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RESUMO 

A tomografia computadorizada de feixe cônico (TCFC), uma nova modalidade de 

imagem radiológica na odontologia, normalmente, irradia volumes maiores e apresenta 

valores de doses efetivas superiores a outras modalidades de exames radiológicos tipicamente 

conhecidos em radiologia odontológica. Este cenário conduz a necessidade, indispensável, de 

avaliar, em termos de dose efetiva, as técnicas de exames radiológicos na odontologia. Os 

exames radiológicos mais utilizados no planejamento e avaliação de implantes são: a 

radiografia panorâmica e a TCFC. A idéia central deste trabalho consiste em avaliar doses 

efetivas em procedimentos radiológicos destinados a implantes dentários e, também, a 

realização de avaliação de desempenho dos equipamentos e de aspectos de controle de 

qualidade das imagens. Nesta avaliação, os cálculos de dose efetiva foram realizados a partir 

das medidas, em equipamentos de radiografia panorâmica e tomógrafos de feixe cônico, das 

grandezas produto kerma no ar-área (PKA), do produto kerma no ar–comprimento (PKL) e da 

dose média no volume. Os instrumentos utilizados para determinação destas grandezas foram: 

Medidor de PKA; câmara de ionização tipo lápis; câmara de ionização tipo Farmer e 

simuladores de PMMA e água. Esta metodologia foi complementada com o uso de dados 

oriundos de simulação de Monte Carlo. Foram avaliados também diferentes protocolos de 

exames e diferentes receptores de imagem. Os resultados deste estudo apresentam um 

panorama das doses efetivas para duas técnicas de imagem utilizadas no planejamento e 

avaliação de implantes dentários evidenciando as diferenças no valor da dose efetiva entre 

técnicas e receptores de imagem. Estes resultados também fornecem subsídios para a decisão 

da técnica de imagem a ser adotada, para o uso racional das técnicas de imagens apropriadas 

ao planejamento e avaliação de implantes e também para a otimização das técnicas de 

imagens possibilitando a redução de doses sem perdas na qualidade da imagem final. Para a 

avaliação de desempenho e controle de qualidade, construímos quatro simuladores. Com o 

uso destes simuladores, foi possível avaliar a energia efetiva dos feixes, obter uma escala de 

Hounsfield para TCFC e avaliar as dimensões físicas, a resolução em baixo contraste, a 

uniformidade e a resolução de detalhes em alto contraste na imagem. A avaliação destes 

parâmetros foi baseada em recomendações e tolerâncias estabelecidas na legislação nacional e 

protocolos internacionais. 

Palavras chave: Tomografia de Feixe Cônico; Controle de Qualidade em Radiologia; 

Dose Efetiva. 

 



ii 

 

ABSTRACT 

 

The cone beam CT (CBCT), a new radiological imaging modality in dentistry, usually 

radiates higher volumes and presents values of effective doses higher than other types of 

radiological examinations typically known in dental radiology. This scenario leads to the 

necessity of evaluating, in terms of effective dose, the radiological techniques in dentistry. 

Radiological examinations commonly used in planning and evaluation of implants are: 

panoramic radiography and CBCT. The idea of this work is to assess effective doses in 

radiological procedures for dental implants, and also the evaluation of equipments and quality 

control aspects of the images. In this evaluation, the effective dose calculations were made 

from measurements, in panoramic radiography equipment and cone beam CT scanners, of 

quantities such as air kerma-area product (PKA), air kerma-length product (PKL) and average 

dose volume. The instruments used for determining these quantities were: PKA meter; pencil 

ionization chamber; Farmer ionization chamber and PMMA and water phantoms. This 

approach was complemented with the use of data from Monte Carlo simulation. We also 

evaluated different protocols for different examinations and image receptors. The results of 

this study present an overview of effective doses for two imaging techniques used in planning 

and evaluation of dental implants showing the differences in the value of the effective dose 

between techniques and image receptors. These results also provide support for the decision 

of the imaging technique to be adopted, for the rational use of imaging techniques appropriate 

for the planning and evaluation of implants and also for the optimization of imaging 

techniques allowing dose reduction without loss in final quality of image. For the 

performance evaluation and quality control, four phantoms for performance evaluation and 

quality control were developed. Using these simulations, it was possible to evaluate the 

effective energy of the beams, to obtain a scale of Hounsfield for CBCT and to assess the 

physical dimensions, the low contrast resolution, the uniformity and the resolution of details 

in high contrast at the obtained image. The evaluation of these parameters was based on 

recommendations and tolerances established by national legislation and international 

protocols. 

