dos GICs na prática clínica, uma vez 

que elas podem promover ações necessárias para garantir que esses guias sejam utilizados e 

também auditar o uso dos mesmos. Podem ainda organizar um sistema de reembolso e 

estabelecer um processo de acreditação. A alteração de uma lei que regule o uso da exposição 

à radiação em medicina também pode ser um método de assistência para a implementação de 

GICs. 

O KSR se conscientizou da necessidade de GICs, constituiu um Comitê de Guias de 

Prática Clínica em 2012, e passou a trabalhar juntamente com a Agência Nacional de 

Colaboração em Saúde baseada em Evidências da Coreia (NECA - National Evidence-based 

Healthcare Collaborating Agency) para desenvolver guias de imagens clínicas coreanos (K-

CIGs) em 2015. É esperado que esses guias ajudem os médicos na seleção da modalidade de 

imagem clínica mais apropriada e aprimore a justificação das exposições médicas. 

Adicionalmente, esses guias devem reduzir o uso inapropriado das exposições médicas e custos 

associados. No desenvolvimento dos K-CIGs, a adaptação de GICs anteriores, incluindo o ACR 

AC, foi decidida como a estratégia de desenvolvimento. Como mencionado acima, a adaptação 

de GICs pode ser mais razoável que o desenvolvimento de um novo, uma vez que o ambiente 
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médico na Coreia é muito diferente de outros países. Como um exemplo, a maioria dos GICs 

não recomendam radiografia de tórax como rotina para anestesia geral em pacientes jovens e 

saudáveis, mas isso não é aceitável para os médicos coreanos devido ao país ainda ser uma área 

endêmica de tuberculose pulmonar (Jeong et al., 2016). 

O Health Pathways WA (Fluxos de Saúde da Austrália Ocidental) é um portal baseado 

na rede com informações de caminhos de acompanhamento e de referência para ajudar clínicos 

nas tomadas de decisão junto aos pacientes através do complexo sistema de saúde da Austrália 

Ocidental. Ele foi projetado para ser usado por médicos de clínica geral durante o atendimento 

ao paciente. Esses fluxos têm sido projetados para uso durante as consultas e são desenvolvidos 

em conjunto através de consenso e colaboração entre clínicos de hospitais e times de práticas 

gerais. A aplicação dos fluxos de diagnóstico por imagem (DIPs - Diagnostic Imaging 

Pathways), é uma ferramenta para clínicos que apoia a decisão baseada em evidências e 

consenso. Ela guia a escolha do exame diagnóstico mais apropriado, na sequência correta, 

dentre uma grande variedade de cenários clínicos (DIPs, 2016). 

O modelo internacionalmente aceito de risco das radiações ionizantes é o “modelo linear 

sem limite mínimo”. Neste modelo, nenhuma dose de radiação, por menor que seja, está 

associada à risco zero de indução de câncer. O risco é consideravelmente maior do que a média 

em crianças e adultos jovens e se torna progressivamente menor com a idade. E esse aspecto 

foi levado em consideração na elaboração e finalização dos fluxos. O principal princípio 

subjacente ao conjunto de diretrizes é a “justificação”; que balanceia o benefício clínico 

potencial do exame contra os riscos envolvidos. Se o benefício clínico potencial supera os 

riscos, o exame é então justificado (DIPs, 2016). 

 

 

2.6 Indicações Clínicas 

 

 

 Pouquíssimos estudos no mundo têm avaliado as indicações clínicas associadas ao uso 

da TC em pediatria, como é o caso dos Estados Unidos, Israel, Reino Unido e Japão (Chodick 

et al., 2006; Tompane et al., 2012; Journy et al., 2016; Yoshida et al., 2017), e até onde vai 

nosso conhecimento, o Brasil não possui publicações a respeito até o momento. A maioria deles 

reportaram seus resultados em termos de categorização na lista CID, Códigos de Identificação 

de Doenças. 
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A Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a 

Saúde, frequentemente designada pela sigla CID fornece códigos relativos à classificação de 

doenças e de uma grande variedade de sinais, sintomas, aspectos anormais, queixas, 

circunstâncias sociais e causas externas para ferimentos ou doenças (OMS, 2013). A lista de 

códigos CID-9, utilizada nos estudos mencionados neste trabalho categoriza toda a variedade 

de doenças e problemas de saúde em 19 categorias maiores (ex: CID-9 520-579: Doenças do 

sistema digestivo). A CID-10, como é conhecida a décima revisão da classificação estatística 

internacional de doenças e problemas relacionados à saúde, tem 22 capítulos, portanto, cinco a 

mais do que a CID-9 (Datasus, 2008). 

Existe uma literatura considerável questionando o uso de TC em uma variedade de 

contextos clínicos, como acompanhamento de trauma contuso (Ruess et al., 1997; Navarro et 

al., 2000), convulsões (Maytal et al., 2000), dores crônicas de cabeça (Lewis e Dorbad, 2000), 

e particularmente como ferramenta primária de diagnóstico para apendicite aguda em crianças 

(Stephen et al., 2003; Brenner e Hall, 2007). 

Clarke e colaboradores reportaram em 2001 sobre as possibilidades de uso da 

ressonância magnética (RM) em substituição à TC e concluíram que mais de 70% dos exames 

poderiam ser substituídos por RM. Quanto aos exames de cabeça e coluna lombar, mais de 90% 

poderiam ser substituídos (Clarke et al., 2001). Outro estudo reportou que cerca de 40% dos 

exames de TC não eram justificados de acordo com dados dos pedidos médicos; em particular, 

a ultrassonografia poderia ter sido útil como investigação primária ou alternativa 

(Triantopoulou et al., 2005). 

Um estudo realizado na Finlândia em 2008 fez uma avaliação para determinar se exames 

de TC realizados em pacientes com idade inferior a 35 anos em um hospital universitário eram 

justificados. Um médico especialista em radiologia experiente analisou prontuários, pedidos 

médicos e resultados de exames baseado nas recomendações da Comissão Europeia e decidiu 

a respeito da justificação de um dado procedimento. Quando classificado como não justificado, 

com possibilidade de avaliação por modalidade diagnóstica justificada, esta foi indicada. Como 

consequência, foram geradas recomendações para os médicos solicitantes e radiologistas do 

hospital do estudo: (1) RM é a modalidade diagnóstica primária nas avaliações de cabeça. A 

TC é indicada apenas nos casos agudos e traumas. (2) RM é geralmente a modalidade 

diagnóstica primária para avaliação de coluna lombar em pacientes jovens. TC é indicada em 

casos de trauma e controle da fixação da coluna lombar. (3) É recomendado que o clínico 

consulte o radiologista antes de enviar um pedido médico de TC abdominal para pacientes 

jovens. (4) TC devido a trauma é indicada em traumas de alta energia. Os critérios de referência 
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recomendados pela Comissão Europeia são os que têm sido adotados pela Finlândia (Oikarinen, 

H et al., 2009). 

Chodick e colaboradores, em 2006, avaliaram os diagnósticos “em termos de categorias 

de CID-9” referentes a 22.000 exames de TC realizados em crianças e adolescentes com menos 

de 18 anos de idade em Israel entre 1999 e 2003. Os resultados desse estudo apontaram que a 

categoria CID-9 mais frequente no estudo foi a de doenças do sistema respiratório (22%). Em 

segundo lugar, a categoria mais frequentemente observada foi sintomas, sinais e condições 

clínicas mal definidas (ex: dor de cabeça, tontura, etc) (22%). Em terceiro e quatro lugares, 

doenças do sistema nervoso e dos órgãos dos sentidos e doenças do sistema musculoesquelético 

e dos tecidos conectivos com 14% e 12% dos diagnósticos, respectivamente. A categoria lesões 

e envenenamento apareceu em quinto lugar contabilizando 10% dos diagnósticos. Doenças do 

sistema geniturinário e digestivo representaram 5% cada. A proporção de 36% dos 

procedimentos não foi categorizada entre as 15 categorias de CIDs identificadas como as mais 

frequentemente observadas. Para as doenças do sistema nervoso, a proporção de procedimentos 

decresceu gradualmente com o aumento da idade, de 22% entre as crianças menores para 11% 

entre os adolescentes, a tendência oposta foi observada para doenças do sistema 

musculoesquelético e tecidos conectivos. As lesões foram documentadas em 13% dos registros 

das crianças menores e 9-10% entre as maiores. Neoplasias representaram 2-4% de todas as 

TCs avaliadas. Das 10 crianças que realizaram 15 ou mais exames de TC, seis eram pacientes 

oncológicos, três possuíam infecção no trato respiratório superior e uma foi diagnosticada com 

doença de Gaucher (doença genética de depósito) (Chodick et al., 2006). 

Tompane e colaboradores, em 2012, analisaram registros de 14.000 exames de TC 

realizados em crianças e adolescentes entre 2001 e 2009 nos Estados Unidos da América e 

foram os primeiros a reportar a relação entre os códigos da classificação internacional de 

doenças da nona revisão (CID-9) e os procedimentos de radiodiagnóstico associados à altas 

doses de radiação, como a TC. Eles reportaram que as principais categorias CID-9 observadas 

para procedimentos associados a essas exposições foram traumas/lesões, condições/sintomas 

gastrointestinais, condições/sintomas inespecíficos e sintomas congênitos/perinatais, 

contabilizando 51% dos procedimentos (Tompane et al., 2012). Adicionalmente, é sabido que 

pacientes com queixas gastrointestinais e congênitas apresentam maiores riscos relativos a 

procedimentos diagnósticos que envolvem exposição à radiação (Ait-Ali et al., 2010; Burr et 

al., 2011). 

As queixas mais frequentes entre os exames de TC foram dor abdominal, dor de cabeça 

e lesões na cabeça, apesar dos GICs atualmente não indicarem a realização de TC para uma 
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avaliação acurada dessas condições clínicas (Lewis et al., 2002; Di Lorenzo et al., 2005; 

Kuppermann et al., 2009). O guia AC do ACR determina que TC é “geralmente” apropriada no 

cenário de dor abdominal associada à febre; cefaleia grave com início súbito, cefaleia unilateral, 

cefaleia associada a sinusite, e/ou com suspeita de meningite ou encefalite; e pacientes com 

risco moderado a alto de lesão intracraniana (ACR appropriateness Criteria, 2016) apud 

(Tompane et al., 2012). 

Em 2016, Journy e colaboradores realizaram um estudo na Grã-Bretanha, com pacientes 

pediátricos de 44 hospitais, utilizando dados relativos aos laudos emitidos no período 1995-

2008. As condições clínicas mais frequentemente reportadas foram doenças do sistema nervoso, 

trauma e doenças do sistema circulatório, representando 25-30% cada. Doenças 

congênitas/malformações, do sistema musculoesquelético/tecido conjuntivo e doenças 

infecciosas ou respiratórias contaram com 5 a 10% das indicações cada. Tumores benignos ou 

malignos foram mencionados em 5% dos procedimentos onde mais da metade recebeu 

diagnóstico de exclusão para tumor (Journy et al., 2016).  

A hidrocefalia (suspeita, diagnóstico ou acompanhamento) representou a maior 

proporção de doenças do sistema nervoso (19% do todos os exames). As doenças congênitas 

ou malformações na maioria dos registros não foi especificada, assim como as doenças do 

sistema musculoesquelético e tecido conjuntivo. A meningite foi a doença infecciosa mais 

mencionada no estudo (23% das doenças infecciosas). Bronquiectasia (36%), atelectasia (18%) 

e sinusite (17%) representaram as doenças respiratórias mais frequentes (Journy et al., 2016). 

Em pacientes com múltiplos exames, em curto intervalo de tempo, a hidrocefalia foi de 

longe a condição clínica mais mencionada no estudo, muito provavelmente devido ao mal 

funcionamento da derivação ventrículo-peritoneal, que foi mencionado em 60% dos exames 

repetidos 5 ou mais vezes em um ano (Journy et al., 2016). 

  Um estudo de 2016 comparando a prática de TC entre hospitais universitários japoneses 

entre 2008 e 2010 e a prática alemã constatou que as indicações de crânio (42%) foram as mais 

frequentes, seguidas pelas relacionadas a tumores (18%), relacionadas a trauma (16%) e 

indicações abdominais (11%). As indicações relacionadas a trauma foram as mais 

frequentemente observadas entre os hospitais alemães do estudo (34%), seguidas por indicações 

relacionadas ao crânio (27%) e a tumores (23%) (Yoshida et al., 2017). Comparativamente, o 

estudo de Journy e colaboradores apresentou que queixas relativas a traumas foram apontadas 

para 18 a 25% das crianças com menos de 10 anos de idade, similar ao apontado por um estudo 

francês conduzido em hospitais universitários entre 2000 e 2011, para a mesma faixa etária 
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(17%) (Journy et al., 2012). Tompane e colaboradores reportaram que 21% dos exames foram 

devido à trauma (Tompane et al., 2012). 

 Quanto às condições relacionadas ao trato gastrointestinal, Journy e colaboradores 

apresentaram frequências inferiores às publicadas por Tompane e colaboradores, 

provavelmente devido ao fato de que a avaliação de apendicite por TC ocorre com maior 

frequência nos Estados Unidos do que na Europa, onde a avaliação por ultrassom para essa 

condição clínica é preferida (Journy et al., 2016; Tompane et al., 2012).  

