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RESUMO 
 

 
A tomografia computadorizada (TC) é uma importante ferramenta de diagnóstico, 
que utiliza radiação ionizante para a obtenção de imagens anatômicas 
tridimensionais com alta capacidade diagnóstica. Contudo, essa técnica contribui 
para o aumento da dose de radiação a qual os pacientes são submetidos. Neste 
sentido, é relevante estudos que busquem a otimização de protocolos de exposição 
com a manutenção da qualidade de imagem de forma adequada. O objetivo dessa 
pesquisa foi analisar a qualidade de imagens tomográficas em diferentes fantomas 
com protocolos para exames de crânio. Foi utilizado um equipamento de TC situado 
em uma clínica radiológica do estado de Santa Catarina (SC) e analisada a 
qualidade das imagens por meio da razão sinal ruído (RSR) obtidas com quatro 
fantomas distintos. Em paralelo, foi verificado os níveis de dose obtidos pelos 
indicadores CTDIvol, DLP e Dose Efetiva em cada variação de protocolo.Os achados 
do presente estudo evidenciaram que a qualidade da imagem é associada a 
diversos fatores, tanto as características dos fantomas, quanto aos parâmetros de 
aquisição. Dessa forma, pressupõe-se que quando se deseja avaliar a qualidade das 
imagens por meio da RSR, não há necessidade da utilização de diferentes fantomas, 
visto que obteve-se pouca variabilidade e resposta semelhante nos quatro fantomas 
analisados. Sendo assim, sugere-se que novos estudos sejam realizados para a 
avaliação da possível interferência dos componentes dos fantomas sobre a 
estimativa de dose do exame tomográfico. 
 
Palavras-chave: Tomografia. Protocolos de exposição. Fantomas. Qualidade de 
imagem. 
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ABSTRACT 
 

Computed tomography (CT) is an important diagnostic tool, which uses ionizing 
radiation to obtain three-dimensional anatomical images with high diagnostic 
capacity. However, this technique contributes to the increase in the radiation dose to 
which the patients are submitted. In this sense, relevant studies seek the optimization 
of exposure protocols with the maintenance of image quality in an appropriate way. 
The purpose of this research is to analyze the quality of tomographic images taken in 
different phantoms with protocols for skull exams. A CT equipment located in a 
radiological clinic in the state of Santa Catarina (SC) was used and the quality of the 
images was analyzed using the signal to noise ratio (RSR) obtained by four different 
phantoms. In parallel, the dose levels obtained by CTDIvol, DLP and Effective Dose 
were verified in each protocol. The findings of the present study showed that image 
quality is associated to several factors, both phantom characteristics and acquisition 
parameters. Thus, it is assumed that when it is desired to evaluate the image quality 
through RSR, it is not necessary to use different phantoms, since little variability and 
similar response was obtained in the four phantoms analyzed. Therefore, it is 
suggested that further studies be performed to evaluate the possible interference of 
the phantom components on the dose. 

 
Keywords: Computer Tomography. Exposure protocols. Fantomas. Image quality. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A tomografia computadorizada (TC) é uma importante ferramenta de 

diagnóstico, que utiliza radiação ionizante para a obtenção de imagens anatômicas 

tridimensionais (TRATTNER et al., 2017; BUSHONG, 2010). Em virtude da TC 

apresentar uma elevada capacidade diagnóstica, houve uma crescente demanda por 

este método. Em contrapartida, este fator contribuiu para o aumento de doses 

absorvidas pela população (DOVALES, DE SOUZA, VEIGA, 2015). 

Estudo demonstrou que a TC contribuí cerca de 50% para o aumento dos 

níveis de dose aos quais pacientes são expostos durante procedimentos 

radiológicos. Por este motivo, estratégias para os protocolos clínicos vêm sendo 

adotadas, com a finalidade de reduzir a dose de exposição, sem comprometer a 

qualidade das imagens. Visto que, os efeitos biológicos são diretamente 

proporcionais ao aumento da dose (WOLBARST et al., 2010; NAVARRO et al., 

2008). 

Apesar dos benefícios do exame, o Comitê Científico das Nações Unidas 

sobre Efeitos da Radiação Atômica em 2000 verificou que a TC representa 5% de 

todos os exames de radiação ionizante realizados no mundo. Ainda assim, esta 

pesquisa verificou que a TC contribui com 34% da dose de exposição para a 

população mundial (UNSCAR, 2000). Por isso, os fatores que interferem no aumento 

da dose empregada em TC, podem estar atrelados às técnicas/protocolos utilizados 

para a realização do procedimento, dentre eles o uso de protocolos multifases e 

valores baixos de pitch (SHRIMPTON, 2005). 

A seleção do protocolo de exames tem influência sob diversas variáveis, 

dentre elas a dose absorvida, que pode ser obtida experimentalmente. Este método 

se preocupa em avaliar a dose média de radiação absorvida pelo paciente, conforme 

norma ICRP (1991). Além disso, possibilita aos serviços de radiodiagnóstico a 

comparação com parâmetros dos Níveis de Referência de Dose (NRD), 

evidenciando a necessidade de otimização de protocolos caso seja verificado que os 

níveis de dose aplicados aos procedimentos estão acima do NRD estabelecido 

(WALL, 2004). Visto que, as estimativas de dose para o paciente são necessárias 

para estabelecer o controle de boas práticas relacionadas a otimização da proteção 

radiológica do paciente e da qualidade da imagem. 
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A caracterização da dose de radiação em TC utilizava-se da métrica 

MSAD (dose média em múltiplos cortes) para mensurar a dose de radiação atribuída 

ao procedimento tomográfico. Atualmente utilizam-se duas métricas: índice de dose 

em TC volumétrico (CTDIVOL) e produto dose por comprimento de varredura (DLP) a 

fim de facilitar a aplicação clínica e padronizar a medida de dose de radiação no 

paciente (AAPM, 2010). Diversos estudos têm demonstrado protocolos de 

otimização para exames de TC, com distintas técnicas de aquisição, sem a redução 

da qualidade da imagem (BRISSE et al., 2009; BRITTEN, CROTTY, KIREMIDJIAN, 

2004, UDAYASANKAR et al., 2008). Este princípio de otimização refere-se ao fato 

de que o paciente não deve ser submetido a exposições inadequadas, obedecendo 

assim o princípio ALARA (acrônimo para as exposições devem ser mantidas tão 

baixas quanto razoavelmente exequíveis) (BRISSE et al., 2009). Entretanto, o 

CTDIVOL é apenas um índice ligado a um exame genérico e não a real dose entregue 

ao paciente, mas é uma variável utilizada para comparar distintos níveis de dose que 

cada equipamento entrega em cada tipo de exame. É possível avaliar a qualidade 

das imagens utilizando as mesmas obtidas na rotina clínica. Porém, para realização 

de testes de otimização de protocolos se faz necessário o uso de fantomas. 

Os fantomas são amplamente utilizados no radiodiagnóstico por 

possuírem propriedades de atenuação semelhantes aos tecidos biológicos (ICRU-

48, 1992). É possível classificá-los de acordo com sua função, calibração, imagem 

ou sob os aspectos físicos, antropomórficos e virtuais (PRIONAS et al. 2012, 

HENRIQUES et al. 2014). O fantoma físico fornece informações quantitativas da 

qualidade de imagem, quanto ao contraste, definição e resolução (PINA et al 2006), 

o que auxilia nos estudos de otimização de técnicas radiográficas (PASCOAL et al. 

2005, PRECHT et al. 2013). Já o antropomórfico simula a anatomia do paciente 

(HENRIQUES et al. 2014). 

Dentro dessas perspectivas, o presente estudo buscou analisar a 

qualidade de imagens tomográficas por meio da razão sinal ruído (RSR) obtida em 

diferentes fantomas e avaliar os níveis de exposição utilizando protocolos para 

exames de crânio. 
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1.1 JUSTIFICATIVA 

 

Os equipamentos modernos de TC dispõem de recursos automáticos de 

gerenciamento da dose de exposição em função do biótipo do paciente em estudo 

(moduladores de dose), contudo estes não se aplicam a todos os tipos de exame. 

Além disso, mesmo com o uso deste tipo de ferramenta, o operador pode otimizar 

alguns parâmetros, contribuindo para a redução da dose de radiação (YVES, 2010).  

Em virtude dessa apreensão com as doses de radiação direcionadas ao 

paciente neste tipo de procedimento, estudos têm demonstrado protocolos de 

otimização para exames de TC com pequena redução da qualidade da imagem 

(BRISSE et al., 2009; BRITTEN, CROTTY, KIREMIDJIAN, 2004; UDAYASANKAR et 

al., 2008). Essa qualidade é avaliada através de diferentes critérios, dentre eles a 

RSR das imagens geradas por fantomas. Esses fantomas são utilizados para avaliar 

previamente a relação dose x qualidade de imagem de um protocolo de exames que 

poderá ser aplicado à rotina clínica. 

A TC de crânio é uma das técnicas que mais expõem o paciente a 

radiação durante o procedimento, assim como é um dos exames mais requisitados 

para o diagnóstico clínico de diferentes comorbidades (NÓBREGA, DAROS, 2005). 

Neste sentido, corroborando com esses dados as normas como a portaria nacional 

453/98-ANVISA e a Resolução Normativa nº 002/DIVS/SES pela Vigilância Estadual 

do estado de Santa Catarina, estabelecem níveis de referência de dose para 

exames de TC de crânio conforme descrito na tabela 1. 

 

Tabela 1 – Níveis de dose de TC de crânio por meio da Portaria 453/98-ANVISA e 
Resolução Normativa nº 002/DIVS/SES 

Exames de Tomografia Computadorizada de crânio 

Portaria 453/98-ANVISA Resolução Normativa nº 002/DIVS/SES 

MSAD - 50 mGy CTVIVOL - 70 mGy 

Fonte: ELABORADO PELO AUTOR (2018). 

 

Os resultados provenientes dessa pesquisa buscaram contribuir para a 

saúde da população bem como agregar na melhora do conteúdo científico sobre o 

assunto. Ainda que exista extensa literatura sobre análise dos níveis de dose e da 

qualidade da imagem em TC com diferentes fantomas, não encontramos estudos 

que tenham aplicado em mais de dois fantomas. Neste sentido, em busca na base 
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de dados PUBMED e SCIENCE DIRECT com os seguintes descritores na língua 

inglesa: [protocol optimization AND computed tomography], [dose reduction AND 

computed tomography] e [imagequality AND computedtomography] e ativação do 

filtro (Free full text) e data de publicação dos últimos cinco anos (2013 a 2018), 

encontrou-se na base de dados Pubmed a seguinte quantidade de artigos para os 

itens 1, 2 e 3 respectivamente: 54 artigos, 742 artigos e 1474 artigos. Já na base de 

dados Science Direct verificou-se para os itens 1, 2 e 3 respectivamente: 80 artigos, 

539artigos e 1428artigos. Entretanto, desses artigos verificados nas bases de dados 

Pubmed e Science Direct apenas 14 foram publicados com afiliação brasileira 

(Tabela 2). 

 

Tabela 2 - Artigos encontrados nas bases de dados 

BASE DE 
DADOS 

DESCRITORES 
ARTIGOS 

ENCONTRADOS 
LÍNGUA 

PORTUGUESA 

Pubmed 

“protocol optimization AND 
computed tomography” 

54 0 

“dose reduction AND 
computed tomography” 

742 2 

“image quality AND 
computed tomography” 

1474 2 

Science 
Direct 

“protocol optimization AND 
computed tomography” 

80 1 

“dose reduction AND 
computed tomography” 

539 8 

“image quality AND 
computed tomography” 

1428 1 

TOTAL 4317 14 

   Fonte:ELABORADO PELO AUTOR (2018). 

 

Demonstrando assim, que apesar do grande número de publicações a 

respeito do tema, estes são publicados em maioria por pesquisadores estrangeiros. 

Isto denota a importância de pesquisas por grupos brasileiros, assim como propõe 

novas abordagens para a manutenção das boas práticas para o uso das radiações 

ionizantes no diagnóstico por imagem, com base na avaliação da RSR visto que 

esse parâmetro pode ser obtido por diferentes fantomas. 

  

1.2 Objetivos 

 

Neste tópico serão apresentados os objetivos geral e específicos. 
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1.2.1 Objetivo geral 

 

Analisar a qualidade de imagens tomográficas em diferentes fantomas 

com protocolos para exames de crânio. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

a) Verificar os níveis de dose de radiação atribuídos às imagens processadas 

em cada variação de protocolo para exames de TC de crânio por meio do 

CTDIVOL e DLP indicados pelo equipamento de TC e pelo cálculo da Dose 

Efetiva; 

b) Avaliar a qualidade das imagens adquiridas por meio da razão sinal ruído 

(RSR) em diferentes parâmetros de protocolos e fantomas. 

c) Analisar a qualidade das imagens por meio da RSR em cada fantoma em 

relação aos níveis de dose de cada protocolo de exposição. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste capítulo serão apresentados os tópicos que deram embasamento 

para o projeto de pesquisa. 

 

2.1 Tomografia Computadorizada 

 

Desde o descobrimento das radiações ionizantes em 1895 por Wilhelm 

Conrad Roentgen, diversos estudos continuam sendo realizados em todo o mundo 

com o intuito de melhor empregar essa tecnologia. Sua aplicação inicial se deu na 

realização de imagens radiográficas e posteriormente a outros métodos de imagens, 

dentre eles a tomografia. A TC foi desenvolvida por Godfrey Hounsfield e Allan 

Cormack, com o objetivo de obter imagens de finas fatias da estrutura em estudos, 

ao invés de uma imagem projetada como na radiografia convencional (WATSON, 

1945). A figura 1A ilustra o rascunho do projeto de construção do primeiro 

equipamento de tomografia, enquanto que a figura 1B representa o protótipo do 

primeiro tomógrafo. 
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Figura 1 - Rascunho do projeto (A) e protótipo do primeiro equipamento de tomografia 
(B) 

 
            Fonte: ADAPTADO DE NEGRINI E BARTH (2018). 

