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RESUMO 

A tomografia computadorizada (TC) é amplamente utilizada no diagnóstico e estadiamento de 

patologias da região de abdômen-pelve devido a sua alta sensibilidade e especificidade. A 

possibilidade de adquirir maior número de imagens em menor tempo e a maior disponibilidade 

de equipamentos levaram a um aumento significativo dos exames de TC e consequente aumento 

das doses efetivas globais fornecidas por esta modalidade. Desta forma, foram desenvolvidas 

ferramentas que buscam reduzir as doses de radiação dos exames sem perda da qualidade da 

imagem. Uma destas ferramentas é a modulação automática da corrente do tubo (automatic 

tube current modulation – ATCM), que permite a obtenção de exames que concordam com o 

princípio ALARA (as low as reasonably achievable). O objetivo deste estudo foi avaliar a 

qualidade da imagem e as doses de radiação de diferentes protocolos de TC de abdômen-pelve 

com a ferramenta ATCM. Foram avaliados cinco protocolos de TC de abdômen-pelve com a 

ferramenta ATCM em dois tomógrafos distintos, um 16-canais e um 64 canais. Foi utilizado 

um fantoma antropomórfico para avaliações dosimétricas e um fantoma analítico para 

avaliações objetivas de qualidade da imagem. Para a análise subjetiva da qualidade da imagem, 

foram utilizados 15 exames retrospectivos de pacientes submetidos a TC de abdômen-pelve. 

Estes exames foram avaliados por um radiologista com experiência na área de tomografia de 

abdômen. As três análises forneceram informações que possibilitaram a escolha de um 

protocolo otimizado. Os maiores valores de dose absorvida foram encontrados em estômago e 

baço, 56,06 e 44,88 mGy, respectivamente. A tireoide e o esôfago obtiveram as menores doses 

absorvidas, 0,49 e 0,61, respectivamente. Foram encontradas diferenças significativas entre as 

doses efetivas dos protocolos, com uma redução de 39,40%. Nível de ruído, baixo contraste e 

resolução espacial não diferiram significativamente (p>0.05). Na análise subjetiva, os cinco 

protocolos receberam score “ótimo/aceitável”, mas sem diferença significativa entre os 

parâmetros analisados (p>0.05). Com esta metodologia foi possível obter reduções de 39,4% 

das doses de radiação. Nossos protocolos foram baseados em estudos científicos e nossa 

metodologia pode ser reproduzida em qualquer rotina clínica com objetivo de otimizar os 

exames de TC. 

 

Palavras-chave: tomografia computadorizada, corrente modulada, dose de radiação, redução 

de dose. 

  



 
 

 
 

ABSTRACT 

Computed tomography (CT) is widely used at diagnoses and follow-up of pathologies 

on abdomen-pelvic region with high level of sensitivity and specificity. The possibility of 

acquiring more images in a shorter time and the wide availability of equipment led to a 

significant increase in CT scans and consequent increase in the overall effective doses provided 

by this modality. In this way, some equipment features have been developed, such as automatic 

tube current modulation (ATCM). ATCM permits acquiring quality images with low radiation 

doses, agreeing with the ALARA principle (as low as reasonably achievable). The aim of this 

study was to assess the image quality and radiation dose of different CT abdomen-pelvic 

protocols with ATCM technique. We performed five different CT abdomen-pelvic protocols 

with ATCM technique. A 16-slice and 64-slice scanners were used. We used an 

anthropomorphic phantom for dosimetric measurements and an analytical phantom for 

objective image quality assessments for each protocol. For a subjective image quality analyses, 

15 retrospective patients examinations were collected and analyzed by a radiologist. The three 

analyses promote information to choose an optimize protocol. The highest absorbed doses were 

found in stomach and spleen, 56.06 and 44.88 mGy, respectively. The thyroid and esophagus 

received the lowest absorbed dose values, 0.49 and 0.61 mGy, respectively. We found 

significantly difference in effective dose for all protocols, with a dose reduction of 39.4%. 