Keywords: Cone-Beam Tomography, Quality Control in Radiology; Effective Dose. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O objetivo da radiologia odontológica é fornecer, aos profissionais da odontologia, 

informações sobre as unidades dentárias e suas estruturas de sustentação. Os princípios físicos 

associados à obtenção da imagem são os mesmos da radiologia médica: uso de um feixe de 

raios X direcionado a região a ser examinada e um receptor de imagem para registrar a 

imagem oriunda dos fótons transmitidos e atenuados através das estruturas internas da região 

examinada.  

A radiologia odontológica atual se divide em dois grupos segundo a localização do 

receptor de imagem: (1) a radiologia intrabucal, na qual o receptor de imagem é posicionado 

no interior da cavidade bucal e (2) radiologia extrabucal, na qual o receptor de imagem é 

posicionado no exterior da cavidade bucal. Nestas duas modalidades, incluem-se todas as 

modalidades de imagem radiológica em odontologia: radiografia periapical, radiografia 

oclusal, radiografia interproximal, radiografia panorâmica, radiografia cefalométrica, 

tomografia computadorizada convencional, tomografia computadorizada de feixe cônico etc. 

Com o desenvolvimento das técnicas de implantes osteointegrados, iniciada em caráter 

experimental, na década de 60, e consolidadas, na década de 80, como uma revolucionária 

técnica de prótese dentária, a imagem radiográfica se tornou uma ferramenta indispensável.  

A imagem é essencial na implantodontia. No planejamento do tratamento, as radiografias 

fornecem informações sobre a quantidade e a qualidade do osso no local proposto para 

colocação do implante. Após o tratamento, a imagem é usada para avaliar o implante 

osteointegrado, a cicatrização óssea e revisão periódica do dispositivo implantado (1).  

Todas as técnicas de imagem radiográficas odontológicas são úteis no planejamento de 

implantes. A decisão de qual técnica é a mais adequada dependerá da avaliação clínica. As 

diferentes técnicas de imagem são realizadas através de diferentes equipamentos 

radiográficos, que, por sua vez, apresentam diferentes níveis de doses para obtenção das 

citadas imagens (1). Além disso, o volume irradiado é diferente em cada técnica de imagem, o 

que interfere diretamente na dose efetiva associada ao procedimento (2). 

As avaliações de doses em radiologia odontológica são raramente realizadas e, quando 

são efetuadas, utilizam-se várias técnicas de medidas e diferentes grandezas dosimétricas 

(3,4). Várias grandezas dosimétricas se prestam a avaliação das características dos feixes de 

radiação emitidos pelos diferentes equipamentos. Entretanto, na maioria dos casos, o objetivo 

final é quantificar o risco e comparar diferentes técnicas de imagem para planejamento de 

implantes por meio da dose efetiva, o que é uma tarefa muitas vezes complexa.  
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Na atualidade, as grandezas kerma no ar na superfície de entrada (Kar), produto kerma no 

ar-área (PKA), produto kerma no ar-comprimento (PKL) e índice de kerma (no ar ou em 

PMMA) em tomografia computadorizada (Car,100, CPMMA,100) são utilizadas para avaliar níveis 

de exposição em pacientes submetidos a exames radiológicos em odontologia (3,5,6). Estas 

grandezas são normalmente mensuradas utilizando câmaras de ionizações específicas (7,8). 

 Para a avaliação da dose absorvida em órgãos e tecido, é frequente a utilização de duas 

diferentes abordagens: a simulação computacional através do método de Monte Carlo ou o 

uso de dosímetros termoluminescentes inseridos em simuladores antropomórficos 

(2,9,10,11,12). 

A partir destas grandezas, é possível, muitas vezes, estimar as doses efetivas. Para 

conversão das grandezas mensuradas em dose efetiva, coeficientes de conversão obtidos por 

simulação de Monte Carlo são normalmente utilizados (12).  