A frequência de indicações relacionadas às doenças respiratórias apontada no estudo 

israelense (22%) foi alta em comparação com resultados encontrados por Journey e 

colaboradores na Grã-Bretanha (11%) e Tompane e colaboradores nos Estados Unidos (7%) 

(Tompane et al., 2012). 

 

2.7 Radioproteção em Medicina 

 

Embora os riscos individuais de indução de câncer após exposições médicas à radiação 

ionizante sejam pequenos, o grande e crescente número de indivíduos expostos, especialmente 

em exames de TC, traz preocupações sob o ponto de vista de saúde pública e demanda a 

implementação de medidas de proteção radiológica. Isso é particularmente importante quando 

se sabe que cerca de um terço dos pacientes fazem múltiplos exames (Pearce et al., 2012a), o 

que pode resultar em doses cumulativas para as quais há considerável evidência epidemiológica 

direta de risco aumentado (Pearce et al., 2012b; Veiga, L. H. et al., 2016). 

Além disso, muitas exposições para fins diagnósticos não estão adequadamente 

justificadas (Oikarinen, H. et al., 2009; Tahvonen et al., 2013). A justificação é um dos 

princípios básicos de proteção radiológica em medicina e estabelece que um exame que usa 

radiação ionizante para fins de diagnóstico só deve ser realizado quando seu benefício clínico 

for superior ao potencial risco associado. Para isso, deve ser avaliado se o exame é realmente 

necessário e ainda, se não poderia ser substituído por modalidades alternativas que não fazem 

uso de radiação ionizante (ICRP, 2007b). A implementação de critérios de adequação para os 

exames de TC e o treinamento dos profissionais que solicitam esses exames pode ser apontada 

como uma das estratégias conhecidas para melhorar a justificação de exames que usam a 

radiação ionizante para fins de diagnóstico (Malone et al., 2012). Isso é particularmente 

importante considerando o grande desconhecimento sobre as doses e os riscos associados a 
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exames que usam radiação ionizante para fins diagnósticos por parte dos profissionais que 

prescrevem esses exames, inclusive no Brasil (Borém et al., 2013; Madrigano et al., 2014). 

A maneira mais efetiva de se reduzir dose de radiação associada a imagens pediátricas 

é reduzindo, ou de preferência, eliminando os procedimentos desnecessários ou inapropriados. 

O diálogo entre o médico solicitante e o médico radiologista é uma medida-chave para 

se evitar a dose desnecessária antes da realização do procedimento. A maioria das investigações 

é justificada, no entanto, em alguns casos, a avaliação clínica ou outras modalidades de imagem 

que não envolvam exposição à radiação podem fornecer diagnósticos precisos e eliminar a dose 

de radiação associada (WHO, 2016). 

Em alguns países, uma fração substancial de exames radiológicos (mais de 30%) 

possuem méritos questionáveis e podem não fornecer um benefício líquido para o paciente 

(Hadley et al., 2006; Oikarinen, H et al., 2009). 

Dentre as possíveis razões para o uso inapropriado de procedimentos envolvendo 

radiação ionizante em crianças, podemos citar (WHO, 2016) : 

- Baixa consciência de dose de radiação e riscos associados por parte dos solicitantes; 

- Critérios de adequação ou diretrizes de referência não disponíveis ou ignorados; 

- Informações clínicas insuficientes, incorretas ou pouco claras fornecidas para 

avaliação da justificação; 

- Falta de confiança no diagnóstico clínico e excesso de confiança na imagem; 

- Demanda do consumidor (expectativa do paciente e/ou da família); 

- Preocupação com processos judiciais por má prática (medicina defensiva); 

- Pressão para promoção e comercialização de tecnologia sofisticada; 

- Falta de diálogo e consulta entre solicitantes e radiologistas; 

- Desconhecimento ou desconsideração das modalidades diagnósticas mais apropriadas 

e que não utilizam radiação ionizante; 

- Repetições de exames desnecessariamente ou com uma frequência superior a 

necessária. 

- Confiança na experiência pessoal ou anedótica não fundamentada pela medicina 

baseada em evidências. 

- Falta de disponibilidade de recursos alternativos de imagem, conhecimento ou 

equipamento (por exemplo, para realizar ultrassonografia além das horas normais de trabalho 

da equipe médica). 
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Outro importante princípio de proteção radiológica aplicável aos pacientes é o da 

otimização, que estabelece que as doses em um procedimento devem ser tão baixas quanto 

razoavelmente exequíveis (As Low As Reasonable Achievable – ALARA) (ICRP, 2007b). A 

ausência de otimização em procedimentos de diagnóstico por imagem é verificada pela grande 

variação nas doses entregues aos pacientes em exames de TC, inclusive para um mesmo tipo 

de procedimento e para pacientes com mesma idade (Verdun et al., 2008; Tsushima, Y. et al., 

2010; Bernier, M. O. et al., 2012; Miglioretti, D. L. et al., 2013; Rehani, 2014; Takei et al., 

2016). Isso sugere que enquanto em alguns exames a exposição pode não ser suficiente para 

produzir uma imagem adequada, em outros a dose pode ser muito maior do que a necessária. O 

desconhecimento das tecnologias empregadas nas modalidades diagnósticas por imagem, que 

se renovam constantemente, resultam em exposições desnecessárias. O uso de parâmetros 

técnicos de aquisição de imagens para adultos podem resultar em uma exposição maior que a 

necessária para as crianças (WHO, 2016). Para fins de otimização, é fundamental a 

implementação de protocolos apropriadamente adequados para pacientes pediátricos. Técnicas 

customizadas para crianças com o objetivo de produzir a menor dose de radiação possível 

promovendo a obtenção de diagnóstico acurado resume a ideia da campanha Image Gently que 

divulga  a frase “Um mesmo tamanho não se encaixa em todos” (Goske et al., 2011). Entre os 

parâmetros técnicos que influenciam a dose, destacam-se a tensão do tubo (kVp), o produto 

tempo corrente (mAs), a colimação do feixe e o passo (pitch) (Kalra et al., 2004). Alguns 

exemplos importantes da influência de alguns parâmetros na redução da dose de radiação 

entregue pela TC são: redução da energia do feixe de raios X (kVp), redução da corrente do 

tubo (mAs), aumento da velocidade de rotação do tubo, redução do comprimento de varredura 

no paciente, posicionamento do paciente bem centralizado com relação ao gantry, redução do 

número de fases adquiridas no estudo, redução da sobreposição de campos de radiação 

(aumento do pitch), redução das fases com contraste e tecnologias especiais dependentes do 

tomógrafo utilizado, como softwares de redução de dose através melhorias computacionais na 

qualidade da imagem de baixa dose produzida. Não podendo esquecer que cada fator de redução 

de dose resulta em ruído na imagem e para que a qualidade se mantenha suficiente para o 

diagnóstico seguro, o balanço entre esses fatores é necessário. 

 Iniciativas como o Image Gently e o Image Wisely, constituídas por uma aliança de 

organizações de saúde que visam conscientizar o mundo sobre a importância da aplicação dos 

princípios de radioproteção em imagens médicas, têm como foco a realização de procedimentos 

seguros e de alta qualidade. O objetivo final é mudar a prática (Brink e Amis, 2010; Image 

Gently, 2017). O Brasil não é afiliado ou implementou nenhuma campanha semelhante voltada 
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para a proteção radiológica de pacientes adultos ou pediátricos submetidos a procedimentos de 

radiodiagnóstico. 
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3 METODOLOGIA 

 

Neste capítulo serão apresentados os critérios utilizados para a seleção do hospital de 

estudo. Também serão descritas as metodologias utilizadas nas avaliações de padrão e tendência 

de uso, frequências das indicações clínicas e estimativa das doses efetivas e absorvidas 

associadas aos procedimentos de TC realizados em crianças e jovens adultos com idade entre 0 

a 19 anos. 

 

3.1 Seleção do Hospital de Estudo 

 

 

 

  O hospital selecionado para o estudo é o principal hospital da região norte da cidade do 

Rio de Janeiro, possuindo mais de 340 leitos.  O hospital de estudo faz parte de uma rede de 8 

hospitais situados em diferentes regiões da cidade e é o mais próximo do centro da cidade do 

Rio de Janeiro, onde grande parte da população realiza suas atividades diárias de trabalho. Ele 

foi inaugurado em 2001 e apresenta dados radiológicos armazenados no RIS (Radiological 

Information System – Sistema de Informações Radiológicas) e no PACS (Picture Archiving 

and Communication System – Sistema de Comunicação e Arquivamento de Imagens) desde a 

sua inauguração. Apresenta, ainda, convênio com a maioria dos planos de saúde disponíveis à 

população carioca. 

Todas as imagens radiológicas realizadas no hospital são armazenadas no PACS do 

Serviço de Radiologia. Essas imagens foram armazenadas em arquivos no formato DICOM 

(Digital Imaging and Communications in Medicine). Um arquivo DICOM consiste em um 

conjunto de dados de cabeçalho e imagem em um arquivo somente. A informação do cabeçalho 

é organizada como uma série constante e padronizada de “etiquetas”. Estas “etiquetas” dão 

acesso a importantes dados demográficos dos pacientes, parâmetros de aquisição, etc. Para 

assegurarmos a confidencialidade do paciente, toda a informação que pode ser usada para 

identificá-lo foi removida antes que as imagens DICOM fossem transmitidas. Utilizamos o 

método de "anonimização", em que toda a informação do paciente é removida do cabeçalho 

DICOM, garantindo a sua privacidade (Varma, 2012).  

 A população da cidade do Rio de Janeiro é dividia em 4 regiões: centro e zonas norte, 

sul e oeste. A zona norte, onde se localiza o hospital de estudo, é sem dúvida a região que 

apresenta as maiores população e densidade demográfica (Tabela 1).  
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Tabela 1. População residente, área total e densidade demográfica: Cidade do Rio de Janeiro e Áreas, 2010. 

Fonte: SEBRAE, 2017. 

Local População 
Área 

(km2) 

Densidade Demográfica 

(pessoas/km2) 

Rio de Janeiro (Cidade) 6.320.446 1.225 5.161 

Centro e Zona Sul 1.303.785 133 9.794 

Zona Oeste 2.371.135 832 2.851 

Zona Norte 2.645.526 260 10.185 

 

O hospital operou desde a sua inauguração até 2012 com o mesmo tomógrafo, um 

aparelho multislice Philips Brilliance de 40 canais (fileiras de detectores). Em 2012 este 

equipamento foi substituído por um Philips Brilliance com 64 canais. Em 2013, outro 

tomógrafo foi instalado no hospital, um Philips Big Bore com 16 canais. Os dois últimos 

tomógrafos permaneceram em operação no hospital até o fim do período de estudo (2015). 

O hospital de estudo foi definido por ser o primeiro hospital da América Latina a 

armazenar dados radiológicos em assentamentos digitais. Dessa maneira, possui um vasto 

histórico de armazenamento de dados, que permite a avaliação do padrão e da tendência de uso 

da TC no hospital.  

Após a aprovação deste projeto de tese pelo comitê científico do hospital de estudo em 

08 de outubro de 2013, foram disponibilizados dados dos exames de TC de pacientes internados 

e ambulatoriais, em atendimentos médicos emergenciais e agendados realizados no período de 

2005 a 2015. 

 

3.2 Padrão e Tendência de Uso 

 

 

 As informações relativas aos procedimentos de TC como: número de identificação do 

paciente (ID), idade, gênero, tipo de procedimento, data do exame, indicação clínica, entre 

outros, foram extraídos diretamente do RIS do hospital através de consulta online e exportados 

para uma planilha Excel. O ID do paciente foi utilizado na quantificação do número de 

procedimentos realizados por cada paciente durante o período de estudo e a frequência de 

exames múltiplos. Foram excluídos do estudo os poucos procedimentos de TC que não 

continham informações relativas à região anatômica do corpo escaneada ou ao sexo do paciente. 

Para a avaliação do padrão de uso e tendência dos procedimentos de TC, os exames 

foram classificados como cabeça/pescoço (exames realizados na cabeça, no pescoço ou na 

cabeça e pescoço), como abdômen/pelve (exames realizados no abdômen superior, inferior, 
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abdômen total ou abdômen e pelve), como coluna (exames de coluna cervical, dorsal, lombar 

ou total), como angiotomografia (todos os tipos de angiografia por tomografia) e como tórax e 

extremidades os exames de tórax e extremidades respectivamente.  

 A taxa de crescimento anual composta (CAGR – Compound Annual Growth Rate) foi 

utilizada na avaliação da tendência de crescimento ao longo do período de estudo. A CAGR foi 

calculada utilizando a seguinte equação: 

 

       1/, 01

01

/1

10 
tt

tt NNttCAGR                               (1) 

 

Onde Nt0
e Nt1

representam o número de procedimentos no primeiro e no último ano do 

período considerado, respectivamente, e  t0 e t1o primeiro e o último ano do período 

correspondente respectivamente.  

 O período total de estudo (2005-2015) foi também fracionado em 3 subperíodos de 

estudo (2005-2008), (2009-2011) e (2012-2015), para uma avaliação mais detalhada dentro do 

longo período de estudo e para comparação com os resultados obtidos pelo estudo brasileiro 

realizado em 2016, que levou em consideração subperíodos semelhantes (Dovales, 2016). 

O tratamento dos dados e as análises estatísticas foram realizados utilizando-se o 

software STATA versão 11 (Stata Corp, College Station, TX), para a classificação dos exames 

por tipo de procedimento, região anatômica do corpo examinada, idade, gênero, ano, entre 

outros. 