Noise, low contrast and spatial resolution did not significant differ between protocols (p>0.05). 

On the subjective analysis, all protocols received score range “Optimum/Acceptable”, but with 

no significant difference on parameters analyses (p>0.05). The radiation dose reduction with 

this methodology achieved 39.4%. Our protocols were based on scientific studies and our 

methodology can be reproduced in any clinical routine in order to optimize CT protocols in 

futures studies. 

 

Keywords: computed tomography, dose reduction, radiation dose, tube current modulation. 
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Os exames retrospectivos de tomografia computadorizada utilizados neste estudo foram 

de pacientes do Hospital das Clínicas de Botucatu (HCFMB).  

  



 
 

 
 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1 - Esquema demonstrando a nuvem de elétrons em um coletor e a emergência dos raios 

X ............................................................................................................................................... 17 

Figura 2 - Fantoma antropomórfico Alderson RANDO ........................................................... 20 

Figura 3 - Fantoma analítico (imagem da esquerda) utilizado na extração dos parâmetros físicos 

de qualidade da imagem. (A) Módulo com padrões de barras, para análise de resolução espacial, 

escala de contraste, espessura de corte e alinhamento da luz de posicionamento; (B) Módulo 

com padrões de cilindros, para análise de baixo contraste e (C) Módulo homogêneo, análise de 

ruído e uniformidade ................................................................................................................ 21 

Figura 4 - TC de tórax com (A) janela de parênquima (WL:1500; WW: -600) e (B) janela de 

mediastino (WL:400; WW:40) ................................................................................................. 24 

Figura 5 - Modulação angular (xy). (a) Modulação da corrente do tubo é realizada em diferentes 

projeções nos planos x e y para cada da rotação do gantry. As setas finas indicam redução da 

corrente do tubo comparada as altas correntes (flechas grossas). (b) O operador seleciona a 

corrente do tubo efetiva, em miliamperagem, para realizar o scan com esta técnica ............... 25 

Figura 6 - Modulação longitudinal (z). (a) A atenuação é medida pelo topograma (esquerda) e 

convertida na espessura equivalente a água (direita), permitindo o operador escolher a qualidade 

da imagem pela seleção de diferentes níveis de ruído. (b) após o operador selecionar a corrente 

do tubo ou, mais apropriado, o nível de ruído pré determinado para o exame (esquerda), o 

software disponibiliza a modulação automática da corrente do tubo que será utilizada para 

alcançar o nível de ruído desejado ............................................................................................ 26 

Figura 7 - Dimensões anteroposterior e lateral ......................................................................... 29 

Figura 8 - Fluxograma da metodologia .................................................................................... 30 

Figura 9 - Scout anteroposterior de fantoma antropomórfico AR (A) Abdômen superior, região 

desde a cúpula diafragmática até a crista ilíaca; (B) Abdômen total, desde a cúpula 

diafragmática até a sínfise púbica ............................................................................................. 31 

Figura 10 - Doses absorvidas dos órgãos radiossensíveis para os cinco protocolos avaliados 37 

  



 
 

 
 

LISTA DE TABELAS 

Tabela 1 - Correlação entre UH e aspecto da imagem das estruturas normais ------------------ 18 

Tabela 2 - Diferentes valores de wT segundo a ICRP 103 ----------------------------------------- 27 

Tabela 3 - Parâmetros de aquisição para os protocolos de TC de abdômen-pelve avaliados - 30 

Tabela 4 - Valores médios de dose para os protocolos de TC de abdômen-pelve avaliados -- 38 

Tabela 5 - Resultados da avaliação objetiva da qualidade da imagem --------------------------- 38 

Tabela 6 - Resultados da avaliação subjetiva da qualidade da imagem -------------------------- 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