Uma dificuldade presente na radiologia odontológica encontra-se no estabelecimento de 

níveis de referências. A comunidade européia publicou a recomendação Radiation Protection 

136 (1), na qual estabelece que a grandeza utilizada para estabelecer níveis de referências 

deve ser uma grandeza de fácil medida em condições de uso clínico. Nesta publicação, não foi 

abordada a tomografia computadorizada de feixe cônico. 

No intuito de preencher essa lacuna, em maio de 2009, foi publicado um guia provisório 

Radiation Protection: Cone Beam CT For Dental and Maxilofacial Radiology, através do 

projeto SEDENTEXCT - Safety and Efficacy of a New and Emerging Dental X-ray (13). Neste 

documento, são estabelecidas metas e estratégias para resolver as dificuldades e desafios para 

o estabelecimento de níveis de referencias e definição de grandeza dosimétrica aplicável e de 

fácil medida em condições de uso clínico para tomografia de feixe cônico. Esta grandeza 

deverá ter boa correlação com a grandeza dose efetiva (1,3,4). 

O guia SEDENTEXCT também traz algumas recomendações importantes para uso 

racional desta nova modalidade de exames radiológicos destinados a implantes: (1) O uso de 

TCFC não é recomendado como uma técnica de imagens de rotina para todos os casos de 

implante; (2) Recomenda que a Associação Européia de Osseointegração reavalie suas 

considerações de consenso de 2002 sobre a utilização da imagem em implantes dentários a 

ter em conta a disponibilidade da tomografia de feixe cônico. 

Publicado no segundo semestre de 2011 o relatório final do grupo SEDENTEXCT (14) 

traz uma avaliação ampla da técnica de tomografia de feixe cônico e proposta de requisitos 

mínimos de controle de qualidade. 
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Historicamente, a avaliação de níveis de dose em radiologia odontológica sempre foi 

negligenciada, devido às doses baixas e ao pequeno volume irradiado associado aos exames 

mais simples (1). Contudo, a partir do surgimento das técnicas de implantes e sua 

popularização acompanhada de novas técnicas de imagens, os níveis de dose passaram a ter 

valores que não poderiam mais ser desconsiderados (13).  

A necessidade de avaliar as novas tecnologias e os níveis de doses associados a elas é um 

desafio atual da odontologia. E, novas técnicas, como a TCFC, têm surgido com promessas de 

doses efetivas até 15 vezes mais baixas que as doses típicas obtidas em tomógrafos 

computadorizados de uso médicos utilizados em planejamento odontológicos (15). 

Neste contexto, os objetivos deste trabalho é avaliar doses em técnicas de imagem em 

radiologia odontológica associadas ao planejamento, realização e avaliação de implantes, 

avaliar parâmetros de desempenho dos equipamentos e qualidade da imagem. Os objetivos 

específicos são: (1) desenvolver uma metodologia e técnica de medida que facilmente 

caracterize a distribuição de dose em diferentes tomógrafos de feixe cônico; (2) unificar, com 

exceção do uso de tomógrafos de feixe em leque para imagens em odontologia, as grandezas 

que servem como índice de dose; (3) construção e uso de um simulador dosimétrico que 

permita avaliar doses absorvidas em posições relevantes dentro e fora do campo de radiação 

para técnica tomográfica de feixe cônico (projeto em fase de solicitação de patente); (4) 

avaliar doses com o uso do simulador dosimétrico para órgão relevantes tais como: cérebro, 

na linha média; glândulas salivares, parótida; medula espinhal e tireóide; (5) demonstrar a 

aplicabilidade das câmaras de ionização tipo lápis na determinação da grandeza PKA em 

equipamentos de radiografia panorâmica e tomógrafos de feixe cônico; (6) construção e uso 

de um simulador para controle de qualidade que permita avaliação na imagem reconstruída 

de: medidas lineares, medidas angulares, avaliação de tons de cinza, detectabilidade de baixo 

contraste, capacidade de detecção de pequenos objetos em alto contraste (projeto em fase de 

solicitação de patente); (7) realizar um levantamento dosimétrico para as diversas técnicas de 

imagem aplicável a realização de implante odontológico com intuito de contribuir na decisão 

clínica sobre a técnica de imagem a ser adotada. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