 

Em 1971 foi implementado o primeiro protótipo de um equipamento de 

tomografia dedicado a práticas clínicas, em específico para exames de crânio, 

gerando uma revolução no diagnóstico por imagem. Por este feito, Hounsfield e 

Cormack foram agraciados com o prêmio Nobel de medicina em 1979 (HSIEH, 

2003). A figura 2 ilustra Hounsfield ao lado do primeiro tomógrafo utilizado para 

exames médicos. 

 

Figura 2 - Primeiro equipamento de tomografia utilizado para a realização de imagens 
médicas 

. 
                                           Fonte: ADAPTADO DE ANTONIO (2018). 

 

Desde então, as modificações no equipamento são constantes como 

detectores, tubo de raios X e softwares de processamento. Além do que, a TC é uma 

ferramenta que fornece informações que não estão disponíveis na inspeção visual, o 

que denota uma importância tanto para a área médica, quanto tecnológica 

(industrial) (MICELI et al., 2003). 
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É notado um aumento considerável no número de exames de TC 

realizados no Brasil com o passar dos anos. Uma das hipóteses seja o alto poder 

diagnóstico atribuído a essa técnica ou mesmo ao aumento no número de 

equipamentos instalados no país (DOVALES, 2015). Em contrapartida, com o 

advento desta técnica, houve também um aumento nos níveis de dose de radiação a 

que os pacientes são submetidos, criando assim a necessidade de maior atenção 

aos procedimentos clínicos, dentre eles, a otimização de protocolos de exposição 

(RODRIGUES, 2012). 

A TC utiliza um computador, arranjo de detectores e um tubo de raios X, 

que gira em torno do paciente emitindo radiação. Ao lado oposto, um conjunto de 

detectores coleta o sinal emitido através do paciente e, por meio de complexos 

algoritmos matemáticos do computador, gera imagens transversais (cortes 

tomográficos) da estrutura em estudo. Posteriormente, essas imagens podem ser 

reconstruídas em planos sagitais, coronais e também em 3D (RIBEIRO, 2018). 

Os avanços tecnológicos em TC se deram basicamente na forma do feixe 

de radiação, nos arranjos de detectores e nos softwares de pós processamento. Por 

conta disso, a TC é classificada em gerações de acordo com a respectiva evolução o 

sistema (CARLSSON, 2006). 

  

2.1.1 Gerações da Tomografia Computadorizada 

 

A TC apresenta-se de forma cronológica em seis gerações, sendo que a 

principal distinção entre elas é o aumento do número de detectores e a maior 

velocidade de aquisição das imagens (NÓBREGA, 2005; KALENDER, 2005). Neste 

sentido, a primeira geração de TC apresentava apenas um detector e o feixe de 

radiação (estreito) e colimado (AHMED, 2007), enquanto que na segunda geração 

houve aumento no número de detectores para 30 e o feixe de radiação era em forma 

de leque, bem como diminuição do tempo de aquisição de imagens para 

aproximadamente 15 segundos por corte (BUSHONG, 2010). 

Com o auxílio do avanço tecnológico, os tomógrafos de terceira geração 

apresentaram até 960 detectores, junto com tubo de raios X que girava 360° ao 

redor do paciente, assim o tempo para obter uma imagem era em torno de 1 

segundo (CARVALHO, 2007). Já os tomógrafos de quarta geração tiveram um 
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aumento para 4800 detectores ou mais, que eram localizados em um círculo 

completo dentro do gantry (BUSHONG, 2010). 

A partir daí foram desenvolvidos os tomógrafos helicoidais. Essa técnica 

permitiu que o tubo de raios X girasse continuamente com o movimento simultâneo 

da mesa por meio da técnica splip-ring. As imagens eram adquiridas em forma de 

espiral. Por conta disso, houve uma redução ainda maior no tempo de exame 

(ROMANS, 2011). 

Por fim, houve o surgimento dos tomógrafos multislices. Essa técnica 

realiza múltiplos cortes em uma mesma rotação do tubo de raios X. O número de 

cortes por rotação está ligado ao número de fileiras de detectores. Quanto maior o 

número de fileiras, melhor a qualidade das imagens e menor é o tempo de 

realização do exame (GOLDMANN, 2008). 

 

2.1.2 Principais componentes do tomógrafo 

 

O tomógrafo apresenta diferentes componentes como o gantry, 

detectores, filtros, colimadores e computador (BUSHONG, 2010; KNOOL, 2010; 

KALENDER, 2005). Sendo assim, para melhor compreensão serão abordados a 

seguir: 

• Gantry: no seu interior há um tubo de raios X de alta potência, filtros, 

colimadores e sistema de detectores. Já na região externa há os lasers de 

posicionamento, display digital e botões para o comando. A figura 3 

demonstra os componentes do gantry do equipamento de TC. 

 

Figura 3 - Componentes do gantry do equipamento de TC 

 
                                              Fonte: ALMEIDA (2016). 
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• Detectores: tem a capacidade de detectar fótons de diferentes intensidades, 

sendo que podem ser do tipo sólido ou gasoso, além de ter uma relação 

direta com a dose no paciente. Na TC os detectores usados geralmente são o 

gás Xenônio ou sólidos de Germânio e Silício. 

 

• Filtros: existe a filtração já inerente ao tomógrafo e as adicionais (plana e bow-

tie). Os filtros planos aumentam a energia média dos fótons de raios X e os 

bow-tie atenuam a radiação direcionada para as extremidades do corpo do 

paciente, como pode ser demonstrado na figura 4 (NERSISSIAN, 2017). 

 
Figura 4 - Atenuação da radiação através do filtro bow-tie 

 
                                                    Fonte: ADAPTADO DE NERSISSIAN (2017). 

 

• Colimadores: há colimadores pré/pós paciente com capacidade de absorver 

os fótons dissipados e de dois tipos, corte único e multicortes, onde uma das 

diferenças se dá em função da espessura e forma do corte durante o 

processamento (BUSHONG, 2010). A figura 5 representa os colimadores de 

corte único. 
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Figura 5 - Esquema de colimadores pré/pós paciente corte único 

 
                                         Fonte: BUSHONG (2010).  

 

Já a figura 6 ilustra o esquema das espessuras de multicortes. 

 
Figura 6 - Esquema das espessuras em multicortes 

 
   Fonte: ALMEIDA (2016). 

 

• Computador: a função encontra-se em selecionar e executar os parâmetros 

de exposição, processar os sinais recebidos e convertê-los em imagens, pós 

processar as imagens e disponibilizá-las para avaliação. 

 

2.1.3 Exame tomográfico 

 

A indicação para a realização do exame leva em consideração diferentes 

aspectos, dentre eles a necessidade de verificar de forma minuciosa determinada 

estrutura. Atualmente, o exame de crânio é um dos mais requisitados na TC, sendo 
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que as indicações são diversas: fraturas, aneurismas, doenças degenerativas e 

hemorragias. O modo de executar este tipo de exame se dá de duas formas, com o 

objetivo de analisar o cérebro, sua base e estrutura óssea (NÓBREGA, DAROS, 

2005): 

a) Sequencial: são realizados dois protocolos onde o primeiro vai da vértebra C1 

até a crista petrosa do osso temporal e o segundo da região petrosa até o 

vértice do crânio (ROMANS, 2011); 

b) Helicoidal: envolve todos os marcos anatômicos da primeira vértebra cervical 

(C1) até o vértice, sendo este necessário uma única exposição (ROMANS, 

2011). 

A determinação do método se dá pela atualização do TC, ou seja, se o TC 

é antigo ou um novo com recursos helicoidal. Atualmente utiliza-se apenas a forma 

helicoidal (ROMANS, 2011), visto que a mesma proporciona uma melhor qualidade e 

menor tempo de aquisição de imagem. Ainda assim, a Portaria 453/98 ANVISA que 

regulamenta as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico 

médico e odontológico no âmbito nacional estabelece que 50 mGy é o nível de dose 

média em múltiplos cortes permitido para o exame de TC de crânio. Já para os 

exames de TC de coluna lombar e abdome, os níveis de dose permitidos são de 35 

mGy e 25 mGy, respectivamente (BRASIL, 1998). Porém, o nível de referência para 

o CTDIVOL atribuído a exames de TC de crânio estabelecidos pela Resolução 

Normativa nº 002/DIVS/SES da Vigilância Estadual do estado de Santa Catarina é 

de 70 mGy. Para os exames de TC de abdome adulto e pediátrico, estes níveis são 

respectivamente 25 mGy e 20 mGy (BRASIL, 2015). 

Devido a isso, há a necessidade de constante otimização dos protocolos 

de exames de TC de crânio, visto que a legislação nacional permite que os níveis de 

dose atribuídos a este exame seja 30% maior quando comparado ao exame de TC 

de coluna lombar, que é o segundo procedimento com maior nível de dose 

permitido. Enquanto que, na legislação estadual de Santa Catarina, este nível de 

dose sobe para 64% quando comparado ao exame de TC de abdome adulto que é 

segundo exame com o mais elevado nível de dose permitido (BRASIL, 1998; 

BRASIL, 2015). 
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2.2 Qualidade de Imagem 

 

A garantia da qualidade deve estar atrelada a menor dose de exposição 

ao paciente, quando possível. No entanto, os parâmetros de aquisição afetam a 

dose de radiação, bem como a qualidade de imagem. Por este motivo, a indicação 

para a realização do exame deve ser adequada e os parâmetros técnicos 

apropriados, a fim de garantir uma excelente qualidade do exame com a 

minimização da dose baseada na aplicabilidade de níveis de referência diagnóstica 

(SOUZA et al., 2015; GOO, 2012). 

Pelo fato das imagens em TC serem geradas artificialmente, ou seja, 

obtidas através de reconstruções computacionais, existem diversos fatores que 

influenciam em sua qualidade, dentre eles: matriz de imagem, pixel, campo de visão 

(FOV, Field of view), número de TC, ruído, razão sinal ruído, resolução espacial, 

resolução de baixo contraste, artefatos, reconstrução de imagem (DA CÁS, 2011). 

As imagens tomográficas são geradas por meio de uma matriz de 

imagem. Cada célula desta matriz contém o valor de um pixel que é a representação 

bidimensional de um volume de tecido (voxel) (AUGUSTO, 2009). A figura 7 ilustra 

uma imagem de TC de crânio representando sua matriz, pixel e voxel. 

 

Figura 7 - Imagem tomográfica de crânio representando sua matriz, pixel e voxel 

 
                              Fonte: DO AUTOR (2018). 

 

O pixel é o menor elemento de uma imagem digital. A resolução dessas 

imagens é limitada pelo tamanho do pixel. Os mesmos possuem diferentes 
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informações numéricas que representam matematicamente a atenuação da estrutura 

em estudo, ou seja, os números de TC.  O FOV é o diâmetro de reconstrução da 

imagem (AUGUSTO, 2009). A equação 1 é utilizada para calcular o tamanho do 

pixel da imagem. 

 

𝑇𝑎𝑚𝑎𝑛ℎ𝑜 𝑑𝑜 𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙 =
𝐹𝑂𝑉

𝑇𝑎𝑚𝑎𝑛ℎ𝑜 𝑑𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧
          (1) 

 

Os números de TC ou unidade Hounsfield (HU) correspondem ao 

coeficiente de atenuação do material que está sendo estudado em relação ao valor 

de atenuação da água. Esses valores variam entre -1000 que representa o ar, até 

3000 que representa um osso denso. Por definição, o valor de HU para água é igual 

a 0 (NADES, 2015). 

O valor de HU de uma estrutura é obtido pela equação 2 a seguir: 

 

𝐻𝑈 = 𝑘(
µ𝑡−µ𝑤

µ𝑤

)             (2) 

 

Onde: 

 µt = coeficiente de atenuação da estrutura em análise; 

 µw= coeficiente de atenuação da água; 

k= constante que determina o fator de escala para a faixa de números de TC 

(normalmente 1000). 

 

A tabela 3 representa valores de HU para diferentes tipos de tecidos. 

 

Tabela 3 - Representação dos valores de HU para diferentes tecidos. 

Tecido HU aproximado 

Osso denso 3000 

Músculo 50 

Massa branca 45 

Massa cinzenta 40 

Sangue 20 

Líquido cerebroespinal 15 

Água 0 

Gordura -100 

Pulmões -200 

Ar -1000 
                                      Fonte: BUSHONG (2013). 
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Outro fator que tem influência direta na qualidade das imagens 

tomográficas são os artefatos de imagem. Estes podem ser gerados tanto por falhas 

no equipamento, quanto devido ao próprio paciente. Podem ser definidos como a 

visualização de estruturas na imagem que não fazem parte do objeto em estudo 

(BELEDELLI, 2012). 

Dentre os tipos de artefatos que podem ser gerados nas imagens 

tomográficas, destacam-se: artefatos tipo anel, movimento, por materiais densos e 

ruído. Enquanto que, os artefatos tipo anel são provenientes de falhas dos 

detectores de imagem. Visto que, as imagens são geradas de forma circular, então 

ocorre o surgimento de “anéis” no centro na imagem. Para a correção deste 

problema deve ser realizada a devida calibração dos detectores (BELEDELLI, 2012).  

A figura 8 demonstra o artefato tipo anel em uma imagem. 

 

Figura 8 - Artefato tipo anel 

 
             Fonte: ADAPTADO DE BELEDELLI E SOUZA (2012). 

 

Os artefatos de movimento são causados devido ao movimento do 

paciente durante a aquisição das imagens. Por conta disso, as imagens ao serem 

reconstruídas acabam tomando um aspecto “borrado”, reduzindo sua resolução 

(BOAS, 2012). A figura 9 representa uma imagem tomográfica com artefato de 

movimento. 
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Figura 9 - Artefato de movimento 

 
                       Fonte: ADAPTADO DE BOAS E FLEISCHMANN (2012). 

 

Já os artefatos por materiais densos influenciam negativamente a 

qualidade das imagens por produzirem diversas “estrias” de alta densidade. Esses 

artefatos ocorrem quando a região em estudo possui algum material com alta 

densidade, como por exemplo, próteses metálicas. Com isso, a radiação é atenuada 

por esse material acarretando no surgimento de diversas linhas de diferente 

contraste nas adjacências da região em estudo (HUNG, 2014). Na figura 10 são 

evidenciados os artefatos na imagem causados por materiais metálicos. 