LISTA DE ABREVIATURAS 

ALARA                   As low as reasonably achievable 

ATCM                     Automatic tube current modulation 

CNEN                     Comissão Nacional de Energia Nuclear 

CTDIvol                    Volume Computed Tomography Dose Index 

DA                            Dose Absorvida 

DE                            Dose Equivalente 

DLP                         Dose Length Product 

E                              Dose Efetiva 

ICRP                       International Commission on Radiological Protection 

kV                           Quilovoltagem 

mA                          Miliamperagem 

mGy                        Miligray 

mSv                         MiliSievert 

NI                            Noise Index 

ROI                         Region of interest (Região de interesse) 

SD                           Standard deviation 

SSDE                      Size-specific Dose Estimate 

TC                          Tomografia Computadorizada 

TLDs                      Dosímetros Termoluminescentes 

UH                         Unidades Hounsfield 

 

 

 



 

 
 

SUMÁRIO 

1. INTRODUÇÃO ............................................................................................................... 12 

2. OBJETIVOS .................................................................................................................... 16 

2.1. Objetivo geral ......................................................................................................... 16 

2.2. Objetivos específicos.............................................................................................. 16 

3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS ..................................................................................... 17 

3.1. Princípios físicos da tomografia computadorizada ................................................ 17 

3.2. Fantomas ................................................................................................................ 19 

3.3. Exame tomográfico ................................................................................................ 21 

3.4. Modulação automática da corrente do tubo ........................................................... 24 

3.5. Como quantificar a exposição à radiação ............................................................... 27 

4. METODOLOGIA ........................................................................................................... 30 

4.1. Protocolo de aquisição ........................................................................................... 30 

4.2. Avaliação dosimétrica ............................................................................................ 32 

4.3. Avaliação objetiva da qualidade de imagem .......................................................... 33 

4.4. Avaliação subjetiva da qualidade de imagem ........................................................ 34 

4.5. Análise estatística ................................................................................................... 36 

5. RESULTADOS ................................................................................................................ 37 

6. DISCUSSÃO .................................................................................................................... 40 

7. CONCLUSÃO ................................................................................................................. 43 

8. REFERÊNCIAS .............................................................................................................. 44 

 

 

 



12 
 

 
 

1. INTRODUÇÃO 

A tomografia computadorizada (TC) foi inventada em 1963 pelo físico Allan M. 

Comack e pelo engenheiro Godfrey N. Hounsfield (1). Em 1972, Hounsfield criou o primeiro 

tomógrafo médico comercial com cortes de 13mm de espessura e destinado a exames de crânio 

(1). Esta tecnologia era capaz de adquirir 12 cortes em 35 minutos de aquisição (1). O invento 

da TC revolucionou os exames radiodiagnósticos por permitir uma visão transversal dos tecidos 

moles e demais estruturas anatômicas do corpo humano. 

Nos últimos 44 anos a tomografia computadorizada evoluiu exponencialmente, com a 

introdução dos tomógrafos multislice se tornou possível adquirir imagens em menos de 1 

minuto com pequenas espessuras (menos de 1mm de espessura). A evolução tecnológica da TC 

tornou-a um método de diagnóstico por imagem amplamente utilizado devido a sua rapidez e 

acessibilidade (2). A tomografia passou a ser o método de referência para diversas patologias, 

principalmente da região de abdômen-pelve (3). 

O uso da TC no diagnóstico e estadiamento de patologias da região de abdômen-pelve 

tem grande importância devido a sua alta especificidade e sensibilidade (2,3). A TC possui alta 

sensibilidade no diagnóstico de cálculo renal, apendicite, metástase óssea e lesões intestinais e 

mesentéricas, com valores de 92%,100%, 71-100% e 82% respectivamente (2). Em 2008 e 

2014, respectivamente, a French-speaking Society of Medical Emergencies e a European 

Association of Urology recomendaram o uso da tomografia computadorizada como o método 

diagnóstico de partida nos casos suspeitos de cólica renal (3). Nos casos de estadiamento para 

pacientes com câncer de ovário e no diagnóstico e estadiamento de lesões do pâncreas, a TC de 

abdômen-pelve é considerada a técnica diagnóstica gold standard (4,5). 