 

3.3 Categorizações das indicações clínicas 

 

As indicações clínicas de todos os procedimentos de TC realizados em pacientes 

ambulatoriais e internados, com menos de 20 anos de idade, entre 2013 e 2015 foram avaliadas. 

O período acima, de apenas três anos, foi escolhido por não se tratar de uma avaliação 

temporal e sim de uma análise qualitativa da frequência das indicações clínicas. Os três últimos 

anos foram escolhidos por serem os mais representativos do cenário atual. 

No período de 2013 a 2015, foram extraídos dados de 7.090 procedimentos de TC a 

partir do RIS. Deste total de exames, 6.170 (87%) procedimentos apresentaram a informação 

relativa à indicação clínica nos registros radiológicos. 

As informações sobre indicações clínicas foram inseridas manualmente no RIS através 

de digitação em texto livre, o que gerou uma variabilidade significativa de termos para uma 
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mesma condição clínica. Desta forma, criou-se um algoritmo contendo palavras chaves para 

cada indicação clínica para agrupar as indicações clínicas semelhantes nas mesmas categorias.  

A medida que as indicações clínicas eram categorizadas nos seus respectivos grupos, o 

algoritmo era aperfeiçoado para capturar as indicações que não foram agrupadas. Desta forma, 

66 categorias de indicação clínica foram criadas conforme descritas na tabela 2. O processo de 

categorização das indicações clinicas foi manual e interativo e contou com o auxílio de um 

médico especializado em diagnóstico por imagem.  

 

Tabela 2. Categorias criadas para aglutinação das indicações clínicas mais frequentes na amostra. 

CATEGORIZAÇÃO DAS INDICAÇÕES CLÍNICAS 

Abdômen Agudo Dor de Estômago Otite 

Abscesso Dor de Ouvido Pielonefrite 

Adenomegalia Dor em Fossa Ilíaca Planejamento de Radioterapia 

Alteração comportamental Dor em Fossa Ilíaca Direita Planejamento de Quimioterapia 

Amigdalite Dor em Fossa Ilíaca Esquerda Plaquetopenia 

Apendicite Dor Lombar Pré/Pós-Operatório 

Atraso no desenvolvimento Dor na ATM Prostração 

AVC/AVE Dor no Joelho Respiratório 

Biópsia Dor no Peito Sangramento Nasal 

Colestase hepática DVP Sepse 

Cólica Epilepsia Sintomas Neurológicos 

Congestão Nasal Faringite Sinusite 

Constipação Febre Sonolência 

Convulsão Hemorragia Tontura 

Dengue Hidrocefalia Tosse 

Dental Inflamação/Infecção Trato Urinário 

Diarreia Irritabilidade Trauma 

Distensão Abdominal Luxação Tumor 

Doença Pulmonar Malformação Urolitíase 

Dor Mastoidite Doença Vascular 

Dor Abdominal Meningite Vômito 

Dor de Cabeça Náusea Outros 

3.4 Cálculo das Estimativas de Doses Efetivas e Absorvidas 
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Foram estimadas as doses efetivas e absorvidas em órgãos selecionados, considerando 

exames típicos (que abrangem regiões anatômicas inteiras) e exames específicos (com foco em 

determinada estrutura anatômica), conforme descrição abaixo: 

 Exames típicos: 

- Cabeça (apenas exames de crânio típico); 

- Tórax (apenas exame de tórax típico); 

- Abdômen/Pelve (apenas exame de abdômen e pelve típico). 

 Exames específicos: 

- Face; 

- Seios da Face; 

- Aparelho Auditivo. 

 

Todos os parâmetros técnicos de aquisição da imagem, como marca e modelo do 

tomógrafo, tensão do tubo (kV), corrente (mA), tempo de rotação (s), espessura de corte (mm), 

passo (pitch), CTDIvol (mGy), filtro (phantom), as posições iniciais e finais de varredura, 

protocolo utilizado,  região anatômica, entre outros, bem como as informações individuais do 

paciente, como idade na data do exame, gênero, data de nascimento e identificação 

pseudomizada foram coletados do PACS através do Software PerMoS - Performance and 

Monitoring Server for Medical Data desenvolvido no  Centro de Pesquisas Henri Tudor em 

Luxemburgo (Jahnen et al., 2011). 

As doses entregues aos pacientes foram estimadas individualmente utilizando o 

software NCICT (National Cancer Institute dosimetry system for Computed Tomography) (Lee 

et al., 2015). Este foi desenvolvido pelo Instituto Nacional do Câncer dos Estados Unidos da 

América em colaboração com a Universidade da Flórida e calcula a dose de radiação em exames 

de TC (Lee et al., 2010). As doses são calculadas com o uso de parâmetros de exposição obtidos 

através da extração realizada pelo software PerMos e de uma biblioteca de coeficientes de doses 

nos órgãos e tecidos obtidas a partir de simulações de Monte Carlo com a utilização de 

simuladores matemáticos híbridos (Jahnen et al., 2011; Lee et al., 2010). Esses simuladores 

representam pacientes de ambos os sexos, de diferentes faixas etárias (recém-nascidos, 1, 5, 10, 

15 anos de idade e adultos), possuem detalhes realistas da anatomia humana, da composição 

corporal e dimensões conforme estabelecido pela ICRP (ICRP, 2002; 2009).  
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O NCICT permite estimar as doses de radiação utilizando o valor de CTDIvol fornecido 

pelo tomógrafo para cada aquisição, ou através da estimativa do valor do CTDIvol mediante o 

fornecimento dos parâmetros: número de identificação (ID), idade e sexo do paciente, posição 

inicial e final de varredura, marca e modelo do tomógrafo e tensão (kVp), produto corrente 

tempo (mAs), passo (Pitch) e filtro (head/body) de aquisição (Lee et al., 2015). Tendo em vista 

que a informação relativa ao CTDIvol estava disponível para apenas 54 exames, realizamos o 

cálculo das doses através do CTDIvol calculado pelo NCICT a partir dos parâmetros de aquisição 

e dados relativos aos pacientes. 

 

O algoritmo utilizado no cálculo das doses é explicado abaixo: 

 

𝐷 (ó𝑟𝑔ã𝑜, 𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒, 𝑔ê𝑛𝑒𝑟𝑜, 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜) =

                            ∑ 𝐷𝐶𝐶 (ó𝑟𝑔ã𝑜, 𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒, 𝑔ê𝑛𝑒𝑟𝑜, 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜, 𝑧) 𝑥 𝐶𝑇𝐷𝐼𝑣𝑜𝑙
𝑧=𝑆𝐸
𝑧=𝑆𝑆             (2) 

 

Onde: 

 D (órgão, idade, gênero, espectro) é a dose absorvida (mGy) para um órgão de interesse, 

idade e gênero do paciente examinado para um determinado espectro de raios X; 

 SS e SE são as posições inicial (Scan Start) e final (Scan End) da varredura, 

respectivamente, que é a distância (cm) percorrida pela varredura em relação à posição 

1 associada ao topo da cabeça do paciente. 

 DCC (órgão, idade, gênero, espectro, z) é o coeficiente de conversão de dose no órgão. 

Caracterizado pela matriz de coeficientes de dose nos órgãos (mGy/mGy) para um corte 

axial de 1 cm. A dose no órgão (mGy) é normalizada para o CTDIvol (mGy) de 

referência para TC utilizado em simulação de Monte Carlo. Órgão é o órgão de 

interesse. Idade e gênero são os do paciente examinado. Espectro é uma das seis 

combinações entre as quatro tensões no tubo disponíveis (80, 100, 120 e 140 kVp) e 

duas opções de filtro (cabeça e corpo) de uma determinada varredura e z é o corte que 

pode variar do topo da cabeça à sola do pé do paciente; 

 CTDIvol é o índice de dose em TC ao longo do eixo z calculado para uma varredura em 

particular. 
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Para as varreduras em que o valor do CTDIvol não é fornecido, este fator é calculado 

através da seguinte equação: 

 

𝐶𝑇𝐷𝐼𝑣𝑜𝑙(𝑚𝑎𝑟𝑐𝑎, 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜, 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜) = 

 
𝐶𝑇𝐷𝐼𝑤 (𝑚𝑎𝑟𝑐𝑎,𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜,𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜)𝑛

𝑃𝑖𝑡𝑐ℎ
 𝑥 (

𝐼 𝑥 𝑡

100
) 𝑥 𝑘𝑂𝐵                  (3) 

 

Onde: 

 nCTDIw(marca, modelo, espectro) é o CTDIw normalizado para 100 mAs para um dado 

modelo e marca de tomógrafo e um dado espectro, que pode ser selecionado a partir da 

biblioteca publicada por Lee e colaboradores em 2014 (Lee et al., 2014). 

 I x t (mAs) é o produto da corrente do tubo (I) e o tempo de uma rotação (t); 

 kOB é o fator de correção de sobreposição definido por Nagel e colaboradores (Reiser et 

al., 2004). 

 

A biblioteca de doses para os órgãos foi calculada usando uma série de simuladores 

humanos computacionais híbridos combinados com simulação por Monte Carlo da emissão de 

raios X oriundos de um aparelho de TC (Lee et al., 2010). A série de simuladores híbridos 

contempla recém-nascidos, crianças de 1, 5, 10 e 15 anos de idade e adultos, homem e mulher 

de referência, em que a massa dos órgãos corresponde aos valores listados na Publicação 89 da 

Comissão Internacional de Proteção Radiológica (ICRP, 2002). 

A anatomia e as dimensões corporais de um paciente foram consideradas como 

próximas às dos simuladores híbridos de referência.  

A biblioteca de doses para os órgãos foi criada para as seguintes faixas etárias 

discretizadas: recém-nascidos, jovens de 1, 5, 10 e 15 anos e adultos do sexo masculino e 

feminino. Se a idade do paciente não for exatamente igual à de um dos simuladores, os 

coeficientes de conversão de dose são calculados através de interpolação entre os dois conjuntos 

de coeficientes de dose relativos aos simuladores adjacentemente mais velho e mais novo. Por 

exemplo, os coeficientes de conversão de dose em órgãos para um paciente de 7 anos de idade 

foram interpolados linearmente a partir dos coeficientes relativos aos simuladores de 5 e 10 
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anos de idade. Os coeficientes de conversão de dose calculados a partir de simuladores híbridos 

adultos foram utilizados para pacientes com 20 anos ou mais.  

A posição de início e fim da varredura foi padronizada de acordo com o estabelecido 

pelo Reino Unido para os exames pediátricos típicos e específicos, por exemplo, crânio 

pediátrico de criança de 1 ano tendo um comprimento de varredura de 13 cm, entre as posições 

inicial 1 cm e a posição final 14 cm (Pearce et al., 2012b; Lee et al., 2015). Essa decisão foi 

tomada baseada na não padronização de valores apresentados pelos tomógrafos, ou seja, 

dependendo da posição do paciente em relação à mesa ou de onde estaria configurada a posição 

zero, os resultados apresentados de posição inicial e final se relativizam. 

Os softwares PerMoS e NCICT foram cedidos pelo Instituto Henri Tudor de 

Luxemburgo e pelo National Cancer Institute dos Estados Unidos da América, respectivamente, 

através do projeto de colaboração “Tomografia Computadorizada no Brasil – Padrão de uso, 

estimativa de dose e risco de câncer” coordenado pelo Instituto de Radioproteção de Dosimetria 

(IRD/CNEN) (Jahnen et al., 2011; Lee et al., 2015). 

 As doses estimadas pelo NCICT foram exportadas para o programa STATA Inc para 

tratamento estatístico (Lee et al., 2015; Stata Corp, College Station, TX).  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Padrão de uso de TC 

 

A Tabela 3 apresenta o número de exames de TC realizados em pacientes menores de 

20 anos de idade no hospital de estudo entre 2005 e 2015 por sexo e parte do corpo examinada. 

Um total de 15.892 exames foram realizados nesta faixa etária (< 20 anos), que representa cerca 

de 8% do total de exames de TC realizados neste hospital no período de estudo.  Esta proporção 

de exames pediátricos e de jovens adultos é similar àquela reportada por Dovales (2016) para 

uma amostra de serviços privados de radiologia em 8 cidades no Brasil (9%), porém inferior 

aos 13% reportados para pacientes ambulatoriais do sistema público de saúde brasileiro (SUS) 

(Dovales et al., 2016). Esta diferença entre as proporções de exames pediátricos e de jovens 

adultos considerando o sistema público e o privado de saúde no Brasil, pode ser atribuída a uma 

maior disponibilidade de outras modalidades diagnósticas no setor privado, como a ressonância 

magnética (Muhogora et al., 2010). Este padrão é semelhante ao observado em países menos 

desenvolvidos da África e da Ásia onde a  TC pediátrica e de jovens adultos representa de 8 a 

20% do total de procedimentos realizados (Muhogora et al., 2010; Vassileva et al., 2012). Por 

outro lado, países desenvolvidos como França, Alemanha, Suíça e Israel têm reportado 

proporções de TC pediátrica entre 1 e 3% (Chodick et al., 2006; Aroua et al., 2007; Galanski 

et al., 2007; Bernier, M. et al., 2012).  Diferentemente de outros países desenvolvidos, os EUA 

apresenta uma alta proporção de exames de TC pediátrica e de jovens adultos (7-11% no 

período 1998-2007) (Mettler et al., 2000; Berrington De González et al., 2009). 