 

Figura 10 - Artefatos de imagem devido a objetos metálicos 

 
       Fonte: ADAPTADO DE HUNG (2014). 

 

Por fim, os artefatos de ruído são gerados devido ao baixo nível de sinal 

captado pelos detectores para gerar as imagens. Pode ser classificado como o 
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desvio padrão de um conjunto de pixels obtidos em um objeto. Uma grande variação 

dos valores dos pixels em uma imagem representa um ruído elevado (BELEDELLI, 

2012).O cálculo do ruído é demonstrado na equação 3. 

 

𝑅𝑢í𝑑𝑜 = √
∑(𝑥𝑖−�̅�)2

𝑛−1
        (3) 

 

Onde: 

xi= cada valor de TC; 

�̅�= média dos valores de TC; 

n= número de valores de TC da média. 

 

Imagens que possuem um elevado ruído apresentam-se com um aspecto 

granulado, já as imagens com baixo ruído, uma aparência suave para os olhos. O 

ruído limita a resolução de baixo contraste das imagens. A imagem 11 compara três 

níveis diferentes de ruído na imagem. 

 

Figura 11 - Comparação entre diferentes níveis de ruído da imagem 

 
Fonte: ADAPTADO DE BELEDELLI E SOUZA (2012). 

 

Vários parâmetros de protocolo têm influência sob nível de ruído das 

imagens em tomografia, dentre eles a filtração, eficiência do detector, espessura de 

corte e dose para o paciente, este último sendo o de maior importância, visto que o 

ruído das imagens é inversamente proporcional a dose de radiação, ou seja, quanto 

maior a dose menor o ruído. Por esse motivo deve-se atentar quanto aos protocolos 

de exames utilizados na rotina clínica, avaliando a relação dose x qualidade de 

imagem para que os pacientes não sejam expostos a radiação de forma 

desnecessária durante os exames (YVES, 2010). 

Dentre os diferentes parâmetros, o mais adequado para a avaliação da 

qualidade da imagem digital é a razão sinal ruído (RSR), visto que caracteriza o 

desempenho do detector em relação ao sinal e a quantidade de ruído, conforme a 

equação 4: 



30 

 

𝑅𝑆𝑅 =
𝑀é𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑜𝑠 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙𝑠

𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑜 𝑝𝑎𝑑𝑟ã𝑜
           (4) 

 

Assim, a RSR leva em consideração a média dos valores de pixels dentro 

da ROI, pela variação/desvio padrão do ruído/sinal.  

A região de interesse (ROI – region of interest) é definida como a região 

escolhida da imagem onde deseja-se concentrar o processamento de informação. 

Já a resolução espacial (RE) refere-se a capacidade do sistema em 

distinguir duas estruturas adjacentes de alto contraste. Alguns fatores como a 

radiação espalhada, características do objeto e a própria limitação do receptor, 

influenciam na RE (ALONSO, 2015). A figura 12 ilustra uma imagem utilizada para 

avaliação da resolução espacial de um sistema. 

 

Figura 12 - Estruturas de um fantoma para avaliação da resolução espacial 

 
 Fonte: ADAPTADO DE ALONSO (2014). 

 

A resolução de baixo contraste (RBC) representa a habilidade do sistema 

de demonstrar detalhes com mínimas variações de intensidades (coeficientes de 

atenuação). A figura 13 demonstra estruturas de um fantoma utilizado para avaliação 

da RBC de um sistema. 
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Figura 13 - Estruturas de um fantoma para avaliação da resolução de baixo contraste 

 
 Fonte: ADAPTADO DE BASKAN (2015). 

 

 A retroprojeção filtrada é o método de reconstrução comumente utilizado 

em TC. Este apresenta similaridade ao método de retroprojeção bidimensional de 

Fourier, exceto pelas frequências, que são correspondentes ao barramento 

encontrado na retroprojeção bidimensional de Fourier, estarem eliminadas na 

retroprojeção filtrada. Por isso, a imagem torna-se mais nítida no método de 

retroprojeção filtrada. Entretanto, este método é limitado quando há um baixo nível 

de sinal recebido pelos detectores, como por exemplo, quando são realizados 

exames em pacientes obesos. Neste caso, o elevado nível de ruído compromete a 

resolução das imagens, ocasionando em perda de qualidade. Neste contexto, um 

novo método de reconstrução de imagens pode ser aplicado, denominado 

reconstrução iterativa (CHARAMBA, 2013). 

O método de reconstrução iterativa leva em consideração o valor médio 

de atenuação de cada coluna/linha da imagem. Logo, compara os resultados obtidos 

com as médias já prévias e estabelecidas, assim como realiza ajustes 

adicionando/subtraindo valores correspondentes a densidade para cada elemento da 

imagem até o final da reconstrução. Apresenta imagens mais nítidas, comparado aos 

métodos de retroprojeção analítico e filtrada, em razão de eliminar de forma mais 

precisa os entraves que influenciam na qualidade da imagem (LEÃO, 2014). 
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Nas reconstruções multiplanares, as imagens tomográficas que são 

adquiridas em cortes axiais, podem ser reconstruídas e visualizadas também nos 

planos sagital e coronal, como demonstrado na figura 14.  

 
Figura 14 - Reconstrução de imagem em planos axial, coronal e sagital 

 
            Fonte: ELABORADA PELO AUTOR (2018). 

 

Ainda é possível reconstruir as imagens em 3D. Isso serve como uma 

ferramenta de auxílio para o diagnóstico mais preciso do médico (GARIB, 2007). Na 

figura 15 são demonstradas reconstruções de imagem em 3D. 

 

Figura 15 - Reconstrução de imagens em 3D 

 
         Fonte: ELABORADA PELO AUTOR (2018). 
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Existem diversos softwares destinados a visualização e manipulação de 

imagens médicas digitais, além da estação de trabalho do TC. Um deles é o 

WEASIS V2.0.3. Essa ferramenta permite visualizar as imagens em diferentes 

planos, alterar brilho e contraste, realizar medições de estruturas e analisar os 

valores de HU e desvio padrão de regiões específicas da imagem por meio de ROIs. 

 

2.3 Exposição à Radiação 

 

A exposição à radiação é um fator importante para ser levado em 

consideração no momento da solicitação de um exame. Visto que, uma dose 

elevada pode desencadear danos à saúde do paciente (PRIONAS et al., 2012). Por 

este motivo é importante ter o controle sob a dose de radiação absorvida pelo 

paciente durante a realização do exame. 

A estimativa da dose absorvida é feita através de cálculos matemáticos e 

obtém valores específicos para CTDIVOL e DLP (AAPM, 2010). O CTDIVOL indica o 

valor relacionado ao índice de dose absorvida pelo paciente a cada corte na TC, 

enquanto que o DLP é o total de dose absorvida pelo paciente em todo o exame 

(DALMAZO et al., 2010). 

Os TC possuem meios que permitem estimar os níveis de dose de 

radiação a que os pacientes são expostos durante os exames. Ao selecionar o tipo 

de exame e os parâmetros de protocolo, tais como tensão (kVp), corrente (mA), 

tempo de rotação do tubo, pitch e colimação, algoritmos matemáticos previamente 

programados conseguem calcular e indicar os valores do CTDIVOL e DLP que serão 

utilizados no exame, antes mesmo da exposição. A figura 16 demonstra o indicativo 

de dose em um exame fornecido pelo próprio TC. 
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Figura 16 - Indicativo de doses por procedimento fornecido pelo TC 

 
 Fonte: DO AUTOR (2018). 

 

Entretanto, para se obter experimentalmente esses valores, deve-se 

realizar os procedimentos descritos abaixo. 

Para o experimento de medidas de dose no crânio, deve-se utilizar um 

fantoma cilíndrico de PMMA com 16 cm de diâmetro possuindo 5 furos, ilustrado na 

figura 17A e uma câmara de ionização tipo lápis com 100 mm de comprimento 

ilustrada na figura 17B. 

 

Figura 17 - Fantoma de PMMA utilizado para avaliação de dose de crânio em TC (A) e câmara 
de ionização tipo lápis (B) 

 
     Fonte: ADAPTADO DE MOURÃO (2014) E RADCAL (2018). 
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Inicialmente deve-se obter o valor do índice de dose em tomografia 

computadorizada central (CTDI100, centro), que são medidas de dose no centro no 

fantoma e calculadas por meio da equação 5: 

 

𝐶𝑇𝐷𝐼100,𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 = (
1

𝑁.𝑇
) ∫ 𝐷𝑍𝑑𝑧

50

−50
       (5) 

 

Onde: 

N = número de cortes adquiridos; 

T= espessura dos cortes; 

DZ= dose medida no eletrômetro. 

 

Após, deve-se calcular o índice de dose em tomografia computadorizada 

periférica (CTDI100,periférico), que é a média das doses medidas nas regiões indicadas 

no fantoma como 12h, 3h, 6h e 9h, expresso pela equação 6: 

 

𝐶𝑇𝐷𝐼100,𝑝𝑒𝑟𝑖𝑓é𝑟𝑖𝑐𝑜 = (
1

𝑁.𝑇
) ∫ 𝐷𝑍

̅̅̅̅ 𝑑𝑧
50

−50
       (6) 

 

Onde: 

N = número de cortes adquiridos; 

T= espessura dos cortes; 

𝐷𝑍
̅̅̅̅ = média das4 doses medidas no eletrômetro. 

 

A figura 18 ilustra como pode ser realizado o procedimento de coleta de 

dose. 
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Figura 18 - Procedimento de coleta de dose para cálculo do CTDI 

 
      Fonte: DO AUTOR (2018). 

 

Com isso, é calculado o índice de dose em tomografia computadorizada 

ponderada (CTDIW) que é a média ponderada do CTDI100,centro e CTDI100,periférico, 

obtida pela equação 7: 

 

𝐶𝑇𝐷𝐼𝑊 = (
1

3
) 𝐶𝑇𝐷𝐼100,𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 + (

2

3
) 𝐶𝑇𝐷𝐼100,𝑝𝑒𝑟𝑖𝑓é𝑟𝑖𝑐𝑜    (7) 

 

Pode-se então calcular o CTDIVOL por meio da equação 8: 

 

𝐶𝑇𝐷𝐼𝑉𝑂𝐿 =
𝐶𝑇𝐷𝐼𝑊

𝑃𝑖𝑡𝑐ℎ
         (8) 

 

Por fim, é possível calcular o DLP pela equação 9: 

 

𝐷𝐿𝑃 = 𝐶𝑇𝐷𝐼𝑉𝑂𝐿 . 𝑑         (9) 

 

Onde: 

d= comprimento total do escaneamento. 

Outra forma de avaliar a exposição do paciente a radiação é pelo cálculo 

da dose efetiva. A mesma é utilizada para estimar a dose de exposição de corpo 
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todo, levando em consideração a radiossensibilidade dos órgãos e tecidos 

compreendidos na região em estudo. Em TC, a dose efetiva pode ser obtida por 

meio da multiplicação entre o DLP medido no exame e o fator de correção para a 

região anatômica em estudo (k), conforme demonstrado na equação 10: 

 

𝐸 (𝑚𝑆𝑣) = 𝑘. 𝐷𝐿𝑃         (10) 

 

Os fatores de correção são indicados na tabela 4. 

  

Tabela 4 - Fatores de correção (k) para medidas da dose efetiva 

Region of Body k (mSv mGy-1 cm-1) 

 0 year old 1 year old 5 year old 10 year old Adult 

Head and neck 0.013 0.0085 0.0057 0.0042 0.0031 

Head 0.011 0.0067 0.0040 0.0032 0.0021 

Neck 0.017 0.012 0.011 0.0079 0.0059 

Chest 0.039 0.026 0.018 0.013 0.014 

Abdomen & pélvis 0.049 0.030 0.020 0.015 0.015 

Trunk 0.044 0.028 0.019 0.014 0.015 

Fonte: Adaptado de REPORT. 96 (AAPM, 2008). 

 

2.3.1 Parâmetros de protocolo 

 

Os parâmetros de protocolo, tais como, tensão do tubo de raios X (kVp); 

corrente do tubo (mA); tempo de rotação do tubo (s); espessura de corte (mm); pitch 

e modulador de dose, têm influência sob o controle da dose de radiação a que os 

pacientes são expostos durante os exames e também sobre a qualidade das 

imagens adquiridas (ZHENG, 2017; DALMAZO et al., 2010). 

A tensão do tubo (kVp) controla a penetrabilidade do feixe de raios X que 

formará a imagem, ou seja, o contraste radiográfico. O kVp tem maior influência 

sobre a qualidade do feixe do que sua quantidade. 

Por outro lado, assumindo um tempo de exposição constante, a corrente 

do tubo (mA) é quem controla a quantidade de radiação produzida, isto é, a dose no 

paciente. Esta dose é diretamente proporcional ao mA, ou seja, dobrando-se o valor 

do mA, mantendo o tempo de exposição fixo, a dose também será dobrada. A 

qualidade do feixe de radiação permanece fixa com a variação do mA. Apesar da 

vantagem devido ao aumento da corrente melhorar a qualidade da imagem, a 
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desvantagem está no aumento da radiação secundária, bem como a sobrecarga do 

tubo de raios X (ZHENG, 2017). 

Em relação a variável tempo de rotação do tubo, tomógrafos mais 

modernos podem levar menos de 0,5 segundos para adquirir uma imagem, no 

entanto, o aumento desse tempo de rotação pode levar a uma maior propensão para 

gerar artefatos de imagem, além da redução da intensidade da corrente e maior 

tempo para realizar o exame (DALMAZO et al., 2010). 

A espessura de corte em TC é determinada pela abertura do colimador. 

Corte finos aumentam o detalhe da imagem, porém, aumentam o nível de ruído das 

mesmas. Para corrigir o ruído elevado é necessário aumentar o nível de dose do 

exame. 