A possibilidade de adquirir maior número de imagens em menor tempo e a maior 

disponibilidade de equipamentos levaram a um aumento significativo dos exames de TC. Em 

1980 eram realizadas 3 milhões de tomografias, com um aumento para 62 milhões de exames 

em 2006 (5). Como consequência, houve aumento dos níveis de radiação ionizante recebidos 

pelos pacientes por esta modalidade, ocasionando um problema de saúde pública (5–7). Estima-

se que em 1999 a contribuição da tomografia na dose efetiva recebida pelo público correspondia 

a aproximadamente 40% das exposições por exames de diagnóstico por imagem, em 

comparação a apenas 20% em 1990 (8).  

Em 2000, a United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiations, 

em relatório sobre a exposição médica a radiação, descreve que a TC representava, 

mundialmente, apenas 5% dos exames de diagnóstico por imagem mas contribuía com 34% do 
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total das doses efetivas recebidas pelo público (8). Em 2008 os exames de TC passaram a 

representar 15% de todos os exames de diagnóstico por imagem realizados (7,9). Estudos 

indicam que atualmente 70% das doses recebidas pela população, em exames diagnósticos, 

provêm dos exames de tomografia computadorizada (2,7,9,10). Além disso, 31% das doses 

anuais provenientes de procedimentos de imagens são derivados dos exames de tomografia de 

abdômen-pelve (5).  

Esta situação gera preocupação devido aos altos níveis de radiação ionizante recebidos 

pelos pacientes, especialmente pediátricos, devido a conhecida associação entre a exposição à 

radiação ionizante e o risco de desenvolvimento de neoplasia (6,11,12). A Food and Drug 

Administration (FDA) e a International Agency for Research on Cancer (IARC) consideram os 

raios X utilizados na prática médica como agentes carcinogênicos para humanos (9). É estimado 

que a radiação proveniente da TC representa 1,5-2,0% de todos os cânceres dos Estados Unidos 

(US) e foi responsável por 29.000 casos de câncer em 2007 (9,13). 

Desse modo, fica evidente a necessidade de implantação do princípio ALARA (as low 

as reasonably achievable), que busca a realização de exames com as menores doses de radiação 

possíveis sem comprometer a veracidade diagnóstica da imagem (3,14). O princípio ALARA 

busca balancear a qualidade do exame de diagnóstico de forma que permita um diagnóstico 

seguro, ao mesmo tempo que utiliza as doses mais baixas quanto razoavelmente exequíveis 

(3,14). 

Com o avanço tecnológico dos tomógrafos, surgiram técnicas para otimização e redução 

de dose, como a técnica de modulação automática da corrente do tubo (automatic tube current 

modulation – ATCM). A ATCM permite a aquisição de imagens com baixas doses de radiação 

sem comprometer a qualidade da imagem (15,16). A ATCM ajusta automaticamente a corrente 

do tubo (mA) durante cada rotação do gantry de acordo com o tamanho do paciente e a 

atenuação da região (2,4). A corrente selecionada é  a suficiente para atingir um nível especifico 

de ruído pré determinado pelo operador (17). Estudos anteriores demonstraram que cerca de 

60% das doses de radiação podem ser reduzidas com o uso da ATCM quando comparadas com 

a técnica da corrente fixa do tubo (2,3,18,19). 

O sistema ATCM requer que o operador escolha o range de mA e o nível de ruído para 

cada exame de TC. Entretanto sem a determinação de protocolos otimizados o uso errôneo da 

técnica pode gerar doses que questionam o princípio ALARA ou gerar imagens de baixa 

qualidade que comprometem ou impossibilitam um diagnóstico médico seguro. Se torna 

necessário avaliar diferentes protocolos ATCM afim de selecionar as técnicas mais otimizadas. 
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Diversos estudos avaliam esta ferramenta de redução de dose de radiação nos exames 

de tomografia. A literatura aborda o uso de ATCM em fantomas e a avaliação dos protocolos 

utilizados em instituições por exames retrospectivos ou prospectivos. 