O contínuo desenvolvimento científico e tecnológico tem disponibilizado para a medicina 

e odontologia equipamentos e técnicas de imagens com elevada qualidade e com 

procedimentos cada vez menos danosos e invasivos. A técnica da tomografia 

computadorizada (TC) é indiscutivelmente uma das grandes revoluções no campo da imagem 

diagnóstica das ultimas décadas.  Com o desenvolvimento da tecnologia dos detectores e o 

surgimento dos tomógrafos computadorizados de múltiplos detectores (TCMD), tornou-se 

possível realizar aquisições helicoidais e também com múltiplos cortes em um único giro do 

tubo de raios X em torno do paciente. Na atualidade, grande parte dos tomógrafos disponíveis 

incorpora a tecnologia dos múltiplos detectores e utiliza softwares de reconstrução e 

tratamento de imagem que permitem ampliação das opções de aplicações diagnósticas em 

medicina e odontologia. 

No final da década de 1990, surgiu a tomografia computadorizada de feixe cônico 

(TCFC), que utiliza um feixe na forma cônica e realiza a aquisição da imagem em um único 

giro do tubo de raios X. Esta técnica foi aplicada inicialmente na radiologia intervencionista, 

na simulação de tratamentos radioterápicos e na radioterapia guiada por imagem. Atualmente, 

a técnica da tomografia se estabeleceu em aplicações odontológicas como uma ferramenta de 

imagem tridimensional (16). 

Os exames de TC representam somente 5 a 10% do total de exames com fins de 

diagnóstico. Contudo, a dose de radiação associada a este procedimento é, em geral, 

significativamente mais elevada entre todas as técnicas de exames radiológicos 

convencionais, segundo o UNSCEAR - Comitê das Nações Unidas para os Efeitos das 

Radiações Ionizantes, (17). 

As aplicações em exames radiológicos das radiações ionizantes representam a fonte mais 

importante de exposição do homem à radiação de origem artificial. Entre estas, as exposições 

oriundas dos exames de radiologia diagnóstica contribuem de modo significativo, com maior 

percentual da dose média de origem artificial recebida pela população dos países 

desenvolvidos (18). A Figura 2.1 mostra esta distribuição em termos de dose efetiva. 
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Por outro lado, o aumento no número de equipamento de TC em operação devido à maior 

acessibilidade a população mundial fruto da constante redução do custo dos equipamentos e 

software e o consequente aumento de novas aplicações diagnósticas faz com que este 

percentual de contribuição da TC para dose de radiação na população mundial siga 

aumentando (19).  

 

2.1 UMA BREVE REVISÃO SOBRE A RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA 

 

Após a importante descoberta dos raios X por Roentgen em 1895, surgiu às técnicas 

de imagens radiográficas aplicadas a investigar o interior do corpo humano. Iniciava neste 

momento a radiologia, ciência que estuda o interior do corpo humano, por meios de imagens 

obtidas através de raios X (20). 

Em 28 de dezembro de 1895, Roentgen submeteu uma comunicação (Uebereine nue 

Art von Strahlen) (A respeito de um novo tipo de raio) aos Proceedings of the Wüurzburg 

PhisicoMedical Society. Em 23 de janeiro de 1896, apresentou pela primeira vez, 

publicamente, ante a mesma Sociedade, a sua descoberta. Após a conferência, Roentgen fez 

uma “fotografia” da mão do famoso anatomista Kolliker, o qual propôs que a nova descoberta 

recebesse o nome de raios Roentgen (20). Mesmo sendo justa a homenagem, o termo que 

prevaleceu foi o termo proposto inicialmente por Roentgen raios X. A nova técnica de 

visualização de estruturas internas do corpo humano difundiu-se rapidamente nas aplicações 

médicas. Quatorze dias após a publicação de Roentgen, o dentista alemão Dr. Otto Walkoff 

realizou a primeira radiografia de unidades dentárias em uma exposição que durou 25 minutos 

(21). A Figura 2.2 mostra a primeira imagem de unidades dentárias obtida pelo Dr. Walkoff. 

 

Nível de exposição de humanos a radiação ionizante, (mSv)
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Figura 2.1 - Nivel de exposição de humanos a radiação ionizante de origem natural 
de fontes artificiais. Adaptado de Bushong (18) 
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Após a demonstração do Dr. Walkoff, outros importantes pioneiros surgiram na 

Radiologia Odontológica. Também na Alemanha, em 08 de fevereiro de 1896, o físico Walter 

Konig realizou radiografias de unidades dentárias com 9 minutos de exposição. Este 

refinamento na técnica refletiu amplamente em novos experimentos na Europa e nos Estados 

Unidos. 