O pitch é a relação entre o movimento da mesa do paciente e a largura do 

feixe de raios X, como mostra a equação 11: 

 

𝑃𝑖𝑡𝑐ℎ =
𝑀𝑜𝑣𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑎 𝑚𝑒𝑠𝑎 𝑎 𝑐𝑎𝑑𝑎 360º

𝐿𝑎𝑟𝑔𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑒𝑖𝑥𝑒
         (11) 

 

Em TC este parâmetro tem fundamental importância para a realização dos 

exames, pois é ele que indicará o número de cortes sequenciais que uma mesma 

região anatômica será exposta. Com isso, dependendo da região que se deseja 

estudar, o valor do pitch deverá ser alterado. Este valor em TC multislice fica em 

torno de 0,1 à 1 normalmente. Pitch igual a 1 significa que os corte tomográficos 

serão obtidos um justaposto ao outro, enquanto valores de pitch menores que 1, 

farão com que uma certa porção da anatomia em estudo seja irradiada duplamente 

durante a aquisição. Quanto menor for o valor do pitch, maior será a dose de 

radiação incidente na região (DA CÁS, 2013). 

Quando a reconstrução das imagens é feita em plano axial, pode não ser 

notada a diferença quanto ao valor de pitch empregado. Entretanto, quando se 

deseja reconstruí-las em outros planos, ocorre uma nítida diferença entre a 

qualidade das imagens. Isso se dá pelo fato de que a reconstrução da imagem feita 

em outros planos necessita de intervalos de cortes menores para que se tenha uma 

melhor visualização da anatomia de interesse. Um exemplo disso é o valor do pitch 

geralmente empregado em TC coronariana. Neste caso, o valor do pitch fica em 

geral entre 0,2 resultando em aproximadamente 80% de cortes sobrepostos. Isso é 
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necessário, pois a região a ser estudada necessita de uma quantidade muito maior 

de dados para o pós-processamento. Já quando se deseja analisar a árvore 

brônquica, por exemplo, não são necessários vários cortes na mesma região, pois 

essa anatomia possui uma extensão maior, logo as imagens dessa região são 

melhor visualizadas quando adquiridas com um espaçamento maior entre elas (DA 

CÁS, 2013). 

Os modernos equipamentos de TC dispõem de um sistema chamado de 

controle automático de exposição (AEC) que faz com que a corrente do tubo seja 

modulada de acordo com a espessura e densidade da estrutura em estudo com o 

intuito de reduzir a dose no paciente. Entretanto, essa técnica não se aplica a todo 

tipo de exame (SOUZA, 2015). 

É necessário tomar cuidado com os ajustes de protocolos, visto que a 

modificação de um parâmetro pode interferir em todo o processo relacionado a 

qualidade de imagem e dose que o paciente estará sendo exposto. Por este motivo, 

a otimização das exposições são abordagens importantes, assim como a utilização 

de fantomas para simular as características de absorção e espalhamento da 

radiação (ALONSO, 2015). 

 

2.4 Fantomas 

 

O fantoma simula características anatômicas confiáveis para avaliar o 

desempenho de um sistema de imagem, sendo um instrumento importante para 

otimização de dose (PRIONAS et al., 2012) e geralmente simulam estruturas como: 

crânio, tórax, pelve e extremidades (SERVOMAA et al., 1992). No radiodiagnóstico, 

o fantoma equivalente ao paciente (FEP) é constituído por lucite e alumínio, além de 

ser utilizado na calibração do feixe de raios X (PINA et al., 2012; GRAY et al., 1983). 

Já em relação a variação óssea e a formação da imagem há certa 

insignificância, quando comparada ao tecido mole. Por isso, que a ICRU-28 de 1992 

recomendou fantomas com padrão universal com o intuito de sanar esse problema, 

com distinta classificação em relação a função (dosimétricos, calibração e imagem) e 

forma (físicos, antropométricos e virtuais) (HENRIQUES et al., 2014, PRIONAS et 

al., 2012). 
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2.4.1 Fantomas de calibração 

 

Os fantomas utilizados em testes de aceitação e controle de qualidade 

dos equipamentos são constituídos de materiais que simulam a absorção e o 

espalhamento da radiação de forma semelhante aos tecidos do corpo humano. 

Dessa forma, permitindo a realização de análises dos padrões de imagens. 

Existem diversos modelos de fantomas para avaliação dos sistemas de 

imagens. Muitos desses são específicos para análise de determinados 

equipamentos, como por exemplo, radiologia, mamografia e tomografia 

computadorizada. Suas estruturas permitem analisar objetos de baixo e alto 

contraste, uniformidade, densidade óptica, dentre outros (DEWERD, 2014). 

A figura 19 representa modelos de fantomas de calibração utilizados para 

avaliação de sistemas de imagens de equipamentos de radiodiagnóstico. 

 

Figura 19 - Fantomas de calibração 

 
          Fonte: DEWERD (2014). 

 

      No mercado atual existem alguns exemplares de fantomas com essas 

especificações, dentre eles: 

a) Fantoma marca Philips, modelo Brilliance 40 CT QA: é utilizado para avaliar a 

qualidade de imagens em TC. É composto por 7 materiais atenuadores 

diferentes, tais como água, nylon, polietileno, teflon, acrílico, lexan e perspex. 

Cada material possui um valor de número de TC correspondente (CRUZ; 

REQUENA; MARTI-BONMATI, 2015). 
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a) Fantoma marca Toshiba: possui a forma circular e é totalmente preenchido 

com água. Utilizado para avaliar uniformidade e ruído da imagem (ANVISA, 

2018). 

b) Fantoma marca Toshiba: é composto por 6 materiais atenuadores 

diferentes, tais como polipropileno, nylon, acrílico, delrim, ar e água. Cada 

material possui um valor de número de TC correspondente (ANVISA, 2018). 

Neste sentido, seguem as especificações de cada componente dos 

fantomas, bem como suas distinções quanto ao material (Tabela 5): 

 

Tabela 5 – Características dos componentes dos fantomas 

Componente Especificações HU médio 

Polipropileno Resina termoplástica  -115 à -95 

Nylon Apresenta baixo coeficiente de atrito 90 à 110 

Acrílico 
Densidade de 1.19 g/cm³ e Retém cerca 

de 2% de umidade 
120 à 140 

Delrim Resina acetal e resistente a abrasão 330 à 350 

Polietileno 
Maior viscosidade e maior resistência 

ao impacto 
-75 ± 19 

Teflon 

Apresenta resistência mecânica e 

isolante de eletricidade e baixo 

coeficiente de atrito 

1017 ± 51 

Lexan 

Apresenta resistência ao impacto, 

excelente estabilidade térmica, baixa 

absorção de umidade e boa rigidez 

116 ± 15 

Fonte: Adaptado de Speight e Lange (2005); Hermes (1996).  

 

2.4.2 Fantomas antropomórficos 

 

Os fantomas antropomórficos são projetados com formas e tamanhos 

semelhantes às estruturas anatômicas humanas, tanto adultos, quanto crianças. 

Além disso, são constituídos de materiais que simulam densidades de tecidos 

humanos, bem como diferenças de atenuação da radiação. 

Existem fantomas antropomórficos que podem ser utilizados para avaliar 

tanto a qualidade das imagens, como também para dosimetria. Estes possuem em 
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sua estrutura, espaços onde são inseridos detectores de radiação, tais como 

dosímetros termoluminescente (TLD) e câmaras de ionização. Dessa forma, torna-se 

possível a análises dos níveis de exposição quando utilizados diferentes parâmetros 

de protocolo, bem como feita a comparação entre níveis de doses atribuídos a 

diferentes equipamentos (DEWERD, 2014). 

Na figura 20 são mostrados exemplos de fantomas antropomórficos. 

 

Figura 20 - Fantomas antropomórficos 

 
 Fonte: DEWERD (2014). 
 

 Atualmente no mercado, há o fantoma antropomórfico marca CIRS, modelo 

711-Hn Atom Max Dental e Diagnostic (HEAD), que simula a anatomia detalhada de 

um crânio humano adulto, incluindo cérebro, osso, laringe, traquéia, sinus, cavidades 

nasais e dentes. Os ossos contêm separação cortical e trabecular. Os dentes 

incluem dentina distinta, estrutura do esmalte e da raiz, incluindo o nervo. As 

cavidades nasais estão totalmente abertas (CIRS, 2018).  

 Este fantoma foi projetado para determinar configurações adequadas, assim 

como monitoramento e treinamento em processos que envolvam raios X, bem como 

TC. Inclusive, incluí suporte que ajusta o posicionamento do feixe cônico em TC e 

um sistema ajustável para permitir rotações em vários eixos (CIRS, 2018). 

 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Neste capítulo serão apresentadas algumas variáveis importantes para a 

coleta de dados, que foram utilizadas para demonstrar a viabilidade da proposta 

deste estudo. 
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3.1 Tipo de Pesquisa 

 

Este estudo é um tipo de pesquisa aplicada, cuja abordagem é 

quantitativa. Já em relação aos objetivos, caracteriza-se como descritiva, visto que 

buscará o registro, bem como a análise e correlação dos fenômenos. Além disso, 

analisará através de uma pesquisa bibliográfica informações pautadas na literatura a 

respeito do assunto proposto (CERVO; BERVIAN; SILVA, 2007). Por fim, quanto ao 

desfecho principal, coletas técnicas e de informações, enquadra-se como pesquisa 

experimental. 

 

3.2 Delineamento do Estudo 

 

As etapas que foram pautadas para a realização das coletas estão 

descritas conforme a figura 21. 

 
Figura 21 - Etapas das coletas 

 
    Fonte: ELABORADO PELO AUTOR (2017). 

 

Os passos realizados na coleta se deram da seguinte forma: 

1. Contato com a instituição propondo a realização do trabalho; 

2. Encaminhamento dos termos de autorização para a liberação e andamento 

da pesquisa; 

3. Agendamento de períodos para a realização da coleta de dados; 

4. Realização dos testes conforme o agendamento; 

5. Análise dos dados obtidos. 
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3.3 Variações de Protocolos 

 

Este estudo baseia-se na análise do protocolo de exame de crânio já 

existente para sugerir, através deste um novo modelo visando avaliar a qualidade 

das imagens e relacionar com os níveis de dose de radiação cujos pacientes são 

submetidos. Para isso, alguns fatores que influenciam diretamente a qualidade da 

imagem e os níveis de dose, dentre eles, corrente do tubo e pitch foram 

manipulados. 

Quando o tempo de rotação do tubo é mantido fixo, quem tem o controle 

sobre a quantidade de radiação produzida no exame é a corrente do tubo. Dessa 

forma, quanto maior o valor da corrente, maior a dose no paciente, 

consequentemente, menor o nível de ruído na imagem. Já o pitch determina o 

número de cortes sequenciais que serão aplicados ao exame. 

Com base no protocolo original (tabela 6), a primeira alteração de 

protocolo se deu em reduzir o valor do mA em relação ao protocolo de rotina. Na 

segunda alteração, o valor do mA foi novamente reduzido em relação ao protocolo 

de rotina. Por fim, na terceira alteração foi aumentado o valor do pitch em relação ao 

protocolo de rotina. As alterações nos valores de mA e pitch foram limitadas pela 

disponibilidade de variação do TC. 

A tabela 6 indica os parâmetros de protocolos utilizados na rotina clínica. 

 

Tabela 6 - Protocolo de rotina clínica 

Tensão 
(kVp) 

Corrente 
(mA) 

Rotation 
time (s) 

Pitch 
Número 

de cortes 
Espessura de 

corte (mm) 

Espessura de 
reconstrução –  

Recon details (mm) 

Modulador 
de dose 

120 170 0,75 0,938 16 1 5 Não 

mAs eff: 136       

Fonte: ELABORADO PELO AUTOR (2018). 

 

A tabela 7 indica os parâmetros utilizados na 1ª alteração de protocolo. 

 

Tabela 7 - Protocolo da 1ª alteração 

Tensão 
(kVp) 

Corrente 
(mA) 

Rotation 
time (s) 

Pitch 
Número 

de cortes 
Espessura de 

corte (mm) 

Espessura de 
reconstrução –  

Recon details (mm) 

Modulador 
de dose 

120 150 0,75 0,938 16 1 5 Não 

mAs eff: 120       

Fonte: ELABORADO PELO AUTOR (2018). 
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A tabela 8 indica os parâmetros utilizados na 2ª alteração de protocolo. 

 

Tabela 8 - Protocolo da 2ª alteração 

Tensão 
(kVp) 

Corrente 
(mA) 

Rotation 
time (s) 

Pitch 
Número 

de cortes 
Espessura de 

corte (mm) 

Espessura de 
reconstrução –  

Recon details (mm) 

Modulador 
de dose 

120 100 0,75 0,938 16 1 5 Não 

mAs eff: 80       

Fonte: ELABORADO PELO AUTOR (2018). 

 

A tabela 9 indica os parâmetros utilizados na 3ª alteração de protocolo. 

 

Tabela 9 - Protocolo da 3ª alteração 

Tensão 
(kVp) 

Corrente 
(mA) 

Rotation 
time (s) 

Pitch 
Número 

de cortes 
Espessura de 

corte (mm) 

Espessura de 
reconstrução –  

Recon details (mm) 

Modulador 
de dose 

120 170 0,75 1,438 16 1 5 Não 

mAs eff: 89       

Fonte: ELABORADO PELO AUTOR (2018). 

 

3.4 Instrumentos de Avaliação 

 

 A seguir são descritos os instrumentos utilizados para a realização da 

pesquisa. Dentre eles foi utilizado um equipamento de TC da marca Toshiba, modelo 

Activion 16. 

 

3.4.1 Avaliação dos níveis de doses de radiação 

 

Os níveis de dose de radiação avaliados na pesquisa se deram por meio 

do CTDIVOL, DLP e dose efetiva, sendo os dois primeiros fornecidos pelo próprio 

equipamento de tomografia e o terceiro calculado teoricamente, por meio da tabela 

4.  

Dessa forma, inicialmente foram selecionados no TC os parâmetros de 

protocolo utilizados na rotina clínica para exames de crânio adulto. Então, foram 

registrados os valores de dose fornecidos. Posteriormente foram selecionados os 

parâmetros aplicados na 1ª, 2ª e 3ª alteração de protocolo e registrados os valores 

de dose fornecidos respectivamente. 
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Já a dose efetiva foi obtida por meio da multiplicação entre o valor do DLP 

gerado em cada protocolo de exposição avaliado na pesquisa e o fator de correção k 

tabelado para exames de TC de crânio. 