Fuji et al. (2009), utiliza uma metodologia a partir de fantomas antropomórficos adulto 

e pediátrico com dosímetros fotodiodos na região dos órgãos radiossensíveis. Com a reprodução 

de exames de tórax e de abdômen-pelve, o trabalho compara as doses de radiação - através do 

CTDIvol (Volume Computed Tomography Dose Index), DLP (Dose Length Product) e dose 

efetiva de acordo com a International Commission on Radiological Protection ICRP 103 (11) 

e ICRP 60 (20) - para diferentes tomógrafos multislice com técnica da corrente modulada do 

tubo (21). 

Lee et al. (2011), fizeram um estudo retrospectivo de 100 exames consecutivos de 

abdômen-pelve de tomografia computadorizada de adultos. Os pacientes utilizam ambas as 

técnicas de corrente modulada do tubo e de corrente fixa. Estes exames são avaliados através 

do CTDIvol e DLP, da análise subjetiva e quantitativa da imagem. O estudo descreve como 

limitação do mesmo a falta do cálculo da dose efetiva associada aos protocolos estudados (15). 

Papadakis et al. (2014), apresentam uma metodologia para avaliar diferentes faixas 

etárias e diferentes espessuras abdominais. Este estudo utiliza fantomas antropomórficos que 

simulam pacientes recém-nascidos, 1 ano, 5 anos, 10 anos e adulto (Fantoma Alderson 

RANDO). Os fantomas de 10 anos e adulto ganham diferentes camadas de material bolus para 

representar diversas espessuras abdominais. Avaliam a qualidade da imagem pela análise 

quantitativa, distribuindo regiões de interesse (ROIs) em locais específicos da imagem 

utilizando a ferramenta ImageJ (18). Aqui foram utilizados exames de rotina de cabeça, 

pescoço, tórax e abdômen-pelve com três diferentes técnicas ATCM (fraca, média e forte) para 

região menos espessa e outras três para a região abdominal mais espessas, no qual concluiu-se 

que as doses podem aumentar muito com a variação da espessura anatômica. Papadakis et al. 

conclui que adultos e adultos sobrepeso podem se beneficiar da redução das doses em exames 

tomográficos pela técnica ATCM (18). 

Sabarudin et al. (2015), avaliaram doses absorvidas com dosímetros 

termoluminescentes (TLDs) na posição dos órgãos radiossensíveis (tireoide, coração, esôfago, 

pulmão, fígado, estômago, rim, cólon, gônadas, bexiga, medula óssea e pele) em um fantoma 

antropomórfico Alderson RANDO adulto. O estudo compara os resultados do protocolo padrão 

de corrente fixa com protocolos de ATCM para exames de tórax e de abdômen-pelve. Além da 

dose absorvida, calcula-se a dose efetiva com base na ICRP 103 (11) e SSDE (Size-specific 
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Dose Estimate) no processo de avaliação da redução de dose destes exames (2). Foi encontrada 

uma redução de dose significativa para o protocolo ATCM quando comparado a técnica da 

corrente fixa. É descrito como limitação do estudo, a falta da realização de avaliações de 

qualidade da imagem como forma de validar as reduções encontradas no estudo (2). 

A metodologia de Kanematsu et al. (2015) baseia-se na coleta prospectiva de dados de 

128 pacientes consecutivos de tomografia computadorizada de corpo inteiro. Aqui foram 

testados três protocolos de corrente modulada do tubo, que se diferem apenas pela 

miliamperagem (mA) máxima possível. Para análise dos resultados, o estudo utiliza análise 

quantitativa e subjetiva das imagens, além da análise de dose pelo CTDIvol, DLP e dose efetiva 

estimada (16). Como limitação, Kanematsu et al. descreve a não obtenção das doses efetiva e 

absorvida reais, por não estarem disponíveis em estudos clínicos (16). 