Outro fator que pode explicar a menor proporção de TC em pacientes menores de 20 

anos no sistema privado quando comparada àquela no sistema público de saúde no Brasil, é o 

tipo de acesso destes pacientes aos diferentes sistemas de saúde. Enquanto o sistema público 

brasileiro é gratuito e universal para todas as faixas etárias, o acesso à rede de saúde privada no 

Brasil é obtido principalmente através de benefício concedido aos trabalhadores. Dados da 

Agência Nacional de Saúde (ANS) mostraram que em 2008 cerca de  75% de toda a rede de 

seguros saúde  era proveniente de vínculos empregatícios (ANS, 2017). Desta forma, crianças 

e jovens adultos que não sejam dependentes de um adulto assegurado ou jovens adultos que 

também não trabalhem, terão acesso limitado à saúde privada. De fato, a proporção de pessoas 

com menos de 20 anos de idade coberta por seguro saúde na cidade do Rio de Janeiro (23%) é 

inferior à proporção dessa faixa etária na população da cidade (27%), enquanto o oposto ocorre 

para os adultos (77% dos adultos assegurados correspondem à 73% da população em geral) 

(ANS, 2017; SUS, 2017). Embora as diferenças nas proporções não sejam grandes, podem 
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explicar parte das diferenças observadas entre a proporção de TC pediátrica e de jovens adultos 

no sistema de saúde público e privado, incluindo o hospital de estudo. 

No geral, o tipo de exame mais frequente entre os pacientes com menos de 20 anos de 

idade foi o de cabeça/pescoço (59%) seguido pelo de abdômen/pelve (32%). Muitos estudos 

têm apontado cabeça/pescoço como o tipo de procedimento mais frequente em pediatria 

(CRCPD, 2007; Galanski et al., 2007; Linet et al., 2009; Chodick et al., 2016; Dovales et al., 

2016), e abdômen/pelve o mais frequente entre os adultos (Galanski et al., 2007; Linet et al., 

2009).  

 

Tabela 3. Número de exames de TC em crianças e jovens adultos por região anatômica e gênero, 2005-2015. 

Tipo de Exame 
Meninas Meninos Todos 

N (%) N (%) N (%) 

Cabeça/Pescoço 4,066 (55) 5,232 (61) 9,298 (59) 

Abdômen/Pelve 2,637 (36) 2,399 (28) 5,036 (32) 

Tórax 267 (4) 404 (5) 671 (4) 

Coluna 279 (4) 329 (4) 608 (4) 

Extremidades 67 (1) 115 (1) 182 (1) 

Angiotomografia 38 (1) 59 (1) 97 (1) 

Todas 7,354 (100) 8,538 (100) 15,892 (100) 

 

Meninos realizaram mais TCs que meninas (54 e 46% de todos os procedimentos, 

respectivamente). Todos os tipos de exames de TC foram mais frequentes em meninos do que 

em meninas, com exceção dos exames de abdômen/pelve, que foram mais frequentes entre as 

meninas. A maior proporção de exames de TC em meninos, pode ser explicada pelo fato de que 

meninos apresentarem maiores taxas de trauma do que meninas. De fato, observamos que 58% 

das indicações clínicas relacionadas a trauma ocorreram para meninos, e que trauma 

representou a indicação clínica mais frequente entre a população de estudo (42%). Esses 

resultados concordam com estudos que têm reportado que a maioria das TCs realizadas entre 

crianças e jovens adultos são procedimentos de cabeça devido à trauma (Tompane et al., 2012; 

Miglioretti, D. et al., 2013; Frenn et al., 2014), com meninos sendo geralmente mais propensos 

à traumas do que meninas (Sikron et al., 2004; Vassileva et al., 2012). 
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4.2 Tendência de uso de TC 

 

 

O número total de exames de TC em crianças e jovens adultos no hospital de estudo 

quase triplicou ao longo do período de estudo, crescendo de 902 procedimentos em 2005 para 

2.376 em 2015 (Fig. 2). Essa tendência foi mais pronunciada no período entre 2010 e 2014, 

com uma discreta redução em 2015. Tendências similares foram observadas para os exames de 

cabeça/pescoço e abdômen/pelve. A discreta redução de 3,6% no número de TCs de 2014 para 

2015, foi causada principalmente pela redução de procedimentos de cabeça/pescoço e 

abdômen/pelve nesse período. É precoce afirmar  que este declínio seja um reflexo de uma 

tendência decrescente no uso da TC conforme relatado por alguns países desenvolvidos 

(Chodick et al., 2006; Townsend et al., 2010; Collins et al., 2013; Miglioretti, D. et al., 

2013).Enquanto iniciativas como Image Wisely (Brink e Amis, 2010) e Image Gently (Goske 

et al., 2011) foram implementadas em países desenvolvidos resultando em maior atenção ao 

uso dos critérios de referência para estudos de TC (Levin et al., 2012; Smith-Bindman et al., 

2012; NHS, 2013), nenhuma ação semelhante foi implementada no Brasil e nem no hospital de 

estudo para promover a redução dos exames de TC desnecessários. 

 A tabela 4 apresenta a taxa de crescimento anual composta (CAGR) por tipo de exame 

para todo o período de estudo (2005-2015) e os subperíodos 2005-2008, 2009-2011, 2012-2015.  

Observou-se um crescimento anual de 10% para todos os exames de TC realizados em crianças 

e jovens adultos entre 2005 e 2015 no hospital de estudo, sendo as maiores taxas de 

crescimentos observadas para o período de 2009 a 2011. O maior aumento foi observado para 

a menor faixa etária (< 5 anos de idade). Contrariamente, o uso de TC no sistema único de saúde 

teve seu maior crescimento entre os pacientes da maior faixa etária (15-19 anos) entre 2008 e 

2011 (Dovales et al., 2016). Essa diferença também deve ser resultado da inserção antecipada 

de tomógrafos mais modernos no cenário privado, permitindo a realização de exames de 

qualquer parte do corpo de crianças pequenas mais facilmente e mais rapidamente. 

 Adicionalmente, podemos sugerir que crianças que possuem seguro saúde realizam 

consideravelmente mais visitas a consultórios médicos e serviços de emergência do que 

crianças desasseguradas. Assim como a maior acessibilidade à TC no cenário privado 

combinada a ansiedade de pais por diagnóstico acurado através de modalidades diagnósticas 

sofisticadas pode ter contribuído para a maior proporção de exames realizados em crianças com 

menos de 5 anos de idade no hospital de estudo. 
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Figura 2. Número de exames de TC pediátricas e de jovens adultos por ano e região anatômica, 2005-2015. 

 

Tabela 4. Variações no uso da TC em crianças e jovens adultos por tipo de exame e período de estudo. 

Tipo de Exame 
2005-2008  2009-2011  2012-2015  2005-2015 

N 

CAGR 

(%)  N 

CAGR 

(%)  N 

CAGR 

(%)  N 

CAGR 

(%) 

Cabeça/Pescoço 2,217 +1  1,941 +25  5,140 +11  9,298 +9 

Abdômen/Pelve 999 +11  1,130 +39  2,907 +6  5,036 +13 

Tórax 143 +11  168 -7  360 +24  671 +13 

Coluna 207 -28  121 +46  280 +12  608 +2 

Extremidades 32 -3  35 +29  115 +22  182 +15 

Angiotomografia 7 +71  20 +91  70 +11  97 +37 

Todas 3,605 +2  3,415 +29  8,872 +10  15,892 +10 
Nota: CAGR (Compound Annual Growth Rate) – Taxa de Crescimento Anual Composta definida na seção 

Metodologia. CGAR é dada em percentual de crescimento (+) ou redução (-). 

 

Embora todos os tipos de procedimentos tenham tido o uso aumentado, a 

angiotomografia foi o exame que apresentou o maior crescimento anual ao longo do período 

(37%). Quando analisamos o crescimento nos diferentes subperíodos (2005-2008, 2009-2011 e 

2012-2015) a maioria dos tipos de TC teve sua maior taxa de crescimento em 2009-2011. 

Quando comparamos com o padrão do SUS reportado por Dovales e colaboradores 

(2016), observamos que as maiores taxas de crescimento no SUS ocorreram para os exames de 

abdômen/pelve (28%) e tórax (21%). No entanto, os autores não fizeram uma classificação 

exclusiva para angiotomografia, que provavelmente foi majoritariamente incluída nos exames 

de tórax (Dovales et al., 2016). A angiotomografia, surgiu nos anos 1990. Através da 

combinação da tomografia helicoidal, processamento gráfico de imagens volumétricas e uma 

série de inovações tecnológicas ao longo do tempo, a angiotomografia ultrapassou a angiografia 
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convencional como a modalidade preferida para diagnóstico e caracterização da maioria das 

anormalidades cardiovasculares (Rubin et al., 2014). A maior parte das aplicações da 

angiotomografia em crianças envolve a avaliação de doenças vasculares e cardíacas congênitas 

e pós-operatórias. A angiotomografia ofereceu uma oportunidade de eliminar os longos 

períodos de sedação associados a Ressonância Magnética e de reduzir a exposição à radiação 

associada a angiografia convencional (Siegel, 2005). Todos estes fatores podem  explicar o 

crescente uso deste procedimento  ao longo do período de estudo.  

A Tabela 5 mostra a proporção de exames e taxas de crescimento anual de uso de TC 

por faixa etária e região anatômica estudada para o período 2005-2015. Ao longo do período de 

estudo, observou-se que a proporção de TCs de cabeça/pescoço tende a decrescer com o 

aumento da idade do paciente, enquanto a proporção de TC de abdômen/pelve tende a aumentar 

com a idade do paciente. Essa tendência de crescimento também foi observada no estudo 

brasileiro realizado entre pacientes pediátricos e jovens adultos do SUS e hospitais privados 

(Dovales, 2016). 

 

Tabela 5. Números e proporções (%) de exames de TC e crescimento (CAGR) no uso de tomografia por faixa 

etária e tipo de exame, 2005-2015. 

Tipo de Exame 
Idade da exposição (anos) 

  <5 5-14 15-19 <20 

Cabeça/Pescoço  
N (%) 3.972 (84,9) 3.547 (58,4) 1.779 (34,6) 9.298 (58,5) 

CAGR (%) +13,4 +6,9 +6,8 +9,2 

Abdômen/Pelve 
N (%) 372 (8,0) 1.929 (31,7) 2.735 (53,2) 5.036 (31,7) 

CAGR (%) +9,5 +12,9 +13,3 +12,8 

Tórax 

  

N (%) 171 (3,7) 223 (3,7) 277 (5,4) 671 (4,2) 

CAGR (%) +10,4 +11,9 +17,3 +13,5 

Coluna 

  

N (%) 105 (2,2) 250 (4,1) 253 (4,9) 608 (3,8) 

CAGR (%) +2,9 -0,4 +3,6 +1,9 

Extremidades 

  

N (%) 24 (0,5) 107 (1,8) 51 (1,0) 182 (1,1) 

CAGR (%) +12 +17 +14 +15 

Angiotomografia 

  

N (%) 32 (0,7) 20 (0,3) 45 (0,9) 97 (0,6) 

CAGR (%) +7,6 +19,6 +36,4 +36,8 

Todas 

  

N (%) 4.676 (100,0) 6.076 (100,0) 5.140 (100,0) 15.892 (100,0) 

CAGR (%) +12,6 +8,7 +10,1 +10,2 

Nota: CAGR (Compound Annual Growth Rate) – Taxa de Crescimento Anual Composta definida na seção 

Metodologia. CGAR é dada em percentual de crescimento (+) ou redução (-). 

 

Cabeça/pescoço foi o tipo de TC mais frequente entre os pacientes com menos de 20 

anos de idade, exceto para os de 15-19 anos, que apresentaram maiores proporções de exames 

de abdômen/pelve. Esses resultados contrastam com o padrão observado entre os pacientes 
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ambulatoriais do SUS, para os quais cabeça/pescoço foi o exame mais frequente para todos os 

pacientes com menos de 20 anos de idade. 

Essas diferenças podem ser reflexo da inserção antecipada de tomógrafos multislice na 

rede de saúde privada em comparação com o sistema público de saúde. Os tomógrafos mais 

modernos permitem a aquisição de grandes varreduras como abdômen/pelve com significante 

redução no tempo de aquisição, essencial para a sua utilização em pediatria, uma vez que se 

evita o uso de sedativos (Galanski et al., 2007). Como o tempo de aquisição total para uma TC 

de cabeça é curto e usualmente feito sem sedação, seu uso não foi grandemente afetado pela 

introdução das novas tecnologias de tomografia multislice. Essa exceção com relação à faixa 

etária 15-19 anos também pode ser justificada pela redução das indicações clínicas associadas 

à trauma nessa faixa etária (fortemente associado aos exames de cabeça/pescoço) e pelo 

aumento das condições clínicas associadas a infecções, especialmente as urinárias, típicas na 

adolescência e no período de iniciação sexual (associada aos exames de abdômen/pelve). 