 

3.4.2 Avaliação da qualidade das imagens tomográficas 

 

Foram utilizados quatro fantomas distintos para a coleta de dados de 

imagens, sendo três do tipo calibração e um antropomórfico. A escolha de tais se 

deu mediante a disponibilidade por parte do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Santa Catarina (IFSC) e da instituição onde foi realizada a pesquisa. 

Diante disso, seguem as especificações dos referidos fantomas: 

 

a) Fantoma antropomórfico marca CIRS, modelo 711-Hn Atom Max Dental e 

Diagnostic (HEAD), identificado como (A) foi disponibilizado pelo IFSC (Figura 

22). 

Figura 22 - Fantoma A – Atom Max Dental 

 
                  Fonte: ELABORADO PELO AUTOR (2018). 

 

b) Fantoma de calibração marca Philips, modelo Brilliance 40 CT QA, 

identificado como (B) foi disponibilizado pelo IFSC (Figura 23). 



47 

 

Figura 23 - Fantoma B – Brilliance 40 CT QA 

 
       Fonte: ELABORADO PELO AUTOR (2018). 

 

 

c) Fantoma de calibração marca Toshiba, identificado como (C): fornecido pelo 

próprio fabricante do equipamento de TC avaliado (Figura 24). 

 

Figura 24 - Fantoma C 

 
 Fonte: ELABORADO PELO AUTOR (2018). 

 

d) Fantoma de calibração marca Toshiba, identificado como (D): fornecido pelo 

próprio fabricante do equipamento de TC avaliado (Figura 25). 
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Figura 25 - Fantoma D 

 
     Fonte: ELABORADO PELO AUTOR (2018). 

 

Foi realizada a quantificação da RSR das imagens geradas por meio dos 

diferentes fantomas utilizados e protocolos de exposição selecionados. 

A metodologia utilizada para a coleta de dados de imagens se deu da 

seguinte forma: 

1. Inicialmente foi selecionado no equipamento de TC o protocolo usual para 

exames de crânio; 

2. Após, o fantoma A foi escaneado e as imagens geradas foram arquivadas; 

3. Então, mudou-se para o protocolo da 1ª alteração; 

4. Novamente o fantoma A foi escaneado e suas respectivas imagens 

arquivadas; 

5. O mesmo processo se deu aplicando a 2ª e 3ª alterações de protocolo de 

exposição; 

6. Para os fantomas B, C e D foram aplicados a mesma metodologia de 

avaliação descrita nos itens do 1 ao 5.  

7. Então, foi utilizado o software WEASIS V2.0.3 para visualização e avaliação 

das imagens coletadas. 

Inicialmente foram avaliadas as imagens geradas com o fantoma A. Por 

este fantoma ser do tipo antropomórfico, a coleta de dados foi dividida entre 

avaliação de partes moles e estrutura óssea. Para a avaliação de partes moles, 

foram escolhidos 10 cortes tomográficos que possuíssem estrutura uniforme e que 
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cobrissem uma grande extensão do fantoma, em cada um dos quatro protocolos 

utilizados. 

1. Foram realizadas 5 ROIs, com diâmetro fixo de 550 mm2, nas regiões 

definidas como 12h, 3h, 6h, 9h e central em cada uma das imagens. 

2. Por meio dessas ROIs, foram registrados os valores do nº de CT e desvio 

padrão, obtidos em cada imagem; 

3. Com esses dados, foi calculada a RSR e os valores gerados foram tabulados. 

Para a avaliação de estrutura ósseas, foi selecionado 1 corte tomográfico 

do fantoma que estivesse com as estruturas ósseas uniformes em cada uma das 

quatro variações de protocolo de exposição. 

1. Foram realizadas 3 ROIs, com diâmetro fixo de 160,1 mm2, nas regiões 

definidas como esquerda, central e direita em cada uma das imagens;  

2. Por meio dessas ROIs, foram registrados os valores do nº de CT e desvio 

padrão, obtidos em cada imagem; 

3. Com os valores obtidos, foi calculada a RSR e os valores gerados tabulados. 

Para avaliação do fantoma B, foram escolhidos 10 cortes tomográficos 

que cobrissem uma grande extensão do fantoma, em cada uma das quatro 

variações de protocolo de exposição; 

1. Foi realizada 1 ROI, com diâmetro fixo de 119 mm2, em cada uma das 

estruturas do fantoma, definidas água, nylon, polietileno, teflon, acrílico e 

lexan, em cada uma das imagens; 

2. Por meio dessas ROIs, foram registrados os valores do nº de CT e desvio 

padrão, obtidos em cada imagem; 

3. Com esses dados, foi calculada a RSR e os valores gerados tabulados. 

O fantoma C foi avaliado por meio da escolha de 10 cortes tomográficos 

que cobrissem uma grande extensão do fantoma, em cada uma das quatro 

variações de protocolo de exposição; 

1. Foram realizadas 5 ROIs, com diâmetro fixo de 603 mm2, nas regiões 

definidas como 12h, 3h, 6h, 9h e central em cada uma das imagens; 

2. Por meio dessas ROIs, foram registrados os valores do nº de CT e desvio 

padrão, obtidos em cada imagem; 

3. Com esses dados, foi calculada a RSR e os valores gerados tabulados. 
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Para avaliação do fantoma D, foram escolhidos 10 cortes tomográficos 

que cobrissem uma grande extensão do fantoma, em cada uma das quatro 

variações de protocolo de exposição; 

1. Foi realizada 1 ROI, com diâmetro fixo de 399 mm2, em cada uma das 

estruturas do fantoma, definidas como polipropileno, nylon, acrílico, delrim, ar 

e água, em cada uma das imagens; 

2. Por meio dessas ROIs, foram registrados os valores do nº de CT e desvio 

padrão, obtidos em cada imagem; 

3. Com esses dados, foi calculada a RSR e os valores gerados tabulados. 

 

3.4.3 Análise Estatística 

 

Os resultados foram analisados no programa Excel e GraphPadPrism na 

versão 6.0. Foi verificada a distribuição dos dados por meio do teste de Shapiro Wilk. 

Neste sentido, os resultados foram expressos como média ± IC 95%. Os dados 

paramétricos foram comparados usando análise de variância (ANOVA) de uma via, 

seguida pelo teste de Tukey. Em todas as análises, os valores de P menores que 

0,05 foram considerados significativos. 

 

4. RESULTADOS 

 

Neste capítulo serão demonstrados os dados obtidos na pesquisa.    

 

4.1 Avaliação dos níveis de dose 

 

As medidas da dose efetiva calculadas e os valores do CTDIvol e DLP 

indicados pelo TC são demonstradas na tabela 10. 

 
Tabela 10 – Doses em diferentes protocolos de exposição 

Métricas 

Protocolos 

Rotina 1ª Alteração 2ª Alteração 3ª Alteração 

Dose Efetiva (mSv) 1,48 1,3 0,87 0,97 

CTDIvol (mGy) 32,7 28,9 19,2 21,4 

DLP (mGy.cm) 703,4 620,6 413,7 460 

     Fonte: ELABORADO PELO AUTOR (2018). 
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Com base nos resultados obtidos, observa-se que na dose efetiva, CTDIvol 

e DLP a primeira alteração de protocolo apresentou a menor redução de dose, 

quando comparado ao protocolo de rotina. Enquanto que, a segunda alteração 

obteve a maior redução de dose. Neste sentido, considerando somente a 

manipulação do mA e pitch do protocolo de exposição, postula-se que a melhor 

maneira de obter uma maior redução da dose é por meio da diminuição do mA, 

como foi realizado na segunda alteração, visto que na terceira alteração de protocolo 

houve um aumento no valor do pitch e os valores de dose obtidos foram superiores 

aos da segunda alteração. 

 

4.2 Avaliação da razão sinal ruído 

 

A figura 26 ilustra como foram aplicadas as ROIs nas imagens para 

avaliação da RSR no fantoma A partes moles. 

 

Figura 26 – Aplicação de ROIs no fantoma A partes moles 

 
                   Fonte: ELABORADO PELO AUTOR (2018). 

 

A figura 27 ilustra como foram aplicadas as ROIs nas imagens para 

avaliação da RSR no fantoma A estrutura óssea. 

 
 
 



52 

 

Figura 27 – Aplicação de ROIs no fantoma A estrutura óssea 

 
                Fonte: ELABORADO PELO AUTOR (2018). 

 

A figura 28 ilustra como foram aplicadas as ROIs nas imagens para avaliação 

da RSR no fantoma B. 

 

Figura 28 – Aplicação de ROIs no fantoma B 

 
                Fonte: ELABORADO PELO AUTOR (2018). 
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A figura 29 ilustra como foram aplicadas as ROIs nas imagens para avaliação 

da RSR no fantoma C. 

 
Figura 29 – Aplicação de ROIs no fantoma C 

 
                     Fonte: ELABORADO PELO AUTOR (2018). 

 

A figura 30 ilustra como foram aplicadas as ROIs nas imagens para avaliação 

da RSR no fantoma D. 

 

Figura 30 – Aplicação de ROIs no fantoma D 

 
      Fonte: ELABORADO PELO AUTOR (2018). 
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A tabela 11 demonstra os valores da razão sinal ruído obtida em cada 

fantoma quando aplicado diferentes protocolos de exposição. Neste contexto, 

observou-se que houve uma relação diretamente proporcional entre a dose e a RSR 

nos seguintes fantomas: D (polipropileno), D (nylon), D (acrílico), D (delrim), D (ar) e 

D (água). Em contrapartida, os demais não apresentaram a relação esperada. 

 

Tabela 11 – RSR em diferentes fantomas e protocolos de exposição 

RSR 
Protocolos 

Rotina 1ª Alteração 2ª Alteração 3ª Alteração 

Fantoma A (Partes moles) 8,29 7,79 6,44 6,09 

Fantoma A (Estrutura Óssea) 4,6 4,29 3,48 3,21 

Fantoma B (Água) 0,083 0,09 0,081 0,07 

Fantoma B (Nylon) 13,28 12,48 9,75 9,52 

Fantoma B (Polietileno) 9,68 8,89 7,16 6,76 

Fantoma B (Teflon) 94,54 89,09 74,96 71,99 

Fantoma B (Acrílico) 18,27 17,09 14,16 13,07 

Fantoma B (Lexan) 14,94 14,12 11,25 10,48 

Fantoma C 0,5 0,47 0,39 0,36 

Fantoma D (Polipropileno) 4,48 3,92 2,94 3,03 

Fantoma D (Nylon) 3,41 3,06 2,2 2,3 

Fantoma D (Acrílico) 4,76 4,26 3,1 3,2 

Fantoma D (Delrim) 11,62 10,61 7,94 8,1 

Fantoma D (Ar) 58,4 54,3 40,1 40,3 

Fantoma D (Água) 0,1 0,09 0,06 0,06 

     Fonte: ELABORADO PELO AUTOR (2018). 

 

4.3 Análise da relação entre a RSR com as doses 

 

 Para cada fantoma foi realizada a variação percentual da RSR obtida 

entre os protocolos de exposição e relacionada com a respectiva variação percentual 

da dose. Visto que na primeira, segunda e terceira alterações de protocolos de 

exposição, às variações percentuais das doses em relação ao protocolo de rotina 

foram respectivamente 11,8%, 41,2% e 34,8%. 
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A figura 31I-II relaciona a variação percentual da dose e RSR entre os 

diferentes protocolos de exposição para o fantoma A (partes moles e estrutura 

óssea). No fantoma A (partes moles), a RSR variou percentualmente na primeira, 

segunda e terceira alteração de protocolo em relação ao protocolo de rotina da 

seguinte forma (∆= 𝑟𝑜𝑡𝑖𝑛𝑎 − 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑎çõ𝑒𝑠): 6,2%, 22,3% e 26,5%. Já no fantoma A 

(estrutura óssea), a variação percentual da RSR (∆= 𝑟𝑜𝑡𝑖𝑛𝑎 − 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑎çõ𝑒𝑠) foi de 

(6,7% 1ª alteração, 18,9% 2ª alteração e 25,2% 3ª alteração). 

Nesse sentido, observa-se que não houve uma relação diretamente 

proporcional entre a dose e a RSR. 

 



56 

 

Figura 31 - Relação percentual entre a dose e RSR para o fantoma A (partes moles - I e 
estrutura óssea - II) 

 
            Fonte: ELABORADA PELO AUTOR (2018). 

 

A figura 32I-VI relaciona a variação percentual da dose e RSR entre os 

diferentes protocolos de exposição para o fantoma B (água – I, nylon – II, polietileno 

– III, teflon – IV, acrílico – V, lexan – VI). No fantoma B (água), a RSR variou 

percentualmente na primeira, segunda e terceira alteração de protocolo em relação 
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ao protocolo de rotina da seguinte forma (∆= 𝑟𝑜𝑡𝑖𝑛𝑎 − 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑎çõ𝑒𝑠): 13,4%, 2,3% e 

21,9%. Já no fantoma B (nylon) a variação percentual da RSR (∆= 𝑟𝑜𝑡𝑖𝑛𝑎 −

𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑎çõ𝑒𝑠) foi de (6,1% 1ª alteração, 26,6% 2ª alteração e 28,4% 3ª alteração). No 

fantoma B (polietileno) a variação percentual da RSR (∆= 𝑟𝑜𝑡𝑖𝑛𝑎 − 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑎çõ𝑒𝑠) foi de 

(8,1% 1ª alteração, 26,1% 2ª alteração e 30,1% 3ª alteração). No fantoma B (teflon) 

a variação percentual da RSR (∆= 𝑟𝑜𝑡𝑖𝑛𝑎 − 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑎çõ𝑒𝑠) foi de (5,8% 1ª alteração, 

20,7% 2ª alteração e 24,9% 3ª alteração). No fantoma B (acrílico) a variação 

percentual da RSR (∆= 𝑟𝑜𝑡𝑖𝑛𝑎 − 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑎çõ𝑒𝑠) foi de (6,5% 1ª alteração, 22,5% 2ª 

alteração e 29,8% 3ª alteração). Por fim, no fantoma B (lexan) a variação percentual 

da RSR (∆= 𝑟𝑜𝑡𝑖𝑛𝑎 − 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑎çõ𝑒𝑠) foi de (5,5% 1ª alteração, 24,5% 2ª alteração e 

29,8% 3ª alteração). Com isso, observa-se que não houve uma relação diretamente 

proporcional entre a dose e a RSR. 