Santos et al. (2015), propõe a avaliação de doses pré e pós a aplicação de upgrades nos 

protocolos da instituição. A partir de fantomas antropomórficos de recém-nascido, 5 anos, 10 

anos e adulto foram avaliadas a qualidade da imagem e comparadas as doses de radiação. Em 

uma segunda etapa, estes protocolos são aplicados à rotina da instituição, e uma avaliação pré 

e pós a aplicação dos protocolos é realizada. A qualidade destas imagens é avaliada 

quantitativamente a partir de ROIs e subjetivamente utilizando o método de avaliação gradativa 

visual (AGV) por radiologistas experientes. A mudança nos protocolos pré e pós ocorre por 

alteração de parâmetros como corrente do tubo, voltagem do tubo e a introdução da técnica de 

modulação automática da corrente do tubo (ATCM) (22). 

Entretanto, a análise pela literatura se limita a uma ou duas metodologias por estudo, 

sem a integração de todas as informações necessárias para se otimizar técnicas tomográficas. É 

necessária uma otimização com base em parâmetros dosimétricos, que fornecem a dose efetiva 

e as doses absorvidas para cada órgão e tecido envolvido no exame. O estudo de parâmetros 

físicos de qualidade da imagem deve ir além de apenas análises de níveis de ruído, visto que o 

baixo contraste e a resolução espacial possuem papel fundamental nos exames de abdômen-

pelve. A análise subjetiva consolida as avaliações por demonstrar, pela avaliação de um 

radiologista, que os parâmetros selecionados permitem um diagnóstico médico seguro e 

preciso. 
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7. CONCLUSÃO 

O presente estudo avaliou cinco protocolos diferentes de tomografia computadorizada 

de abdômen-pelve com a técnica da modulação automática da corrente do tubo, em dois 

equipamentos distintos. As diferenças nos protocolos ATCM permitem reduções expressivas 

nas doses de radiação recebidas pelos pacientes. Com a presente metodologia é possível 

alcançar reduções de 39,40%. Esta metodologia pode ser aplicada em diversas rotinas clínicas 

e em equipamentos de diferentes fabricantes, com o objetivo de buscar maiores otimizações 

nos protocolos de TC em estudos futuros. Adicionalmente, esta metodologia fornece as 

informações necessárias e essenciais para determinar de forma segura um protocolo otimizado. 

As duas metodologias de avaliação da qualidade da imagem se corroboram e validam a redução 

de dose encontrada na análise dosimétrica. 

 

1. A avaliação de protocolos ATCM comumente utilizados na rotina clínica do 

HCFMB permite estabelecer o padrão da instituição e orientar o uso de uma técnica 

otimizada; 

2. Com o uso do fantoma antropomórfico e dos TLDs foi possível obter as doses 

absorvidas dos tecidos e órgãos em cada protocolo, e desta forma observar que a 

região de abdômen superior (baço e estômago) foi mais exposta durante este exame; 

3. O uso de TLDs também permitiu o cálculo da dose efetiva (baseado na ICRP 103), 

fornecendo um valor global da dose para cada protocolo; 

4.  A aquisição de imagens no fantoma analítico com protocolos ATCM proporcionou 

a determinação de parâmetros objetivos de qualidade da imagem (fantoma analítico) 

avaliando a interferência da variação de parâmetros de aquisição no ruído, na 

resolução espacial e no baixo contraste da imagem; 

5. A avaliação subjetiva de qualidade da foi condizente e complementou as avaliações 

objetivas fornecendo subsídios para apreciar protocolos como otimizados; 

6. Para o equipamento de 16-canais, os parâmetros de aquisição do protocolo 5 

mostraram-se os mais otimizados, alcançando uma redução de dose de 23,27%. O 

protocolo 2 é estabelecido como o mais otimizado para o equipamento de 64-canais, 

possibilitando uma redução de 14% da dose de radiação. 
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