 

Figura 2.2 - Primeira radiografia de unidades dentárias realizada pelo Dr. Walkoff (20). 
 

Ainda em 1896, C.E. Kells, dentista norte-americano, deu uso prático às radiografias 

odontológicas. A persistência e dedicação de Kells deram forma à radiologia odontológica 

atual mesmo a custas de elevada exposição de pacientes e profissionais (20). O Dr. Kells 

tornou-se o primeiro profissional a realizar radiografias dentárias para fins clínicos.  

O Dr. W. H. Rollins, em 1902, demonstrou que podia provocar a morte de porcos da Índia 

após uma exposição intensa e prolongada aos raios X. A partir deste resultado com animais, o 

Dr. Rollins, extrapolando os possíveis efeitos nocivos dos raios X para seres humanos e, em 

particular, para as exposições em odontologia, inicia, em 1902, as recomendações de proteção 

radiológica e redução de doses nas exposições radiográficas em odontologia (20,22). Ele 

também propôs e fabricou os primeiros protótipos de equipamento dedicados exclusivamente 

ao uso em odontologia. 

A partir de 1913, a empresa Eastman Kodak iniciou a produção dos primeiros filmes 

radiográficos, inicialmente com emulsão em apenas em uma face. Também, em 1913, 

Coolidge apresenta um novo tubo emissor de raios X baseado na concepção de Thomas Edson 

para lâmpadas incandescentes (23). O filamento aquecido em ambiente de vácuo o que 

proporcionava maior rendimento e consequente redução nos tempos de exposição (23). 

No de período 1896 a 1925, a radiologia odontológica apresentava elevados níveis de 

dose para uma obtenção uma simples imagem de uma única unidade dentária. Em 1925, a 
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Eastman Kodak inicia a produção do primeiro filme dedicado a radiologia odontológica: o 

RadiaTized film. Com isto, conseguiu reduzir os níveis de dose em até a 50% (23). 

A partir de 1925, inicia-se de fato uma contínua busca pela otimização e redução de doses 

na radiologia odontológica. Durante as décadas seguintes, após 1925, novas técnicas e 

terapias surgiram ou foram incorporadas na odontologia (2). Surgiram a técnica da radiografia 

panorâmica, a radiografia cefalométrica e a tomografia computadorizada de feixe cônico 

destinada a aplicações odontológicas. 

Em 1977, a Organização Mundial de Saúde (OMS) publica o documento Manual On 

Radiation Protection In Hospitals And General Practice - Radiation Protection In Dentistry 

(24), apresentando recomendações de proteção radiológica específicas para as aplicações dos 

raios X na odontologia. A partir da publicação deste documento inclui-se a as práticas com 

radiação ionizante na odontologia dentro das preocupações da proteção radiológica. 

Vale ressaltar que o início da utilização de tomógrafos computadorizados de feixe cônico 

no campo da saúde se deu primeiramente na radiologia intervencionista e na simulação 

tratamentos em radioterapia (25,26,27). Além disso, os tomógrafos computadorizados de 

feixe em leque, que normalmente são utilizados em imagens médicas, tiveram sua aplicação 

ampliada em odontologia a partir da oferta de software apropriado para os planejamentos 

odontológicos (2). 

 

2.1.1 Radiografia panorâmica 

 

 A radiografia panorâmica é uma modalidade de radiografia extrabucal na odontologia. 

Esta técnica teve início com o trabalho de Y. V. Paatero, em 1952, e desenvolveu-se nos anos 

seguintes, com importantes contribuições de Paatero, em seus trabalhos de 1954, 1957 e 1961, 

e de outros desenvolvimentos tecnológicos (23). A radiografia panorâmica, como o próprio 

nome sugere, fornece um panorama geral da mandíbula e do maxilar, numa visão de 180 

graus. 

 Nesta modalidade de imagem, uniram-se os princípios da técnica da tomografia 

computadorizada aos princípios da técnica de radiografia por fenda (slit) e seu funcionamento 

é baseado na sincronização do movimento do tubo de raios X com o movimento da fenda. 