 

 

 

 

 

 



58 

 

Figura 32 - Relação percentual entre a dose e RSR para o fantoma B (água – I, nylon – II, 
polietileno – III, teflon – IV, acrílico – V, lexan – VI) 

 
   Fonte: ELABORADA PELO AUTOR (2018). 
 

A figura 33 relaciona a variação percentual da dose e RSR entre os 

diferentes protocolos de exposição para o fantoma C. Neste sentido, RSR variou 

percentualmente na primeira, segunda e terceira alteração de protocolo em relação 

ao protocolo de rotina da seguinte forma (∆= 𝑟𝑜𝑡𝑖𝑛𝑎 − 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑎çõ𝑒𝑠): 6,8%, 22,2% e 
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29,2%. Nesse sentido, observa-se que não houve uma relação diretamente 

proporcional entre a dose e a RSR. 

 

Figura 33 - Relação percentual entre a dose e RSR para o fantoma C 

 
                            Fonte: ELABORADO PELO AUTOR (2018). 
 
 

A figura 34I-VI relaciona a variação percentual da dose e RSR entre os 

diferentes protocolos de exposição para o fantoma D (polipropileno – I, nylon – II, 

acrílico – III, delrim – IV, ar – V, água – VI). No fantoma D (polipropileno), a RSR 

variou percentualmente na primeira, segunda e terceira alteração de protocolo em 

relação ao protocolo de rotina da seguinte forma (∆= 𝑟𝑜𝑡𝑖𝑛𝑎 − 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑎çõ𝑒𝑠): 12,4%, 

34,3% e 32,3%. Já no fantoma D (nylon), a variação percentual da RSR (∆=

𝑟𝑜𝑡𝑖𝑛𝑎 − 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑎çõ𝑒𝑠) foi de (10,3% 1ª alteração, 34,1% 2ª alteração e 30% 3ª 

alteração). No fantoma D (acrílico), a variação percentual da RSR (∆= 𝑟𝑜𝑡𝑖𝑛𝑎 −

𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑎çõ𝑒𝑠) foi de (10,6% 1ª alteração, 33% 2ª alteração e 32,1% 3ª alteração). No 

fantoma D (delrim), a variação percentual da RSR (∆= 𝑟𝑜𝑡𝑖𝑛𝑎 − 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑎çõ𝑒𝑠) foi de 

(8,7% 1ª alteração, 31,7% 2ª alteração e 30,1% 3ª alteração). Já no fantoma D (ar), 

a variação percentual da RSR (∆= 𝑟𝑜𝑡𝑖𝑛𝑎 − 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑎çõ𝑒𝑠) foi de (7,1% 1ª alteração, 

31,3% 2ª alteração e 30,9% 3ª alteração). Por fim, no fantoma D (água), a variação 

percentual da RSR (∆= 𝑟𝑜𝑡𝑖𝑛𝑎 − 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑎çõ𝑒𝑠) foi de (8,1% 1ª alteração, 43,4% 2ª 

alteração e 38,7% 3ª alteração). Neste caso, observa-se que houve uma relação 

diretamente proporcional entre a dose e a RSR. 
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Figura 34 - Relação percentual entre a dose e RSR para o fantoma D (polipropileno – I, 
nylon – II, acrílico – III, delrim – IV, ar – V, água – VI) 

 
Fonte: ELABORADA PELO AUTOR (2018). 
 

As figuras 31I-II, 32I-VI, 33 e 34I-VI demonstraram a relação percentual 

entre a dose e a RSR obtidas entre os diferentes protocolos de exposição e 

fantomas. Nesse sentido, observa-se que apenas no fantoma D (polipropileno, nylon, 
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acrílico, delrim, ar e água) houve uma relação diretamente proporcional da RSR com 

a dose. 

A figura 35 ilustra o percentual de variabilidade da RSR nos fantomas, 

quando aplicada a dose da primeira alteração de protocolo. Observa-se que quando 

aplicado o mesmo nível de dose a diferentes fantomas, a RSR obtida apresenta 

pouca variabilidade. Essa variabilidade também pode estar atrelada ao fato do 

protocolo da 1ª alteração utilizar a maior dose em relação aos demais protocolos. 

 

Figura 35 - Percentual de variabilidade da RSR obtida com a 1ª alteração de protocolo 

 
   Fonte: ELABORADO PELO AUTOR (2018). 
 

A figura 36 ilustra o percentual de variabilidade da RSR nos fantomas 

quando aplicada a dose da segunda alteração de protocolo. Nesse sentido, observa-

se que quando aplicado o mesmo nível de dose a diferentes fantomas, a RSR obtida 

apresenta pouca variabilidade, com exceção dos fantomas (B – água) e (D – água). 

Essa variabilidade também pode estar atrelada ao fato do protocolo da 2ª alteração 

utilizar a menor dose em relação aos demais protocolos. 
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Figura 36 - Percentual de variabilidade da RSR obtida com a 2ª alteração de protocolo 

 
    Fonte: ELABORADA PELO AUTOR (2018). 
 

Por fim, a figura 37 ilustra o percentual de variabilidade da RSR nos 

fantomas quando aplicada a dose da terceira alteração de protocolo. Nesse sentido, 

observa-se que quando aplicado o mesmo nível de dose a diferentes fantomas, a 

RSR obtida apresenta pouca variabilidade. 

 

Figura 37 - Percentual de variabilidade da RSR obtida com a 3ª alteração de protocolo 

 
    Fonte: ELABORADA PELO AUTOR (2018). 
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Em suma, os resultados das alterações em relação às especificidades de 

cada fantoma em três protocolos distintos podem ser melhor explanados e 

compreendidos nas tabelas 12, 13 e 14. Na tabela 12, referente a 1ª alteração, 

observa-se que o FB (água) apresentou diferença estatística com p = 0,0360 e IC 

95% [62,8 a 210,9], quando comparado ao controle. A mesma relação observou-se 

no FD (polipropileno) com p = 0,0144 e IC 95% [85,1 a 90,1], assim como o FD 

(água) com p = 0,0006 e IC 95% [49,5 a 174,0] quando comparados ao controle. 

 
 

Tabela 12: Análise da RSR na 1ª alteração de protocolo 

1ª ALTERAÇÃO 

GRUPOS MÉDIA (IC 95%) VALOR P 

Controle 100,0 (100,0 a 100,0) - 

FA (Partes Moles) 93,9 (93,2 a 94,7) 0,3071 

FA (Estrutura Óssea) 93,2 (93,2 a 93,3) 0,0791 

FB (Água) 136,9 (62,8 a 210,9) 0,0360 * 

FB (Nylon) 94,0 (90,9 a 97,1) 0,8250 

FB (Polietileno) 92,2 (86,6 a 97,8) 0,5443 

FB (Teflon) 94,2 (90,6 a 97,8) 0,9706 

FB (Acrílico) 93,6 (88,9 a 98,2) 0,4518 

FB (Lexan) 94,7 (90,2 a 99,2) 0,7153 

FC 93,8 (89,0 a 98,5) 0,5325 

FD (Polipropileno) 87,6 (85,1 a 90,1) 0,0144 * 

FD (Nylon) 89,8 (86,2 a 93,4) 0,1119 

FD (Acrílico) 89,5 (85,5 a 93,5) 0,1134 

FD (Delrim) 91,3 (87,9 a 94,8) 0,4857 

FD (Ar) 93,7 (89,0 a 98,4) 0,1606 

FD (Água) 111,8 (49,5 a 174,0) 0,0006 * 

Legenda: Análise dos fantomas referentes a 1ª alteração de protocolo. Os dados foram expressos em 
média (IC 95%) com n= 10 imagens.* P < 0,05 quando comparado ao grupo Controle. Foi utilizado 
ANOVA de uma via seguida do teste de Tukey. FA: fantoma A, FB: fantoma B, FC: fantoma C, FD: 
fantoma D.  
Fonte: ELABORADA PELO AUTOR (2018). 

 

Na tabela 13, referente a 2ª alteração, foi possível verificar que o FB (lexan) 

apresentou diferença estatística com p = 0,0191 e IC 95% [72,6 a 77,9], quando 

comparado ao controle. Ainda assim observou-se no FC p = 0,0129 e IC 95% [72,9 a 

82,7], como também o FD (Nylon) com p = 0,0401 e IC 95% [64,0 a 67,7]  e, por fim, 
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o FD (água) com p = 0,0183 e IC 95% [26,0 a 112,4] quando comparados ao 

controle. 

 

Tabela 13: Análise da RSR na 2ª alteração de protocolo 

2ª ALTERAÇÃO 

GRUPOS MÉDIA (IC 95%) VALOR P 

Controle 100,0 (100,0 a 100,0) - 

FA (Partes Moles) 77,6 (76,5 a 78,6) 0,7858 

FA (Estrutura Óssea) 81,1 (80,9 a 81,3) 0,9617 

FB (Água) 103,5 (55,2 a 151,8) 0,3443 

FB (Nylon) 73,6 (69,5 a 77,7) 0,2473 

FB (Polietileno) 74,1 (70,2 a 78,0) 0,7229 

FB (Teflon) 79,4 (74,8 a 84,0) 0,5493 

FB (Acrílico) 77,5 (74,1 a 80,9) 0,3580 

FB (Lexan) 75,3 (72,6 a 77,9) 0,0191 * 

FC 77,8 (72,9 a 82,7) 0,0129 * 

FD (Polipropileno) 65,7 (63,5 a 68,0) 0,1085 

FD (Nylon) 65,8 (64,0 a 67,7) 0,0401 * 

FD (Acrílico) 67,0 (64,5 a 69,4) 0,4183 

FD (Delrim) 68,2 (66,4 a 69,9) 0,5310 

FD (Ar) 69,1 (67,2 a 70,9) 0,5999 

FD (Água) 69,2 (26,0 a 112,4) 0,0183 * 

Legenda: Análise dos fantomas referentes a 2ª alteração de protocolo. Os dados foram expressos em 
média (IC 95%) com n= 10 imagens.* P < 0,05 quando comparado ao grupo Controle. Foi utilizado 
ANOVA de uma via seguida do teste de Tukey. FA: fantoma A, FB: fantoma B, FC: fantoma C, FD: 
fantoma D.  
Fonte: ELABORADA PELO AUTOR (2018). 
 

 

Ainda assim, na 3ª alteração não houve diferença estatística entre os 

elementos, quando comparados ao controle, conforme tabela 14. 
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Tabela 14: Análise da RSR na 3ª alteração de protocolo 

3ª ALTERAÇÃO 

GRUPOS MÉDIA (IC 95%) VALOR P 

Controle 100,0 (100,0 a 100,0) - 

FA (Partes Moles) 73,7 (71,4 a 75,9) 0,4076 

FA (Estrutura Óssea) 74,7 (74,5 a 75,0) 0,8531 

FB (Água) 110,5 (21,4 a 199,5) 0,1026 

FB (Nylon) 71,7 (68,4 a 75,0) 0,8113 

FB (Polietileno) 69,9 (67,1 a 72,7) 0,6028 

FB (Teflon) 76,2 (73,2 a 79,1) 0,9233 

FB (Acrílico) 71,7 (67,3 a 76,1) 0,1838 

FB (Lexan) 70,3 (66,4 a 74,2) 0,5620 

FC 71,0 (66,0 a 75,9) 0,1638 

FD (Polipropileno) 67,8 (65,1 a 70,4) 0,3194 

FD (Nylon) 70,1 (67,1 a 73,1) 0,7250 

FD (Acrílico) 68,1 (64,4 a 71,7) 0,1647 

FD (Delrim) 70,0 (67,5 a 72,4) 0,0719 

FD (Ar) 69,5 (67,2 a 71,8) 0,9968 

FD (Água) 77,9 (30,7 a 125,0) 0,4153 

Legenda: Análise dos fantomas referentes a 3ª alteração de protocolo. Os dados foram expressos em 
média (IC 95%) com n= 10 imagens.* P < 0,05 quando comparado ao grupo Controle. Foi utilizado 
ANOVA de uma via seguida do teste de Tukey. FA: fantoma A, FB: fantoma B, FC: fantoma C, FD: 
fantoma D.  
Fonte: ELABORADA PELO AUTOR (2018). 

 

 

5. DISCUSSÃO 

  

  Com a implementação da TC no diagnóstico por imagem, em paralelo houve 

a preocupação com os níveis de dose de radiação a que os pacientes eram 

submetidos, visto que essa técnica é a que mais contribui para o aumento dos níveis 

de dose na população. Por conta disso, estudos estão sendo realizados com o 

intuito de melhorar a aplicabilidade da técnica, ou seja, obter imagem com qualidade 

diagnóstica utilizando menores níveis de radiação, sendo que nesse sistema, quanto 

maior a exposição, menor o ruído da imagem (BUSHONG, 2010). 

 Apesar da extensa literatura a respeito do tema proposto, a análise das 

imagens em diferentes fantomas tem sido pouco estudada. Sendo que, a maioria 

dos estudos aborda de um a dois fantomas para avaliar a qualidade de imagem. 
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Neste sentido, o presente estudo realizou a comparação entre os resultados obtidos 

por meio de quatro fantomas distintos, com base na obtenção da RSR que já está 

bem estabelecida na literatura como um método de avaliação de imagem adequado 

(YVES, 2010). 

 Com isso, foi possível observar no presente estudo os seguintes resultados: 

(a) a melhor maneira encontrada para redução da dose foi por meio da redução do 

mA; (b) apenas o fantoma D com os seguintes materiais (polipropileno, nylon, 

acrílico, ar e água) obteve uma relação diretamente proporcional da RSR com a 

dose; (c) o restante dos fantomas apresentaram pouca variabilidade da RSR e não 

obtiveram relação proporcional com a dose como já é descrito na literatura. (d) para 

todos os fantomas analisados houve uma relação inversamente proporcional 

esperada onde aumento do pitch reduziu a dose. Com isso, essa pesquisa pôde 

verificar que a qualidade da imagem é dependente de diversos componentes tanto 

associados a composição do fantoma, quanto aos parâmetros utilizados e ainda 

postular que não há necessidade da utilização de diferentes fantomas em pesquisa 

quando as imagens forem avaliadas somente pelo método da RSR, visto que os 

quatro analisados obtiveram pouca variabilidade e resposta semelhante. 