 

4.3 Proporção de exames múltiplos 

 

A tabela 6 apresenta a proporção de pacientes que realizaram exames múltiplos  por 

idade e tipo de procedimento ao longo do período de estudo. Cerca de um terço dos pacientes 

com menos de 20 anos realizaram mais de uma TC entre 2005 e 2015. Esta proporção de exames 

múltiplos no hospital de estudo é similar aos valores reportados para uma amostra do sistema 

de saúde privado no Brasil (Dovales et al, 2016) assim como para o Reino Unido (Pearce et al, 

2012a). A proporção de pacientes com exames múltiplos tende a aumentar com a idade do 

paciente, variando de 21,4% em pacientes menores de 5 anos a 48,5% para pacientes de 15 a 

19 anos de idade, o que era de se esperar pois pacientes com mais idade têm mais tempo para 

apresentar sintomas ou condições que exijam uma TC. Cabeça/pescoço e abdômen/pelve foram 

as regiões anatômicas estudadas com o maior número de exames múltiplos no mesmo paciente 

para todas as faixas etárias. O que também era esperado, visto que estes são os exames mais 

comuns no grupo de estudo.  No entanto, ao considerarmos os pacientes submetidos à TC de 

abdômen/pelve e de coluna, observamos que mais da metade desses pacientes realizaram 

exames múltiplos. Essas regiões anatômicas são mais segmentadas e um exame de TC de 

coluna, por exemplo, pode ter sido registrada no RIS como três procedimentos no mesmo 

paciente: um exame de coluna cervical, um de coluna torácica e um de coluna lombar. Portanto, 

a avaliação de exames múltiplos para um determinado paciente pode ter sido superestimada. O 

mesmo poderia ter ocorrido no abdômen/pelve, onde um exame completo pode ter sido 
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registrado como três varreduras diferentes (abdômen superior, abdômen inferior e/ou pelve) no 

mesmo paciente. 

 

Tabela 6. Números e proporções de pacientes que realizaram exames múltiplos por idade na exposição e tipo de 

procedimento. 

Tipo de Exame N° de TCs 

Faixa Etária (anos) 

<5 5-14 15-19 <20 

N % N % N % N % 

Cabeça/Pescoço 
1 TC 2.504 74,7 1.934 51,3 661 26,1 5.099 52,8 

2+ TCs 533 15,9 576 15,3 342 13,5 1.451 15,0 
                  

Abdômen/Pelve 
1 TC 59 1,8 392 10,4 526 20,8 977 10,1 

2+ TCs 94 2,8 565 15,0 763 30,1 1.422 14,7 

                   

Tórax 
1 TC 41 1,2 58 1,5 56 2,2 155 1,6 

2+ TCs 44 1,3 35 0,9 42 1,7 121 1,3 

                   

Extremidades 
1 TC 13 0,4 68 1,8 30 1,2 111 1,1 

2+ TCs 6 0,2 18 0,5 8 0,3 32 0,3 

                   

Coluna 
1 TC 7 0,2 32 0,8 28 1,1 67 0,7 

2+ TCs 33 1,0 82 2,2 65 2,6 180 1,0 

                   

Angiotomografia 
1 TC 8 0,2 5 0,1 4 0,2 17 0,2 

2+ TCs 8 0,2 5 0,1 8 0,3 21 0,2 

  
 

                Todas Todas 3.350 100,0 3.770 100 2.533 100,0 9.653 100,0 

          

Todas 
1 TC 2.632 78,6 2.489 66,0 1.305 51,5 6.426 66,6 

2+ TCs 718 21,4 1.281 34,0 1.228 48,5 3.227 33,4 

 

4.4 Indicação clínica para o uso de CT 

 

De um total de 7.090 exames de TC realizados em pacientes de 0 a 19 anos de idade 

entre 2013 e 2015, obtivemos informações relativas a indicação clínica para 6.170 exames 

(87%). A disponibilidade das indicações clínicas foi crescente ao longo dos anos de estudo, 

sendo 80% em 2013 e 93% em 2015. Cabeça/Pescoço e Coluna tiveram as menores proporções 

de exames sem indicação (12% e 10% respectivamente) os outros tipos de exame tiveram em 

média 15%. 

A amostra apresentou o mesmo padrão de proporção de exames por faixa etária e por 

região anatômica do padrão observado no período total de estudo, 2005-2015.   

Das 66 categorias criadas para classificação de toda a amostra, foram selecionadas as 

categorias com as maiores frequências entre os diferentes tipos de exames por região anatômica. 

Para os exames de cabeça/pescoço, abdômen/pelve e tórax, foram selecionadas as categorias de 
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indicações clínicas com mais de 2% de proporção cada. Para os exames de coluna e 

extremidade, tipos de exames menos frequentes, foram selecionadas as 3 principais indicações 

clínicas de cada. As angiotomografias, por mais que também sejam procedimentos menos 

frequentes, foram as que mais cresceram de acordo com os resultados de tendência e são as que 

geralmente entregam as maiores doses de radiação, portanto, foi aplicado o mesmo critério 

utilizado para os exames mais frequentes, ou seja, indicações com proporções acima de 2%. A 

tabela 7 apresenta as 19 categorias de indicações clínicas mais frequentes na amostra avaliada. 

Cerca de 93% dos procedimentos com informações de indicação clínica puderam ser incluídos 

em uma das 19 categorias listadas. Uma mesma categoria de indicação clínica pode ocorrer em 

mais de um tipo de procedimento de TC. Por exemplo, a categoria trauma está presente entre 

as mais frequentes categorias para exames de cabeça/pescoço, coluna e extremidades. 

    Tabela 7. Números e proporções (%) das categorias de indicação clínica mais frequentes. 

Indicações Clínicas mais frequentes N % Acum. 

Trauma 2.587 41,9% 42% 

Dor abdominal 689 11,2% 53% 

Abdômen agudo 499 8,1% 61% 

Inflamação/infecção 435 7,1% 68% 

Cefaleia 382 6,2% 75% 

Urolitíase 155 2,5% 77% 

Tumor 151 2,4% 79% 

Convulsão 133 2,1% 82% 

Sintomas neurológicos 108 1,7% 83% 

Apendicite 106 1,7% 85% 

Abcesso 102 1,6% 87% 

Doença pulmonar 96 1,5% 88% 

Planejamento quimio/radioterapia 87 1,4% 89% 

Dor nas costas 77 1,2% 91% 

Pré/pós operatório 67 1,1% 92% 

Dor 31 0,5% 92% 

AVC/AVE 21 0,4% 93% 

Doença vascular 18 0,3% 93% 

Malformação 12 0,2% 93% 

Outros 414 6,7% 100% 

Todos 6.170 100,0% - 

 

A Tabela 8 apresenta as indicações mais frequentes por faixa etária e tipo de 

procedimento. Trauma representou a indicação clínica mais frequente para todos os 

procedimentos (42%), seguido de dor abdominal (11,2%), abdômen agudo (8,1%), 

inflamação/infecção (7,1%) e cefaleia (6,2%).  
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 Trauma apresentou proporção superior às reportadas por Journy e colaboradores (28%), 

Tompane de colaboradores (21%) e Chodick e colaboradores (10%) (Chodick et al., 2006; 

Tompane et al., 2012; Journy et al., 2016). 

Para os exames de TC de cabeça/pescoço, as indicações clínicas mais frequentes são: 

trauma (55%), dor de cabeça (9%) e inflamações e infecções (5%). A categoria inflamações e 

infecções inclui queixas como febre (16%), mastoidite (18%), meningite (10%), sinusite (10%), 

e celulite de face (10%). Journy e colaboradores reportaram que as indicações clínicas mais 

frequentes em exames de TC de cabeça em pacientes menores de 20 anos no Reino Unido, são: 

hidrocefalia (28%), trauma (27%) e hemorragia cerebral (27%). No nosso estudo, as indicações 

de hidrocefalia e hemorragia cerebral representam cada uma apenas 0,5% das indicações 

associadas à cabeça/pescoço.   

 De acordo com o guia de referência do Colégio Americano de Radiologia (ACR AC)  

e o Diagnostic Imaging Pathways (DIP) da Austrália, é indicada TC em traumas severos, 

moderados e algumas evoluções de traumas menores, com sintomas e sinais definidos (ACR, 

2016; DIPs, 2016). O guia de referência da Comissão Europeia não indica TC para os casos de 

lesões em que a criança permanece plenamente orientada, sem história de perda de consciência 

ou amnésia e sem demais fatores de risco clínico para uma lesão cerebral importante 

clinicamente (European Commission, 2001). No hospital de estudo, a informação referente a 

indicação clínica foi inserida apenas como trauma ou TCE (Trauma Crânio Encefálico), sem 

sinais ou sintomas associados em mais de 70% dos procedimentos. Logo, não foi possível 

avaliar se a indicação de trauma para o exame de TC está de acordo com os guias de referências 

internacionais. 

A cefaleia representou 9% das indicações para exames de cabeça/pescoço, enquanto no 

Reino Unido, esta categoria representa apenas  5% das indicações clínicas (Tompane et al., 

2012; Journy et al., 2016). O AC ACR indica TC nos casos de cefaleia pós-traumática com 

sinais ou sintomas de aumento da pressão intracraniana (se não houver disponibilidade de RM), 

cefaleia severa súbita, ou com suspeita de meningite ou encefalite, ou atribuída à trauma com 

sinais e sintomas neurológicos incluindo vômito, ou que aumente em frequência, duração ou 

severidade (Acr, 2016). De acordo com o DIP, somente deve-se considerar realizar TC de 

crânio por cefaleia nas apresentações com sinais neurológicos ou papiloedema, associados à 

trauma ou suspeita de hemorragia, e se não for possível investigar através de RM (DIPs, 2016). 

Sinusite representou 10% da categoria inflamação/infecção dentre os exames de 

cabeça/pescoço. A TC é indicada pelo AC ACR para crianças com mais de 4 anos de idade, 

que não respondam adequadamente ao tratamento medicamentoso, ou com sinusite crônica ou 
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sinusite bacteriana aguda recorrente por 1 ano ou com complicações intracranianas ou orbitais, 

ou imunodeprimidas (Acr, 2016). O GIC da Comissão Europeia não indica TC para crianças 

com menos de 5 anos de idade, orienta que a sinusite aguda possa ser diagnosticada e tratada 

clinicamente, e para os casos de persistência após 10 dias de tratamento, indica que uma 

radiografia pode ser necessária. A TC é indicada nos casos de insucesso com a dose máxima de 

tratamento, de complicações como celulite orbital ou suspeita de malignidade (European 

Commission, 2001). Não houve casos de TC devido a sinusite em crianças com até 4 anos de 

idade no estudo. 

 Nos exames de TC de tórax, as indicações clínicas com as maiores proporções foram 

relativas à doença pulmonar (27%), tumores (14%), inflamações e infecções (11%), trauma 

(9%) e planejamento de quimioterapia ou radioterapia. A categoria de doença pulmonar incluiu 

indicações como pneumonia (63%) e derrame pleural (13%). As condições clínicas 

majoritariamente relacionadas a categoria de inflamações e infecções foram febre (42%) e sepse 

(24%). A categoria planejamento de quimioterapia ou radioterapia refere-se a estudos 

realizados em pacientes diagnosticados com câncer, e que estejam realizando o planejamento 

da radioterapia por TC ou a avaliação de extensão da doença para acompanhamento de 

quimioterapia. 

Doenças pulmonares representam 1.5% das indicações clínicas categorizadas no estudo. 

Os estudos realizados nos Estados Unidos, Reino Unido e Israel, que categorizaram as 

condições clínicas através da CID, obtiveram proporções superiores para a categoria doenças 

respiratórias (7, 11 e 22%). Proporções superiores seriam esperadas, uma vez que as doenças 

respiratórias englobam as vias aéreas superiores além das doenças que acometem somente o 

pulmão, além da incidência superior de doenças respiratórias em países com clima mais frio e 

seco (Chodick et al., 2006; Tompane et al., 2012; Journy et al., 2016). Doenças pulmonares foi 

a categoria com maior proporção para TC de Tórax (27%), de forma semelhante ao apresentado 

por Journy e colaboradores (27%) em termos do CID relativo à doenças respiratórias (Journy 

et al., 2016). Dentre os exames categorizados como doenças pulmonares, 56% foram associados 

à pneumonia. De acordo com o DIP, a TC é indicada em casos de radiografia de tórax 

inconclusiva para pneumonia e de acordo com a Comissão Europeia a TC não é indicada, seria 

indicada radiografia de tórax se os sintomas persistirem após o tratamento ou em crianças 

severamente doentes. Se a radiografia confirmar pneumonia, não é necessário acompanhamento 

com radiografia de rotina (follow-up) (European Commission, 2001; DIPs, 2016).  

 Nos exames de TC de abdômen/pelve a maior proporção de indicações clínicas foi 

encontrada para dor abdominal (30%). A categoria dor abdominal inclui queixas como dor na 
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fossa ilíaca (FI), dor na fossa ilíaca esquerda (FIE), dor na fossa ilíaca direita (FID) ou qualquer 

outra dor não descrita como abdômen agudo. A segunda maior proporção foi relativa a categoria 

abdômen agudo (22%), seguida por inflamações e infecções (8%), urolitíase (7%) e apendicite 

(5%). Na categoria de inflamações e infecções, as queixas mais comuns foram febre (44%) e 

pielonefrite (32%). 

Dor abdominal e abdômen agudo, podem também ser avaliadas em conjunto por 

representarem condições clínicas relacionadas à dor da região do abdômen. As duas categorias 

juntas, representaram 52% das indicações para exames de TC de abdômen e pelve e cresceram 

em proporção com aumento da idade do paciente. Essas categorias representam juntas, 19% de 

todas as indicações clínicas do estudo. Tompane e colaboradores reportou em seu estudo 

publicado em 2013, em termos de códigos CID-9, que 11% das condições clínicas do estudo 

foram relativas à dor abdominal e 18% às doenças gastrointestinais (Tompane et al., 2012). O 

AC ACR recomenda que pode ser necessária TC na investigação de abdômen agudo (dor 

abdominal não localizada) associado à febre e suspeita de abcesso. De acordo com o GIC da 

Comissão Europeia e com o DIP, a TC não é necessária na conduta de investigação de Abdômen 

Agudo (não traumático) (European Commission, 2001; ACR, 2016; DIPs, 2016). 