Em estudo de Maués e colaboradores (2018) com cinco protocolos de TC em 

um fantoma antropomórfico, verificou-se que não houve diferença estatística entre os 

protocolos, sob os parâmetros de ruído, baixo contraste e resolução espacial 

referente a qualidade de imagem. Em contrapartida, estudo de Su e colaboradores 

(2018) demonstraram, que parâmetros como efeito de varredura do espectro de 

energia de baixa dose com reconstrução iterativa em TC melhorou a qualidade de 

imagem em 50%, com nível de dose baixa. Diante do exposto, observou-se que a 

qualidade de imagem está atrelada não só a dose, mas a outros parâmetros que 

influenciam diretamente no nível de exposição ao paciente. 

 Em relação ao mA, no estudo de Gharbi e colaboradores (2018) verificou-se 

que a utilização do modulador de mA atrelado a um software de reconstrução 

iterativa obteve-se uma redução nos níveis de dose de 22,8%, mantendo a 

qualidade da imagem quanto a RSR. Já no estudo realizado por Dion e 

colaboradores (2004), verificou-se a comparação entre a redução do kVp e mAs na 

otimização de protocolo de TC. Diante disso, observou-se que a qualidade das 

imagens obtidas com o protocolo de baixo kVp foi superior, quando comparado ao 

protocolo de baixo mAs. 
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Rampado e colaboradores (2009) realizaram um estudo sobre a otimização 

de dose em TC por meio do uso de modulador automático de mA atribuído a 

diferentes valores de kVp e picth. Para isso foi utilizado um fantoma antropomórfico 

que simula a anatomia de um adulto típico. O estudo mostrou que com o uso do 

modulador de mA é possível obter imagens com ruído e dose semelhante em 

diferentes faixas de kVp. Já com o aumento do pitch, a dose é reduzida e o ruído 

aumentado. Com isso, hipotetiza-se que o pitch é um parâmetro interessante para 

ser modulado na qualidade de imagem. 

 Para otimização de protocolo de exposição em TC, Yves e colaboradores 

(2010) realizaram um estudo utilizando dois fantomas, um de água e outro 

antropomórfico simulador de cabeça. A partir do protocolo de rotina clínica, foram 

realizadas 6 alterações no valor do mAs e avaliado o nível de ruído das imagens 

geradas. Para avaliação da dose, foi utilizada uma câmara de ionização e 

selecionado os mesmos parâmetros da avaliação do ruído. Após, houve a variação 

do kVp a partir do protocolo de rotina e avaliou-se o ruído gerado por essas 

imagens, assim como mensurada a dose gerada por essa variação de protocolo. 

Portanto, mesmo com o aumento do ruído as imagens obtidas com o protocolo 

otimizado foram consideradas dentro do padrão de qualidade, com redução de dose 

em torno de 35,9%.  

Segundo Sulagaesuan e colaboradores (2016), a redução de dose em 

exames de TC pode ser obtida por meio da redução dos valores de kVp e mAs do 

protocolo de exames. Segundo este estudo, a otimização gerou redução na 

qualidade das imagens geradas, porém sem perdas significativas. Ainda assim, a 

combinação de protocolos de exposição com baixo kVp e reconstrução iterativa 

também é um método que pode ser empregado na otimização de dose em TC. 

Ainda em relação a qualidade de imagem, Zhou e colaboradores (2016) compararam 

a qualidade de imagem e níveis de dose em TC quando aplicado protocolo de 

exposição com 120 kVp e reconstrução de imagens por retroprojeção filtrada 

associado ao protocolo de exposição de 80 kVp e 100 kVp com reconstrução de 

imagem iterativa. Foi possível verificar que no segundo método que houve redução 

de dose de até 44% com imagens de qualidade diagnóstica adequada. Neste 

sentido, o método de reconstrução iterativa tem sido associado como uma técnica 

interessante para obtenção de uma boa qualidade de imagem. 
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Nagayama e colaboradores (2017) verificaram que a utilização de protocolo 

com 100 kVp e reconstrução iterativa em imagens de TC de crânio reduziu a dose de 

exposição sem aumentar os níveis de ruído da imagem, quando comparado ao 

protocolo de 120 kVp com reconstrução por retroprojeção filtrada. Segundo Rivers-

Bowerman e Shankar (2014), a utilização da reconstrução iterativa em TC de crânio 

reduziu em 15% os níveis de exposição. Isto promoveu um aumento da qualidade 

das imagens tanto de maneira quantitativa, quanto qualitativa e redução do ruído. 

Kim e colaboradores (2017) fizeram uso da reconstrução iterativa em exames de TC 

de crânio pediátrico e obtiveram uma redução de dose entre 12,8% e 34% com 

menores níveis de ruído. Neste sentido, verifica-se que este método de reconstrução 

iterativa tem sido adequado para a otimização de protocolos de exposição, porém 

não está disponível em todos os equipamentos. 

 Outro parâmetro de protocolo utilizado para otimização de dose em TC é o 

pitch. Guberina e colaboradores (2016) avaliaram a influência da variação do pitch 

na dose e qualidade de imagem e TC e foi possível verificar uma redução na dose 

de até 52%, quando aplicado um valor maior de pitch do que geralmente é utilizado 

na rotina, para uma qualidade de imagem equivalente. Porém, observou-se que a 

redução da dose modifica de acordo com a região anatômica que foi estudada. 

 Ainda assim, outras variáveis devem ser destacadas quando é realizado 

otimização de protocolos, que são os filtros. Para exemplificar Moloney e 

colaboradores (2018) realizaram um estudo que avaliou os níveis de ruído gerados 

nas imagens por meio de diferentes métodos de reconstrução. Para isso foram 

utilizados dois tipos de fantomas, um antropomórfico que simula cabeça e tronco de 

um adulto e outro que simula várias estruturas com diferentes materiais atenuadores. 

Logo, observaram que a mudança nos filtros influenciou positivamente na redução 

do ruído, que por sua vez melhorou a qualidade de imagem. Entretanto, no presente 

estudo não há o recurso que é disponibilizado pelo método de reconstrução iterativa 

e este fator é uma das limitações da amostra utilizada. 

 Já em relação as estruturas que compõem os instrumentos padrões para 

otimização de protocolo de exposição são os fantomas com características 

homogêneas (PINA et al., 2006). Para isso, as estruturas que envolvem os fantomas, 

apresentam uma metodologia específica para cálculo de espessura e densidade 

óssea, por exemplo. No caso de imagens tomográficas, uma das limitações é 

relacionado a visualização das imagens, que está diretamente ligada a capacidade 
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do equipamento (HANGARTNER; SHORT, 2007). Com isso, no presente estudo 

observou-se que para o mesmo nível de dose houve pouca variabilidade na 

qualidade de imagem nos distintos tipos de fantomas, os quais foram avaliados pelo 

mesmo método (RSR). Neste sentido, hipotetiza-se que as estruturas possam 

apresentar similaridade na atenuação dos fótons de raios X. 

Os fantomas são amplamente utilizados para assegurar a qualidade de 

imagens para o diagnóstico clínico. Inclusive comissões internacionais os 

reconhecem como simuladores adequados para a pesquisa clínica, por exemplo. 

Entretanto, o material deve ser adequado para que a absorção da dose não gere 

prejuízos no tecido biológico (CERQUEIRA et al., 2011). Inclusive, em estudo de 

Medeiros (2009) foi aplicado um protocolo de otimização com um fantoma de crânio 

e verificou que por possuir microestruturas não foi possível obter o desempenho 

esperado. Visto que, o ruído gerado em razão do protocolo aplicado promoveu um 

desequilíbrio quântico. 

Tendo em vista a importância do material do fantoma na absorção da dose, os 

protocolos devem levar em consideração os parâmetros escolhidos para a obtenção 

de imagem com qualidade aceitável para o diagnóstico. Inclusive, em fantomas é 

possível representar as diversas atenuações corpóreas com materiais simples e de 

reprodutibilidade idêntica a humana, mas há necessidade do mínimo de verificação 

dos critérios de qualidade de imagem e controle de qualidade, assim como 

adequada calibração dos equipamentos (STEMBERG, 2010). 

Por fim, Oliveira (2012) relata que a TC proporciona imagens com ampla 

visualização para o diagnóstico clínico, com uma distribuição espacial das 

densidades e composições químicas dos órgãos e tecidos por métodos de 

conversão. Entretanto, a relação entre o número de TC e a densidade é obtida por 

uma curva de calibração que é proveniente de um fantoma físico. Este por sua vez, 

apresenta diferentes densidades em razão dos materiais que o compõem, por isso 

esses métodos de conversão não levam em consideração a qualidade de imagem, 

que pode levar a inexatidão da distribuição espacial, bem como de suas 

composições. Sendo assim, observa-se que além dos parâmetros utilizados para a 

obtenção adequada da qualidade de imagem, deve-se levar em consideração 

padrões de conversão e qualidade dos materiais que compõem os fantomas. 

Com base no exposto, as limitações encontradas no presente estudo foram 

em não utilizar outros parâmetros/critérios para a análise da qualidade da imagem, 
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assim como não ter associado a técnica de reconstrução iterativa (software). Além 

disso, seria interessante ampliar a pesquisa para analisar esses parâmetros em 

outros tomógrafos.  

 

6. CONCLUSÃO 

 

 No presente estudo foi possível observar que a redução da corrente nos 

protocolos de exposição apresentou melhores resultados para a diminuição da dose 

de radiação nos exames. Ainda assim, dentre os fantomas avaliados, o único que 

apresentou uma relação diretamente proporcional entre dose e RSR foi o fantoma D. 

Os demais fantomas não obtiveram a mesma relação e ainda demonstraram pouca 

variabilidade da RSR. 

Com isso, verificou-se que a qualidade da imagem é associada a diversos 

fatores, tanto as características dos fantomas, quanto aos parâmetros de aquisição. 

Dessa forma, pressupõem-se que quando se deseja avaliar a qualidade das 

imagens por meio da RSR, qualquer tipo de fantoma é adequado, visto que obteve-

se pouca variabilidade e resposta semelhante nos quatro fantomas analisados.  

Sendo assim, sugere-se que novos estudos sejam realizados para a avaliação 

da possível interferência dos componentes dos fantomas sobre a dose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 

 

REFERÊNCIAS 

 

AAPM. American Association Physicists in Medicine. Comprehensive mathodology 

for the evoluation of radiation dose in x-ray computed tomography. Report of AAPM 

task group 111: the future of CT dosimetry, 2010. 

 

AAPM. American Association Physicists in Medicine. The Measurement, Reporting, 

and Management of Radiation Dose in CT. Report of AAPM Task Group 23: CT 

Dosimetry 

Diagnostic Imaging Council CT Committee, 2008. 

 

AHMED, S. N. Physics and Engeneering of Radiation Detection.1. ed. San Diego: 
Elsevier, 2007. 
 

ALMEIDA, W. G. Impacto da exposição à radiação de pacientes femininos 

submetidos a diferentes procedimento de tomografia computadorizada de 

tórax. [dissertação]. Rio de Janeiro, 2016. 

 

ALONSO,T.C. et al. Parâmetros Realcionados à qualidade da imagem em 

tomografia computadorizada - TC. Sociedad Argentina de Radioprotección. 

Buenos Aires, 2015. 

 

ANTONIO, C. Protocolos de tomografia. Disponível em < 
https://pt.slideshare.net/PedroAntonio20/aula-1-histrico-e-aspectos-fsicos> Acesso 
em 28 Set. 2018. 
 

ANVISA. Manual de operação para tomógrafo computadorizado Toshiba. 

Disponível em http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[10316-4-

17533].PDF. Acesso em 20 Out. 2018. 

AUGUSTO, F.M. Estudo da qualidade da imagem e índices de dose em 

tomografia computadorizada: [Dissertação]. Rio de Janeiro: Rio de Janeiro, 2009. 

 

BASKAN, O. et al. Effect of radiation dose reduction on image quality in adult head 

CT with noise-suppressing reconstruction system with a 256 slice MDCT. Journal of 

Applied Clinical Medical Physics, v.16, n.3, 2015 



72 

 

BELEDELLI, R; SOUZA, P.H.C. O que são e como se formam os artefatos nas 

imagens da tomografia computadorizada de feixe cônico. ABRO, v.13, n.1, p. 2-15, 

jan./jun. 2012. 

 

BRASIL, PORTARIA/MS/SVS-nº453. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância 

Sanitária - SVS/MS, de 01 de junho de 1998 D.O.U. 01/06/98 1998. 

 

BRASIL. Resolução Normativa nº 002/DIVS/SES, 13 de maio de 2015. Diretrizes 

básicas de proteção radiológica em radiologia diagnóstica e intervencionista. 

Estado de Santa Catarina, Secretaria de Estado da Saúde, Superintendência de 

Vigilância em Saúde, Diretoria de Vigilância Sanitária. Santa Catarina, 2015 

 

BRENNER, D.J.; HALL, E.J. Computed tomography - an increasing source of 

radiation exposure. The New England journal of medicine, v. 357, n. 22, p. 2277–

84, 2007. 

 

BRISSE, H. J. et al. The relevance of image quality indices for dose optimization 

in abdominal multi-detector row CT in children: experimental assessment with 

pediatric phantoms. Londres: Physics in medicine and biology, 2009. 

 

BRITTEN, A. J.;CROTTY, M.; KIREMIDJIAN, H. The addition of computer simulated 

noise to investigate radiation dose and image quality in images with spatial 

correlation of statistical noise: an example application to X-ray CT of the brain. s.l. Br 

J Radiol, v. 77, p. 323–28, 2004. 

 

BOAS, F.E; FLEISCHMANN,D. CT artifacts: causes and reduction techniques. 

Imaging Med, v.4, n. 2, p. 229–240, 2012. 