A terceira categoria de indicação clínica com maior frequência para exames de TC de 

abdômen/pelve foi inflamações e infecções que representaram 8% das indicações de 

abdômen/pelve, e dentre elas 32% foram relativas à pielonefrite. A proporção de pielonefrite 

entre os exames de abdômen/pelve aumentou de 0% entre os pacientes com menos de 15 anos 

de idade para 7% entre os pacientes entre 15 e 19 anos de idade. Um aumento da proporção de 

doenças do trato geniturinário com a idade também foi reportado por Tompane e colaboradores 

e proporção semelhante foi apresentada por Journy e colaboradores em exames de pelve (5%) 

(Tompane et al., 2012; Journy et al., 2016). De acordo com o AC ACR, a TC é indicada apenas 

para pacientes complicados (Ex: histórico de cálculos ou cirurgia renal prévia, diabéticos, 

imunodeprimidos ou sem resposta à terapia) (Acr, 2016). O GIC da Comissão Europeia não 

indica TC para infecções urinárias comprovadas e o DIP não indica TC para infecções do trato 

geniturinário (European Commission, 2001; DIPs, 2016).  

A proporção de exames devido à categoria urolitíase, onde foram categorizados os casos 

de cálculos renais, contabilizou 7% das indicações para abdômen/pelve, semelhante à 

proporção de 5% reportada por Journy e colaboradores (Journy et al., 2016). 
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Tabela 8. Números e Proporções (%) de indicações clínicas de acordo com a idade na data do exame. 

Tipo de Exame 
Indicações clínicas 

mais frequentes 

Idade (Anos) 

<5 5-14 15-19 All 

N % N % N % N % 

Cabeça/Pescoço 

Trauma 1.362 74 691 46 239 30 2.292 55 

Cefaleia 44 2 224 15 101 13 369 9 

Inflamação/Infecçãoa 64 3 71 5 79 10 214 5 

Convulsão 51 3 53 4 26 3 130 3 

Sintomas 

neurológicosb 14 1 47 3 41 5 102 2 

Abscessoc 6 0 19 1 59 7 84 2 

Tumor 15 1 30 2 20 2 65 2 

Outros 113 6 156 10 122 15 391 9 

Sem indicação 166 9 204 14 116 14 486 12 

Todos 1.835 100 1.495 100 803 100 4.133 100 

Tórax 

Doença pulmonard 24 36 17 20 37 27 78 27 

Tumor 10 15 17 20 13 9 40 14 

Inflamação/Infecçãoe 2 3 8 9 23 17 33 11 

Trauma 1 2 8 9 18 13 27 9 

Planejamento 

Quimio/Radio 2 3 12 14 2 1 16 5 

Outros 13 20 11 13 23 17 47 16 

Sem indicação 14 21 14 16 23 17 51 17 

Todos 66 100 87 100 139 100 292 100 

Abdômen/Pelve 

Dor abdominalf 47 29 336 39 303 24 686 30 

Abdômen agudo 23 14 219 25 257 20 499 22 

Inflamação/Infecçãog 11 7 29 3 141 11 181 8 

Urolitíase 2 1 19 2 134 11 155 7 

Apendicite 0 0 42 5 64 5 106 5 

Dor nas Costas 0 0 7 1 57 5 64 3 

Trauma 8 5 27 3 27 2 62 3 

Tumor 14 9 10 1 13 1 37 2 

Outros 22 13 60 7 116 9 176 8 

Sem indicação 38 23 123 14 169 13 330 14 

Todos 164 100 865 100 1.267 100 2.296 100 

Coluna 

Trauma 36 77 59 73 64 67 159 71 

Dor nas costash 1 2 3 4 7 7 11 5 

Planejamento 

Quimio/Radio 2 4 3 4 0 0 5 2 

Outros 3 6 7 9 15 16 25 11 

Sem indicação 5 11 9 11 9 9 23 10 

Todos 47 100 81 100 95 100 223 100 
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Tabela 8. Números e Proporções (%) de indicações clínicas de acordo com a idade na data do exame 

(continuação). 

Tipo de Exame 
Indicações clínicas 

mais frequentes 

Idade (anos) 

<5 5-14 15-19 All 

N % N % N % N % 

Extremidades 

Trauma 4 31 23 46 17 57 44 47 

Dori 0 0 8 16 1 3 9 10 

Inflamação/Infecçãoj 3 23 1 2 0 0 4 4 

Outros 2 15 9 18 4 13 15 16 

Sem indicação 4 31 9 18 8 27 21 23 

Todos 13 100 50 100 30 100 93 100 

Angiotomografia 

Doença Vasculark 4 27 0 0 7 23 11 21 

Malformaçãol 5 33 0 0 1 3 6 11 

Cefaleia 0 0 0 0 5 17 5 9 

Tumor 0 0 5 63 0 0 5 9 

AVC/AVE 0 0 0 0 4 13 4 8 

Trauma 0 0 0 0 3 10 3 6 

Pré/pós operatório 0 0 1 13 0 0 1 2 

Convulsão 0 0 1 13 0 0 1 2 

Outros 2 13 0 0 6 20 8 15 

Sem indicação 4 27 1 13 4 13 9 17 

Todos 15 100 8 100 30 100 53 100 
aCelulite de face (10%), febre (16%), meningite (10%), mastoidite (18%) e sinusite (10%). 
bSíncope (58%) and paralisia facial (9%). 

cAbcesso amigdaliano (11%), abcesso periamigdaliano (30%) e somente abcesso (45%). 

dPneumonia (63%) e derrame pleural (13%). 

eSepse (24%) e Febre (42%). 

fDor local, incluindo FI, FID e FIE ou não descrita como abdmen agudo. 

gPielonefrite (32%) e febre (44%). 

hQualquer dor na coluna. 

iDor indefinida ou dor no joelho. 

jFebre (60%). 

kAneurisma (9%), trombose (55%) e vasculite (36%). 

lAtresia pulmonar (88%). 

 

Trauma representou 71% das indicações para exames de TC de coluna e 47% das 

indicações clínicas para exames de TC de extremidades, semelhante aos resultados 

apresentados no Reino Unido (66% e 53% respectivamente) (Journy et al., 2016). De acordo 

com o GIC da Comissão Europeia, a TC de coluna é indicada em traumas associados à déficit 

neurológico. No entanto, mais de 95% das indicações de trauma foram inseridas no RIS como 

queda, trauma ou acidente, sem sinais ou sintomas associados que possam estar relacionados a 

algum déficit neurológico. 
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 As indicações clínicas mais frequentes para os exames de angiotomografia são: doença 

vascular (21%), malformações (11%), cefaleia (9%), tumores (9%), AVC/AVE (8%) e trauma 

(6%). As doenças vasculares incluem trombose (55%), vasculite (36%) e aneurismas (9%). 

Dentre as malformações, 88% são relativas a atresia pulmonar. O estudo do Reino Unido não 

criou uma classificação específica em angiotomografia, mas observou uma proporção de 9% 

para a categoria malformações congênitas, que pode ser associada diretamente aos nossos 

resultados. 

 As categorias tumor e planejamento de quimio/radioterapia concentraram as indicações 

clínicas relacionadas a tumores (benignos ou malignos) diagnosticados ou em suspeita, e 

totalizaram 3,8% de todas as indicações categorizadas no estudo e 3,2% das indicações para 

exames de cabeça/pescoço, resultado similar ao encontrado por Journy e colaboradores, que 

verificou menções a tumores em 5% dos procedimentos avaliados e em 3% dos exames de 

cabeça/pescoço (Journy et al., 2016). 

A categoria de indicações que apresentou as maiores proporções no estudo foi trauma, 

especialmente entre os exames de cabeça/pescoço e coluna. Os exames de TC de 

cabeça/pescoço, abdômen/pelve e coluna realizados em decorrência de traumas decrescem à 

medida que se eleva a idade do paciente, enquanto que para os exames de tórax, extremidades 

e angiotomografia a proporção de exames realizados devido a trauma aumenta com a idade. 

Esse padrão reflete a gravidade dos traumas relacionado a faixa etária,  crianças mais jovens 

geralmente se envolvem em traumas leves como queda da própria altura ou alturas baixas, 

geralmente investigadas por exames de cabeça/pescoço e coluna, enquanto adolescentes e 

jovens adultos têm maior probabilidade de envolvimento em acidentes automobilísticos ou 

agressões, podendo se politraumatizar e  realizar imagens de TC de extremidades, 

abdômen/pelve ou tórax geralmente utilizadas na investigação de traumas severos. 

A tabela 9 apresenta a proporção de exames múltiplos por indicação clínica e número 

de TCs realizados entre 2013 e 2015 no hospital de estudo. No período de 2013 a 2015, 24% 

dos pacientes realizaram exames múltiplos. A maior proporção de exames múltiplos ocorreu 

em exames de coluna (69%) e devido à trauma (86%). A segunda maior proporção de exames 

múltiplos foi observada para os exames de abdômen/pelve (38%), relacionados à dor abdominal 

(36%) e abdômen agudo (26%).  
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Tabela 9. Proporção de exames múltiplos por indicação clínica e número de TCs realizadas. 

Região 

Anatômica 

Indicações mais 

frequentes 

Número de pacientes por idade e número de TCs realizadas 

<5 5-14 15-19 All 

1 TC >1 TC 1 TC >1 TC 1 TC >1 TC 1 TC >1 TC 

Cabeça/ 

Pescoço 

Trauma 81% 85% 52% 59% 24% 43% 62% 67% 

Cefaleia 3% 1% 21% 9% 21% 8% 12% 5% 

Inflamação/Infecção 4% 3% 4% 8% 10% 19% 5% 9% 

Todas 40% 7% 31% 5% 13% 4% 84% 16% 

Tórax 

Doença Pulmonar 50% 50% 37% 17% 59% 32% 50% 33% 

Tumor 8% 8% 17% 25% 5% 21% 10% 19% 

Inflamalção/Infecção 0% 8% 11% 8% 14% 21% 10% 14% 

Todas 16% 8% 24% 8% 30% 13% 71% 29% 

Abdômen/ 

Pelve 

Dor Abdominal 37% 34% 46% 47% 27% 29% 35% 36% 

Abdômen Agudo 19% 19% 31% 30% 24% 23% 26% 26% 

Inflamalção/Infecção 13% 6% 2% 5% 11% 14% 8% 10% 

Todas 4% 2% 24% 14% 33% 22% 62% 38% 

Coluna 

Trauma 33% 81% 50% 93% 47% 83% 47% 86% 

Dor nas costas 33% 0% 19% 0% 29% 3% 25% 1% 

Quimio/Planejament

o de Radioterapia 0% 6% 6% 4% 0% 0% 3% 3% 

Todas 3% 14% 14% 23% 15% 31% 31% 69% 

Extremidades 

Trauma 67% 0% 56% 0% 73% 67% 61% 40% 

Dor 0% 0% 22% 0% 7% 0% 16% 0% 

Inflamação/Infecção 0% 100%a 3% 0% 0% 0% 2% 20% 

Todas 10% 2% 58% 2% 24% 5% 92% 8% 
aReferente a apenas um paciente. 
 

 

Trauma representou 67% das indicações clínicas relativas a exames múltiplos de 

cabeça/pescoço, atingindo 85% das indicações associadas a exames múltiplos em pacientes 

menores de 5 anos de idade. Essa indicação representou também 86% dos exames múltiplos 

realizados em coluna e 40% dos realizados em extremidades.  

Em exames de cabeça/pescoço, a proporção de exames múltiplos devido a trauma 

decresceu com o aumento da idade, o que pode ser explicado pelo fato de que crianças menores 

se envolvem em traumas leves com maior frequência que crianças maiores e adolescentes. Em 

contrapartida, em exames de abdômen e pélvis, a proporção de exames múltiplos devido a 

inflamação/infecção, aumentou com a idade dos pacientes, sugerindo um reflexo do aumento 

na incidência infecções no trato geniturinário na adolescência. 

As doenças pulmonares, vistas como as mais frequentes causas de exames de TC de 

tórax no estudo, também estão associadas à maior proporção de exames múltiplos de tórax 

(33%). 
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Houve apenas dois casos de exames múltiplos de angiotomografia em crianças e jovens 

adultos no hospital de estudo durante o período avaliado, uma devido a vasculite e outra devido 

a convulsão. 

 

 

4.5 Doses decorrentes dos exames típicos de TC 

 

4.5.1 Estimativa da Dose Efetiva 

 

Dos 893 exames que continham todos os parâmetros necessários para estimarmos as 

doses de radiação, 726 realizaram exames típicos, ou seja, de crânio, tórax e abdômen/ pelve. 

A tabela 10 apresenta a distribuição da dose efetiva por tipo de exame e faixa etária. Nenhum 

paciente recebeu doses efetivas estimadas iguais ou superiores a 50 mSv por procedimento. No 

entanto, doses efetivas maiores que 20 mSv foram estimadas para cerca de metade dos exames 

de TC de tórax (54%) na faixa etária de 15-19 anos de idade.   

 

Tabela 10. Distribuição de Dose efetiva média (mSv) por tipo de exame e idade. 

  Crânio   Tórax   Abdômen/pelve 

  0-4 5-14 15-19   0-4 5-14 15-19   0-4 5-14 15-19 

N° de exames 243 182 61   12 12 12   10 105 89 

Dose Efetiva Média, mSv 1,5 1,9 1,8   6,8 11,5 19,1   12,9 13,8 19,6 

Mediana da Dose efetiva, mSv 1,5 1,8 1,9  4,7 8,1 18,0  9,0 11,8 19,3 

Mediana da Dose efetiva por 

procedimento, mSv 1,6  8,5  16,1 

Dose Efetiva, percentil                       

Percentil 25 1,1 1,4 1,6   4,5 5,0 10,8   6,3 7,1 15,8 

Percentil 50 1,5 1,8 1,9   4,7 8,1 18,0   9,0 11,8 19,3 

Percentil 75 1,7 2,4 2,2   8,2 17,2 26,7   16,7 19,1 23,7 

Percentil 95 2,2 3,0 2,2   13,6 29,2 36,5   36,0 29,2 30,6 

Dose >=20msv (%) 0 0 0   0 17 54   10 23 43 

 

As doses de radiação variaram significativamente entre os diferentes tipos de estudo. A 

dose efetiva média no estudo variou de 1,5 mSv em TC de crânio (variação interquartil [IQR] 

1,3-2,0) à 19,6 mSv (IQR 10-22) para Abdômen/Pelve. Até mesmo para um dado tipo de 

procedimento, a dose efetiva variou significativamente, apresentando uma média de 9 vezes 

entre as doses mínima e máxima. Amplas variações de dose efetiva foram observadas para os 

exames de Abdômen/Pelve (variação de 3,6 mSv a 37 mSv) e Tórax (variação de 3,5 mSv a 37 

mSv). Essa ampla variação nas distribuições de dose efetiva para o mesmo tipo de exame e 

mesma faixa etária indicam que alguns protocolos podem estar expondo pacientes a altas doses 
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desnecessariamente enquanto provavelmente outros protocolos produzem baixas exposições, 

porém não produzem imagens com a qualidade adequada. Essa dispersão de valores 

provavelmente é devida à não padronização de protocolos e à variação dos parâmetros de 

aquisição (especialmente corrente do tubo) (Tsushima, Y et al., 2010). 

Avaliando-se através das medianas das doses efetivas relativas aos procedimentos, 

ficam claros os valores distintos para as três regiões anatômicas, 1,6 mSv para crânio, 8,5 mSv 

para tórax e 16,1 mSv abdômen/pelve. Smith-Bindman e colaboradores reportaram em 2009, 

em um estudo conduzido entre adultos, doses similares para procedimentos típicos de cabeça, 

tórax e abdômen/pelve, com valores iguais à 2,1, 8,2 e 15 mSv respectivamente (Smith-

Bindman et al., 2009). Tsushima e colaboradores (2010) também publicaram valores de dose 

similares (relativos à 2008) em um estudo realizado com pacientes de todas as idades, 2,6, 9,6 

e 10,3 mSv para TCs de cabeça, tórax e abdômen inferior (Tsushima, Y et al., 2010).  

Miglioretti e colegas em 2013, em um estudo realizado entre pacientes com menos de 

15 anos de idade, apresentou medianas de dose efetiva em decorrência de TC de cabeça, 

variando entre 1,0-1,2 mSv (5-14 anos) e 2,6 mSv (< 5 anos). Nosso estudo documentou 

resultados muito similares, 1,5 e 1,8 mSv, para as faixas etárias de < 5 anos e 5-14, 

respectivamente.  Para os exames de abdômen/pelve, foram observados resultados semelhantes 

para a faixa etária 5-14 anos, onde encontramos 11,8 mSv de mediana e Miglioretti e colegas 

encontraram 8,0 e 11,1 mSv (para 5-9 anos e 10-14 anos respectivamente), mas para a faixa 

etária < 5 anos encontramos uma mediana de dose efetiva igual a 9,0 mSv enquanto o 

Miglioretti e colegas encontraram 4,7 mSv. O presente estudo também obteve valores 

superiores de dose nos exames de tórax para todas as faixas etárias quando comparado com o 

estudo discutido acima, as medianas de dose para as faixas etárias de < 5 anos e 5-14 anos foram 

4,7 e 8,1 respectivamente, enquanto Miglioretti e colegas apresentaram doses de 3,1,  3,9 e 5,3 

mSv para as faixas etárias de < 5,  5-9 anos e 10-14 anos, respectivamente (Miglioretti, D. et 

al., 2013). 

A figura 3 apresenta um gráfico em formato boxplot com a distribuição das doses 

efetivas estimadas para os exames de crânio, tórax e abdômen/pelve por faixa etária. Nesse tipo 

de gráfico, as caixas representam a variação interquartil (25-75% da distribuição), as 

extremidades das barras verticais representam os valores mínimos e máximos e a linha 

horizontal divisora entre as duas cores de cada caixa representa a mediana da distribuição.  
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Avaliando-se a distribuição de doses efetivas para os exames típicos entre as faixas 

etárias estudadas através do gráfico, fica nítido que suas medianas são crescentes entre os 

procedimentos de crânio, tórax e abdômen/pelve e crescem também para um mesmo tipo de 

exame com a idade dos pacientes. 
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etária. 
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4.5.2 Estimativa da Dose Absorvida  

 

 

Tabela 11. Distribuição de Dose Absorvida média (mGy) por tipo de exame e idade. 

  Crânio   Tórax   Abdômen/pelve 

  0-4 5-14 15-19   0-4 5-14 15-19   0-4 5-14 15-19 

N° de exames 243 182 61   12 12 12   10 105 89 

Dose Absorvida 

Média, mGy                       

Cérebro 21,5 30,3 39,0   0,4 0,7 0,6   0,2 0,1 0,1 

Cristalino 20,6 35,3 48,0   0,2 0,4 0,5   0,2 0,1 0,1 

Tireoide 1,7 2,5 2,2   17,7 34,8 45,5   7,8 0,8 0,6 

Esôfago 0,9 1,0 0,8   12,5 20,7 28,7   11,3 7,3 6,7 

Pulmões 0,5 0,7 0,5   14,0 22,8 33,1   16,7 8,0 5,9 

Mama* 0,2 0,2 0,2   12,4 17,6 25,2   17,6 16,3 2,9 

Estômago 0,1 0,1 0,1   7,5 13,6 29,3   20,2 23,7 36,5 

Fígado 0,2 0,1 0,1   8,8 16,0 30,3   20,5 22,1 33,1 

Cólon 0,0 0,0 0,0   0,9 1,4 6,3   16,1 27,3 43,1 

Retosigmóide 0,0 0,0 0,0   0,3 0,2 0,4   6,5 16,3 29,1 

Sistema urinário 0,0 0,0 0,0   0,2 0,1 0,2   4,9 12,9 30,9 

Próstata* 0,0 0,0 0,0   0,1 0,0 0,1   1,5 7,4 12,4 

Útero* 0,0 0,0 0,0   0,2 0,2 0,2   7,5 14,7 26,9 

Testículos* 0,1 0,0 0,0   0,0 0,0 0,1   0,8 3,4 6,6 

Ovários* 0,0 0,1 0,0   0,3 0,2 0,3   10,1 17,0 29,2 

Medula Óssea 7,0 6,7 4,2   4,0 6,0 9,7   6,3 7,6 14,7 

*As doses na mama, útero e ovários são referentes às meninas somente e as doses na próstata e testículos são 

referentes aos meninos somente. 

 

 

 A medida que as doses efetivas refletem melhor a exposição geral do paciente à 

radiação, as doses absorvidas nos órgãos específicos são mais apropriadas para a estimativa do 

risco de câncer durante a vida para exposições não uniformes, como é o caso da TC. Por 

exemplo, se uma paciente é submetida a um estudo radiológico que irradia somente a região 

das mamas, deve-se estimar a dose absorvida na mama para estimar o risco de câncer 

proveniente desse exame. 

De acordo com os resultados apresentados na tabela 11, foram selecionados os seguintes 

órgãos e tecidos para serem analisados mais detalhadamente: Cérebro, Cristalino, Tireoide, 

Mamas e Medula Óssea Vermelha. A seleção deve-se à sensibilidade dos mesmos às radiações 

ionizantes e aos potenciais riscos de efeitos determinísticos e estocásticos associados às 

exposições à radiação. 

Os exames de TC de crânio, conferem maiores valores de dose absorvida no cérebro e 

no cristalino. Os exames de tórax, conferem maior dose na tireoide, esôfago, pulmões e mama 
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(embora tenha-se percebido doses relativamente elevadas nas mamas de meninas com até 14 

anos de idade submetidas à TC de abdômen/pelve). Exames de abdômen/pelve conferem 

maiores doses no estômago, fígado, cólon, útero, ovários e medula óssea. Nas crianças mais 

jovens (< 5 anos), as doses na medula foram superiores nos exames de crânio, nas crianças 

maiores e jovens adultos (5-19) as doses na medula foram superiores nos exames de 

abdômen/pelve. 

As TCs de crânio entregaram em média 27 e 30 mGy de dose absorvida no cérebro e no 

cristalino respectivamente. Os procedimentos de tórax produziram em média 33 mGy de dose 

absorvida na tireoide, com mediana de 23 mGy. Nas mamas, em procedimentos de tórax, a dose 

absorvida média foi de 20 mGy enquanto a mediana foi de 13 mGy. A dose absorvida média 

observada na medula óssea, foi de 11 mGy em procedimentos de abdômen/pelve e de 7 mGy 

no crânio. A Figura 4 apresenta um gráfico em box plot com a distribuição das doses absorvidas 

nos órgãos e tecidos selecionados para os tipos de procedimento onde esses órgãos e tecidos 

recebem as maiores doses de radiação associadas. 

 

 

Figura 4. Distribuição de dose absorvida (mGy) em órgãos selecionados devido aos exames típicos. 
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As altas doses absorvidas estimadas para o cristalino, podem resultar em um aumento 

na incidência de opacidades e cataratas no cristalino, que, através de estudos recentes, foram 

observados em limiares de doses inferiores aos previamente estabelecidos ou mesmo sem limiar 

(ICRP, 2011a). De fato, a ICRP (2011a) publicou um limite de 500 mGy de dose absorvida, 

baseada  na probabilidade de 1% de desenvolvimento de cataratas radio-induzida em adultos 

expostos à irradiação aguda (fracionada ou prolongada) e crônica (ICRP, 2011b). O limite do 

equivalente de dose regulatoriamente recomendado para o cristalino de indivíduos 

ocupacionalmente expostos passou também de 150 para 20 mSv em um ano (ICRP, 2011a; 

Andrade et al., 2012). Os resultados de um estudo recente conduzido por Chodick e 

colaboradores, em 2016, com uma coorte de crianças sobreviventes de câncer infantil após 

tratamento com radioterapia indicam uma forte associação entre a exposição ocular à radiação 

ionizante e risco a longo prazo de catarata pré-senil. O risco de catarata aumenta linearmente  

com a dose no cristalino, começando com doses tão baixas quanto 500 mGy (Chodick et al., 

2016).  

A dose máxima estimada para o cristalino no presente estudo foi de 56 mGy em um 

procedimento de TC do aparelho auditivo, nos levando a conclusão de que em um exame como 

este, 10% do limite de dose de 500 mGy estabelecido pela ICRP para o cristalino já teria sido 

atingido. 

Alguns estudos têm relatado um aumento significativo do risco de câncer após a 

exposição à radiação na faixa de dose associada à múltiplas TCs ou dezenas de radiografias 

(Boice et al., 1991; Einstein, 2012 ; Pearce et al., 2012b). Em um estudo de coorte retrospectivo, 

Pearce e colegas em 2012 mostrou associações significativas entre as doses de radiação 

recebidas na medula óssea  e no cérebro em decorrência de exames de TC e subsequente 

incidência de leucemia e tumores cerebrais, respectivamente (Pearce et al., 2012b). 

As doses de radiação provenientes de exames de TC são distribuídas de forma não 

uniforme e diante do padrão de distribuição das doses absorvidas na medula, observamos que 

as maiores doses absorvidas na medula óssea foram provenientes de procedimentos de cabeça 

e na faixa etária < 5 anos, semelhante ao apresentado por Miglioretti e colaboradores, em 2013 

e Pearce e colaboradores, em 2012. O crescimento das doses com o aumento da idade para tórax 

e abdômen/pelve, com valores superiores nos procedimentos de abdômen/pelve também foram 

reportados por Miglioretti e colaboradores (Pearce et al., 2012b; Miglioretti, D. et al., 2013). 
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Assumindo-se as doses máximas absorvidas no cérebro e na medula óssea no estudo (58 

e 27 mGy respectivamente), ambas observadas em crianças com menos de 1 ano de idade, 

constatamos através dos resultados obtidos por Pearce e colaboradores que uma TC de crânio 

(~60 mGy) nessa faixa etária poderia triplicar o risco de câncer de cérebro e duas TCs de 

abdômen/pelve (~50 mGy) já poderiam quase triplicar (x 2.8) o risco de leucemia (Pearce et 

al., 2012b) para esses pacientes. As doses absorvidas médias encontradas no cérebro e na 

medula em exames de crânio foram de 27  e 7 mGy respectivamente, compatíveis com os 

valores apresentados em um estudo recente realizado no Brasil com pacientes (< 20 anos) 

submetidos à TCs de cabeça/pescoço na rede particular (22,5 mGy e 10 mGy no cérebro e na 

medula respectivamente) (Dovales, 2016).   