 

BUSHONG, S. C. Ciência radiológica para tecnólogos: física, biologia e proteção. 

Rio de janeiro: Elsevier, 2010. 

 

CARLSSON, C. A. Imaging modalities in x-ray computerizer tomography and in 

selected volume tomography. Nuclear Instruments and Methods in Physics 

Research, v. 566, p. 713-21, 2006. 



73 

 

CARVALHO, A. C. P. História da tomografiacomputadorizada. Rev. Imagem, v. 29, 
n. 2, p. 61-66, 2007. 
 

CHARAMBA, L.G. Reconstrução de Imagens Tomográficas com uso de GPU 

[Trabalho de conclusão de curso]. Pernambuco: Recife, 2013 

 

CERQUEIRA, A.D.R. et al. Construção de um objeto simulador antropomórfico de 

tórax para medidas de controle da qualidade da imagem em radiodiagnóstico. Rev 

Bras Fís Med, v. 4, n. 3, p. 39-42, 2011. 

 

CERVO, A. L.; BERVIAN, P. A.; SILVA R., Metodologia científica. 6. ed. São Paulo: 

Pearson Prentice Hall, 2007. 

 

CIRS. Atom Max dental & diagnostic head phantom. Disponível em 

<http://www.cirsinc.com/products/all/35/atom-max-dental-and-diagnostic-head-

phantom/> Acesso em 20 Out. 2018. 

 

CRUZ, J.C; REQUENA, R; MARTI-BONMATI, L. A new software approach for 

automatic CT image quality quantification. ECR. Valencia: Espanha. 2015 

 

DA CÁS, E.V. Proposta para otimização de protocolos de exames em 

tomografia computadorizada, visando a redução das doses de radiação dos 

pacientes [Dissertação]. Rio Grande do Sul: Santa Maria, 2011. 

 

DALMAZO, J. et al. Otimização da dose em exames de rotina em tomografia 

computadorizada: estudo de viabilidade em um hospital universitário. Radiol Bras, v. 

43, n. 4, p. 241-248. 2010. 

 

DEWERD, L.A; KISSICK, M. The Phantoms of Medical and Health Physics, 

Biological and Medical Physics, Biomedical Engineering. New York: Springer, 

2014 

 

DION, A.M. et al. Dose reduction at abdominal CT imaging: reduced tension (kV) or 

reduced intensity (mAs)?. J Radiol, v.85, n.4, p.375-80, 2004. 



74 

 

DOVALES, A.C; SOUZA, A.A; VEIGA, L.H.S. Tomografia computadorizada no Brasil: 

frequência e padrão de uso em pacientes internados no Sistema Único de Saúde 

(SUS). Rev Bras Fís Med, v.9, n.1, p. 11-14, 2015. 

 

GARIB, D. et al. Tomografia computadorizada de feixe cônico (Cone beam): 

entendendo este novo método de diagnóstico por imagem com promissora 

aplicabilidade na Ortodontia. Rev Dental Press Ortodon Ortop Facial, v.12, n.2, 

p.139-156, 2007. 

 

GHARBI, S. et al. Assessment of organ dose and image quality in head and chest CT 

examinations: a phantom study. J Radiol Prot. V, 38, n.2, p. 807-818, 2018 

 

GOLDMANN, L.W.  Principles of CT: Multislice CT. J Nucl Med Technol, v. 36, p. 

57–68, 2008 

 

GONZALEZ, R. C.; WOODS, R. E. Digital Image Processing. 3. ed. 1992. 

 

GOO, H. W. CT radiation dose optimization and estimation: an update for 

radiologists. Koren J Radiol, v. 13, p. 1-11, 2012. 

 

GRAY J. E. et al. Quality Control in Diagnostic Imaging. 1983. 

 

GUBERINA. N. et al. Efficacy of high-pitch CT protocols for radiation dose reduction. 

J Radiol Prot. V.36, n.4, p. 57-N66, 2016. 

 

HANGARTNER, T.N.; SHORT, D.F. Accurate quantification of width and density of 

bone structures by computed tomography. Med. Phys. V. 34, n. 3777, 2007. 

 

HENRIQUES, L. M. S. et al. Characterization of an anthropomorphic chest phantom 

for dose measurements in radiology beams. Radiation Physics and Chemistry,v. 

95, p. 269-98, 2014. 

 

HERMES, M. Enough for one lifetime, Wallace Carothers the inventor of Nyhlon. 

Chemical Heritage Foundation, 1996. 



75 

 

HSIEH, J., Computed Tomography – Principles, Design, Artifacts and Recent 
Advances, Spie Press, Bellingham, Washington, EUA, 2003. 
 

HUNG, S.C. et al. Artifact Reduction of Different Metallic Implants in Flat Detector C-

Arm CT.  AJNR Am J Neuroradiol, v. 35, p. 1288–92, 2014 

 

ICRP. INTERNATIONAL COMMISSION ON RADIOLOGICAL PROTECTION 60- 

1990 Recommendations of the international commission on radiological 

protection Oxford: Pergamon Press, 1991. 

 

ICRU. INTERNATIONAL COMMISSION ON RADIOLOGICAL UNIT AND 

MEASUREMENTS -48. Phantoms and computational models in therapy, 

diagnosis, and protection. Bethesda, Md., U.S.A.: 1992. 

 

KALENDER, W. A. Computed Tomography: fundamentals System Technology. 

Image Quality, apllications. 2. ed. Erlangen: Publics Corporate Publishing, 2005. 

 

KIM, H.G. et al. Head CT: Image quality improvement with ASIR-V using a reduced 

radiation dose protocol for children. Eur Radiol. V. 27, n.9, p.3609-3617, 2017. 

 

KNOLL, G. F. Radiation detection and measurement. 3. ed. USA: J.W & Sons, 

2010. 

 

LEÃO, M.P.V;  MACEDO, V,G. Comparação entre os métodos analíticos e iterativos 

na reconstrução de imagens tomográficas. CBEB, 2014. 

MAUÉS, N. H. P. B. et al. Abdomen-pelvis computec tomography protocol 

optimization: an image quality and dose assessment. Radiat Prot Dosimetry. 2018. 

 

MEDEIROS J. Qualidade de imagem versus dose em Tomografia 

Computorizada Optimização dos protocolos de crânio: [Dissertação]. Lisboa: 

Coimbra,2009. 

 



76 

 

MICELI, A. et al. Monte Carlo simulations of a high-resolution X-ray CT system for 

industrial aplications. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, v. 

583, p. 313-23, 2007. 

 

MOLONEY, F. et al. A phantom study of the performance of model-based iterative 

reconstruction in low-dose chest and abdominal CT: When are benefits maximized?. 

Radiography, v.24, p. 345-351, 2018 

 

MOURÃO, A. P; GONÇALVES, Jr R. G; ALONSO, T. C. Dose profile variation with 

pitch in head CT scans using gafchromic films. Rec Adv in Biom & Chem Eng and 

Mat Scien, 2015. 

 

NADAES, M.R. Aplicação das unidades hounsfield em imagens de tomografia 

computadorizada de feixe cônico: [Dissertação]. Minas Gerais: Juiz de Fora, 2015. 

 

NAVARRO, M.V.T. et al. Controle de riscos à saúde em radiodiagnóstico: uma 

perspectiva histórica. História, Ciências, Saúde Manguinhos, v. 15, n. 4, p. 1039–

1047, 2008. 

 

NAGAYAMA, Y. et al. Radiation dose reduction using 100-kVp and a sinogram-

affirmed iterative reconstruction algorithm in adolescent head CT: Impact on grey-

white matter contrast and image noise. Eur Radiol. V. 27, n.7, p. 2717-2725, 2017. 

 

NERSISSIAN, D. Y. Tomografia computadorizada tecnologia e funcionamento 

dos 

equipamentos.Disponívelem<http://rle.dainf.ct.utfpr.edu.br/hipermidia/images/docu

mentos/Tomografia_computadorizada_tecnologia_e_funcionamento_equipamentos.

pdf> Acesso em: 28/11/2017. 

 

NEGRINI, G.; BARTH, M. Tomografia computadorizada. Disponível em < 
http://www.ufrgs.br/biofisica/TC.pdf> Acesso em 20 Set. 2018. 
 

 
NÓBREGA, A. I. D. Manual de tomografia computadorizada.1. ed. São Paulo: 
Atheneu, 2005. 



77 

 

OLIVEIRA, A.C.H. Influência da qualidade de imagens CT na avaliação da 

distribuição do planejamento radioterápico baseado em métodos Monte Carlo: 

[Dissertação]. Pernambuco: Recife, 2012. 

 

PASCOAL, A. et al. Evaluation of a software package for automated quality 

assessment of contrast detail images - comparison with subjective visual 

assessment. Phys Med Biol, v. 50, n. 23, p. 5743-57, 2005. 

 

PINA, D. R. et al. Development of phantom for radiographic image optimization of 

standard patient in the lateral view of chest and skull examination. ApplRadiatIsot, v. 

64, n. 12, p. 1623-30, 2006. 

 

PINA D.R. et. al. Analysis of biological tissues in infant chest for the development of 

an equivalent radiographic phantom. MedPhys, v, 39, n. 3, p. 1357-60, 2012. 

 

PRECHT, H. et al. New Developed DR Detector Performs Radiographs of Hand, 

Pelvic and Premature Chest Anatomies at a Lower Radiation Dose and/or a Higher 

Image Quality. J Digit Imaging, v, 25, 2013. 

 

PRIONAS N. D. et al. Development of a patient-specific two-compartment 

anthropomorphic breast phantom. Phys Med Biol, v. 57, n. 13, p. 4293-307, 2012. 

 

RADCAL, Sensor 10X6-3CT. Disponível em <http://radcal.com/10x6-3ct-ct-ctdi-ion-

chamber/>. Acesso em: 20 out. 2018 

 

RAMPADO, O. Effective dose and image quality evaluations of an automatic CT tube 

current modulation system with an anthropomorphic phantom. Eur J Radiol. V. 71, n. 

1, p. 181-7, 2009 

 

RIBEIRO, S.A. Principles of Computed Tomography. Disponível em < 

http://www2.ic.uff.br/~aconci/PrincipiosCT.pdf> Acesso em 20 Set.2018. 

 



78 

 

RIVERS-BOWERMAN, M.D; SHANKAR, J.J. Iterative Reconstruction for Head CT: 

Effects on Radiation Dose and Image Quality. Can J Neurol Sci. V.41, N.5, P.620-5, 

2014 

 

RODRIGUES, S.I, et al. Estudo da dose nos exames de tomografia computadorizada 

abdominal em um equipamento de 6 cortes. Radiol Bras v, 45 nº.6, São 

Paulo Oct./Dec. 2012. 

 

ROMANS, L. E. Computed tomography for technologists: a comprehensive text. 

Lippincott/ Willins& Wilkins. 1. ed. Baltimore, 2011. 

 

SERVOMAA A. et al. Two New Patient Equivalent Phantoms in Diagnostic 

Radiology. Radiation Protection Dosimetry, v. 43, p. 229-31, 1992. 

 

SHRIMPTON, P. C. et al. National survey of doses from CT in the UK: 2003. Br J 

Radiol, v. 79, n. 948, p. 968-980, 2005. 

 

SILVA, M. C. Determination of the potential applied to X-rays tubes throught the 

bremsstrahlung spectrum obtained with a PIN photodiode. RevBrasEngBiom, v. 16, 

n. 1, p. 13-20, 2000. 

 

SOUZA, G. S. et al. Computed tomography evaluation with the use of automatic 

current modulator: possibilities and limitations. Rev Bras FísMéd, v. 9, n. 2, p. 18-22, 

2015. 

 

SPEIGHT, J. G.; LANGE, N. A. Handbook of chemistry. 16. ed. 2005. 

STEMBERG, D.R. Desenvolvimento de simulador mamográfico para avaliação 

de esquemas CAD: [Dissertação]. São Paulo: São Carlos, 2010. 

 

SU, L. et al. Effects of low-dose energy spectrum scanning combined with adaptive 

statistical iterative reconstruction on the quality of imaging in Budd-Chiari syndrome. 

PLoS One. V.13, n.10, 2018. 

 



79 

 

SULAGAESUAN. C. et al. Reducing emergency CT radiation doses with simple 

techniques: A quality initiative project. J Med Imaging Radiat Oncol. V. 60, n. 1, 

p.23-34, 2016 

 

TRATTNER, S. et al. Calibration and error analysis of metaloxide-semiconductor 

field-effect transitor dosimeters for computed tomography radiation dosimetry. Med 

Phys, v. 21, 2017. 

 

UDAYASANKAR, U. K., et al. Low-Dose Nonenhanced Head CT Protocol for 

Follow-Up Evaluation of Children with Ventriculoperitoneal Shunt: Reduction of 

Radiation and Effect on Image Quality. Atlanta : AJNR, 2008. 

 

UNSCEAR.Medical Radiation Exposure. New York, United Nations, 2000. 

 

ZHENG, X. General equations for optimal selection of diagnosic image acquisition 

parameters in clinical X-ray imaging. Radiol Phys Technol, Aug. 2017. 

 

YVES, T.L.A. et al. Otimização da relação dose x ruído na imagem em protocolos de 

tomografia computadorizada de crânio pediátrico. Rev Bras Fís Med, v.4, n.1, p, 11-

4, 2010. 

 

WALL B. F. Radiation protection dosimetry for diagnostic radiology patients - 

Radiation Protection Dosimetry v.109, p. 409-419, 2004. 

 

WATSON, E.C. The Discovery of X-Rays. American Journal of Physics.  v, 13, p. 

281-291, 1945. 

 

WHITE, D. R. Tissue Substitutes in Experimental Radiation Physics. Medical 

Physics, v. 5, n. 6, p. 467-79, 1978. 

 

WHITE, D. R. Woodard HQ, Hammond SM. Average soft-tissue and bone models for 

use in radiation dosimetry. Br J Radiol, v. 60, n. 717, p. 907-13, 1987. 

 



80 

 

WOLBARST, A. B. et al. Medical response to a major radiologic emergency: a primer 

for medical and public health practitioners. Radiology, v. 254, p. 660-77, 2010. 

 

 

 