As doses absorvidas mais elevadas estimadas para a tireoide foram encontradas nas TCs 

de tórax e teve valor igual a 95 mGy, em um jovem de 13 anos de idade. 

Um estudo recente de análise combinada de câncer de tireoide e exposição externa a 

radiação (reporta um risco de câncer de tireoide significativamente elevado para doses acima 

de 200 mGy na tireoide e sugere evidência de risco a partir de 100 mGy (Schneider et al., 

2016b; a; Lubin et al., 2017).  No presente estudo, 75% dos exames de tórax entregaram doses 

absorvidas na tireoide superiores a 15 mGy e 22% acima de 50 mGy, proporção superior à 

reportada por Dovales (2016) que estimou que 9% dos pacientes (< 20 anos) que realizaram TC 

de coluna no período 2008-2014 receberam doses na tireoide acima de 50 mGy (Dovales, 2016). 

Em 2010, Adams e colegas publicaram uma avaliação sobre o risco de câncer de mama 

associado a radiação através do acompanhamento de uma coorte feminina infantil submetida à 

radioterapia na região do tórax. Este estudo revelou que a taxa de incidência de câncer de mama 

associada à dose média de 710 mGy (mediana, 170 mGy) é cerca de 3 vezes maior que entre as 

mulheres não tratadas das mesmas comunidades e famílias (Adams et al., 2010). Embora os 

bebês geralmente sejam mais radiosensíveis do que crianças maiores e adultos (Brenner et al., 

2001), em termos de câncer de mama, o maior risco associado a radiação pode ser durante a 

puberdade e em torno da primeira gravidez, quando as células ductais das mamas estão se 

desenvolvendo ativamente (Boice e Stone, 1978; Shore et al., 1980; Ronckers et al., 2005). O 

acompanhamento de uma coorte de pacientes com escoliose nos Estados Unidos publicado em 

2008 (Ronckers et al., 2008), sugeriu fortemente que o risco de câncer de mama por Gy em 

bebês não é tão alto como em adolescentes e adultos jovens. Além disso, eles observaram um 

risco mais alto para a exposição à radiação durante o período entre a menarca e o nascimento 

do primeiro filho, e mais baixo para o período anterior ao desenvolvimento da mama (Ronckers 

et al., 2008). Nosso estudo estimou as maiores doses absorvidas nas mamas em procedimentos 
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de TC de tórax no geral, mas para crianças <5 anos foram observadas doses superiores em 

procedimentos de abdômen/pélvis, muito provavelmente pela não padronização de protocolos 

de tamanho de varredura por idade, aumentando-se a irradiação das mamas de crianças 

pequenas. A dose absorvida máxima estimada nas mamas de meninas entre 15 e 19 anos, faixa 

etária de maior risco para desenvolvimento de câncer de mama radio-induzido, foi de 41 mGy, 

proveniente de uma TC de tórax.  Integrando-se as doses de 4 a 5 TCs de tórax, as mamas 

poderiam atingir uma dose acumulada de até 200 mGy, alcançando os valores de doses onde se 

observou um risco  triplicado de câncer de mama (Adams et al., 2010) No presente estudo 

estimamos que 20 pacientes realizaram 4 ou mais TCs de tórax. 

 

 

4.6 Doses decorrentes dos exames específicos de TC 

 

Foram estimadas as doses efetivas e absorvidas em órgãos selecionados para 25 exames 

de TC de face, seios da face e aparelho auditivo. 

 

4.6.1 Estimativa da Dose absorvida  

 

As doses absorvidas provenientes dos exames específicos da região da cabeça são 

ilustradas na figura 5. 

Selecionamos o cérebro e o cristalino para terem as doses absorvidas estimadas nesses 

tipos de procedimento em comparação com um exame típico de crânio devido ao risco 

significativo associado a esses tecidos. Para as TCs específicas, a dose absorvida mediana para 

o cérebro e cristalino variou de 2,6 a 5,2 mGy respectivamente, em TC de seios da face (IQR 

2,3 a 6,1 mGy e 4,8 a 11,1 mGy respectivamente) para 17,8 mGy e 35,9 mGy respectivamente 

(IQR 15,4 a 19,3 mGy e 35,7 a 55,1 mGy respectivamente) em TC do Sistema Auditivo. A dose 

absorvida mediana no cristalino (36 mGy) nas TCs do Sistema Auditivo foi superior à 

observada nos exames de crânio típico (26 mGy), ao contrário do observado para TCs de Face 

(25 mGy) e Seios da Face (5 mGy). As medianas observadas para o cérebro de todos os exames 

específicos foram inferiores à observada para os exames de crânio. 

 



 

 

69 

 

 

Figura 5. Doses absorvidas nos órgãos relevantes em procedimentos específicos de TC. 

 

Os níveis de referência de diagnóstico são tradicionalmente estabelecidos no percentil 

75 das distribuições de dose, as doses acima desse nível precisam ser justificadas ou reduzidas 

(ICRP, 1997; Shrimpton e Wall, 2000). Miglioretti e colegas projetaram em 2013 que um 

câncer induzido por radiação pode resultar de cada 300 a 390 TCs de abdômen/pelve realizadas 

em meninas. Este estudo estimou o impacto potencial da redução das doses acima do percentil 
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75 para o valor mediano, que poderia ser atingido através da implementação de protocolos 

padrão, assim como os encontrados no site Image Gently (Image Gently, 2017) e de outras 

diretrizes para garantir que as doses fossem tão baixas quanto razoavelmente exequíveis. Foi 

então estimado que 43% dos casos futuros de câncer associados a TC pediátrica poderiam ser 

prevenidos. Eles estimaram também que se reduzindo as doses acima do percentil 50 para o 

valor mediano, seriam evitados outros 8% de casos de câncer, portanto, os maiores ganhos 

potenciais são advindos da redução das doses acima do percentil 75 (Miglioretti, D. et al., 

2013).  Brenner e colegas, em 2001, estimaram que o risco de mortalidade por câncer atribuível 

a exposição à radiação em um único exame pediátrico de TC abdominal é de aproximadamente 

1 em 550 e de aproximadamente 1 em 1500 para uma TC de cabeça (Brenner et al., 2001). 
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5 CONSIDERAÇÕES GERAIS E CONCLUSÕES 

 

O crescimento da disponibilidade e do uso da TC durante as últimas décadas tem 

salvado inúmeras vidas e em muitos casos, evitado procedimentos mais invasivos e seus riscos 

associados. No entanto, há necessidade de otimização dos procedimentos para que os pacientes 

(especialmente os pediátricos) não sejam expostos à radiação ionizante desnecessariamente ou 

que sejam associados a doses de radiação mais altas que as necessárias para obtenção de 

qualidade diagnóstica adequada (WHO, 2016). 

O uso de TC em crianças e jovens adultos em um hospital geral privado da cidade do Rio 

de Janeiro quase triplicou entre 2005 e 2015. Cabeça/pescoço foi a principal região anatômica 

do corpo examinada no período de estudo, seguida por abdômen/pelve. Um terço dos pacientes 

realizaram mais de um exame de TC no período de estudo. Exames de abdômen/pelve e coluna 

apresentaram uma proporção de exames múltiplos superior a de exames únicos. A proporção 

de exames realizados em crianças e jovens adultos no hospital de estudo (8%) foi inferior aos 

13% reportados para os pacientes ambulatoriais do Sistema Única de Saúde brasileiro (Dovales, 

2016). Como os hospitais do setor privado apresentam geralmente uma maior disponibilidade 

de outras modalidades diagnósticas, como por exemplo ultrassonografia e Ressonância 

Magnética, isto pode ter contribuído para a menor proporção de TC pediátrica em relação aos 

hospitais do setor público. Adicionalmente, a realização de exames de ultrassonografia depende 

da disponibilidade de um médico radiologista treinado em pediatria, que nem sempre está 

disponível no setor público quando se precisa, o que também acarreta numa maior realização 

de exames que dependem exclusivamente do equipamento e de um técnico em radiologia (como 

a TC) para sua realização. Interessante observar que a proporção de exames de TC em crianças 

e jovens adultos no hospital de estudo é similar aos valores reportados para os Estados Unidos e 

países menos desenvolvidos da África e da Ásia (Mettler et al., 2000; Berrington De González 

et al., 2009; Muhogora et al., 2010), e superior a outros países desenvolvidos como Alemanha, 

França, Israel, Suíça e Japão (Chodick et al., 2006; Aroua et al., 2007; Galanski et al., 2007; 

UNSCEAR, 2010; Bernier, M. et al., 2012).  

Trauma e dor abdominal em conjunto com abdômen agudo representaram mais de 50% 

das indicações clínicas relatadas nos pedidos médicos, e foram as causas mais frequentes que 

levaram crianças e jovens adultos a realizar TC no hospital de estudo, mesmo que as diretrizes 

clínicas de conduta para essas queixas (não associadas à demais sinais e sintomas) não exijam 

a realização direta de TC para uma avaliação adequada e precisa.  
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É fundamental a implementação dos dois princípios de radioproteção para pacientes: 

justificação e otimização. Procedimentos otimizados requerem parâmetros técnicos de 

aquisição específicos para pacientes pediátricos, sobretudo em hospitais gerais, que na sua 

maioria não possuem radiologistas treinados em radiologia pediátrica.  

As diretrizes de referência baseadas em evidências consideram as doses efetivas 

associadas aos métodos de diagnóstico por imagem e apoiam as boas práticas médicas, 

orientando a adequação na solicitação de procedimentos de diagnóstico por imagem. Mas 

apesar da publicação dessas diretrizes, as práticas clínicas ainda divergem das recomendações. 

Para superar a dificuldade de elaboração de um guia de referência para imagens clínicas 

nacional recomenda-se à adoção e adaptação dos GICs disponíveis para uso na prática clínica 

e para apoio à justificação.  

Uma comunicação mais eficaz entre médico solicitante e médico radiologista facilitaria 

muito o processo de justificação e otimização. As informações fornecidas pelo solicitante, em 

textos legíveis e claros, devem incluir as questões clínicas a serem respondidas pelo 

procedimento de imagem. 

Deve-se ter cuidado ao se estabelecer a posição inicial e final de varredura para que os 

exames sejam otimizados. No caso do tórax, um cuidado especial deve ser tomado para se evitar 

superexposição da tireoide. E em exames de abdômen/pelve de bebês para não irradiar as 

mamas. Inclinar o gantry do tomógrafo ou mover a região de varredura para longe dos olhos é 

eficaz para reduzir a dose no cristalino na prática clínica. Essas ações devem ser consideradas 

na rotina quando aplicáveis ao estudo e à anatomia do paciente. 

O estudo adicionou informações limitadas, mas importantes, sobre o padrão e a 

tendência do uso de TC pediátrica em um hospital privado no Brasil, o que reforça a necessidade 

de iniciativas para evitar a exposição injustificada à TC. 

Os pontos fortes do estudo incluem a disponibilidade de dados extraídos diretamente do 

RIS de um dos principais hospitais gerais privados da cidade do Rio de Janeiro, o grande 

número de exames avaliados e o longo período do estudo, o que contribuiu para uma avaliação 

robusta dos padrões e tendências da TC. Até onde sabemos, este é o primeiro estudo realizado 

no Brasil e um dos poucos estudos no mundo, que analisa as indicações clínicas associadas ao 

uso da TC em crianças e adultos jovens. O estudo tem particular importância tendo em vista a 

escassez de informação em países em desenvolvimento como o Brasil. As doses estimadas 

utilizaram parâmetros individuais de aquisição e simuladores realistas híbridos representativos 

do sexo feminino e masculino em diferentes idades, ao invés de protocolos padronizados. As 

limitações incluem a falta de informações sobre o tipo de atendimento do paciente (paciente 
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internado ou ambulatorial), o que não permitiu a avaliação do padrão de TC por tipo de cuidado; 

a utilização de dados de um único hospital privado, portanto, nossos resultados não podem ser 

generalizados para o cenário da saúde privada geral, tornando limitada a comparação com o 

padrão de TC no sistema de saúde público brasileiro; o uso de dados inseridos manualmente e 

em poucas palavras, que nem sempre reproduzem fielmente a queixa do paciente ou o contexto 

geral, a falta de informação relativa à procedimentos diagnósticos anteriores e a adoção do 

comprimento de varredura padrão estabelecido no Reino Unido para os exames típicos e 

específicos no cálculo das doses. 

6 ASPECTOS ÉTICOS 

 

De acordo com a resolução CNS 196/96, esta pesquisa é dispensada de apresentar 

termos de consentimento livre e esclarecido, uma vez que: i) É um estudo descritivo 

retrospectivo, que emprega apenas informações de sistemas de informação institucionais e/ou 

demais fontes de dados e informações disponíveis na instituição sem previsão de utilização de 

material biológico; ii) Todos os dados são manejados e analisados de forma anônima, sem 

identificação nominal dos participantes de pesquisa; iii) Os resultados decorrentes do estudo 

são apresentados de forma agregada, não permitindo a identificação individual dos 

participantes, e iv) Se trata de um estudo não intervencionista (sem intervenções clínicas) e sem 

alterações ou influências na rotina ou tratamento do participante de pesquisa, e 

consequentemente sem adição de riscos ou prejuízos ao bem-estar dos mesmos. 
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