Durante o giro, o eixo longitudinal da fenda e o raio central do feixe de raios X permanecem 

no mesmo plano, enquanto receptor de imagem realiza movimento de translação 

perpendicular a este plano. 
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Na atualidade, os equipamentos são disponibilizados com geradores compactos de alta 

frequência e podem ter, como receptor de imagem, o filme radiográfico ou sensores digitais 

(2). 

A radiografia panorâmica oferece uma visão global de todos os elementos dentários da 

mandíbula e do maxilar, assim como seus constituintes ósseos (23). É a modalidade mais 

comum de radiografia extrabucal, pois proporciona subsídios adequados para a maioria dos 

procedimentos odontológicos (2). A Figura 2.3 apresenta o principio básico da radiografia 

panorâmica. 

 

Figura 2.3 – Esquema da técnica panorâmica. (1) suporte mecânico; (2) tubo de raios X; (3) 
receptor de imagem e (4) eixo de giro. 
 

2.1.2 Tomografia Odontológica 

 

 A técnica da tomografia computadorizada teve seu início em 1972, graças ao 

desenvolvimento dos computadores, com a construção do primeiro protótipo e a publicação 

dos primeiros resultados experimentais de G. N. Hounsfield (28).  A tomografia 

computadorizada como método de imagem tornou-se uma ferramenta imprescindível na 

odontologia com o surgimento da técnica de prótese dental baseada nos implantes 

osteointegrados que fez surgir um novo período na cirurgia bucal. Para atender as 

necessidades desta nova técnica de prótese dentária, era necessário um levantamento 

radiológico que permitisse a comprovação da forma da crista óssea, suas estruturas vizinhas e 

a quantidade e qualidade da oferta de osso na fase de planejamento do implante. Desta forma, 

introduziu-se na odontologia, de forma definitiva, o uso da tomografia computadorizada. 

 No início, utilizavam-se apenas os tomógrafos especialmente concebidos para uso em 

radiologia médica. À medida que as técnicas de implantes dentários se popularizam, surgiu a 

oferta de módulos e protocolos, nos tomógrafos de uso médico, para atender as 
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particularidades do planejamento odontológico de implantes (2). Alguns tomógrafos, 

especialmente concebidos para odontologia, foram também desenvolvidos em paralelo ao 

surgimento destes módulos odontológicos. Estes primeiros tomógrafos odontológicos não 

alcançaram desenvolvimento para suprimir os tomógrafos de uso médico e, assim, 

gradativamente tiveram seu uso praticamente descontinuado. 

 No final da década de 1990, surgiu uma nova geração de tomógrafos destinados à 

odontologia. Diferenciando-se do tradicional tomógrafo de uso médico, que possui feixe de 

radiação na forma de leque, estes novos tomógrafos possuem feixe de radiação com geometria 

cônica. Em 1997, Mozzo et al. apresentaram um novo equipamento destinado à aquisição de 

imagens volumétricas para aplicações a radiologia odontológica baseado na técnica 

tomográfica de feixe cônico (16).  Este novo equipamento foi baseado no uso de 

intensificador de imagem e monitor de televisão. Este foi o primeiro equipamento de 

tomografia computadorizada de feixe cônico disponível para a radiologia odontológica. O 

modelo inicialmente fabricado e posto no mercado foi o NewTom-9000 fabricado pela 

empresa Quantitative Radiology, Verona Itália. A Figura 2-4 evidencia a principal 

característica que diferencia as técnicas de feixe cônico e de feixe em leque.  

A técnica de feixe em leque baseia-se na utilização de um feixe estreito e, para obter 

imagens de largura maior que a largura do feixe, realiza varias exposições adjacentes de 

forma a cobrir toda espessura desejada. A composição de vários feixes estreitos para obtenção 

da imagem pode ser realizada de duas formas básicas: axial ou helicoidal. De forma diferente, 

funcionam os tomógrafos de feixe cônico, com o feixe de raios X em forma cônica e com 

receptor formado por uma matriz bidimensional de detectores, que adquirem a imagem em 

uma única rotação do conjunto tubo de raios X e receptor de imagem. 

 

 

Figura 2.4 - Geometria dos feixes utilizados: (A) tomografia de feixe cônico, (B) tomografia 
de feixe em leque. Adaptado de Miracle et al. 2009 (29). 
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2.2 PRINCÍPIOS FÍSICOS DA TOMOGRAFIA 

 

A tomografia computadorizada (TC) foi descrita e posta em prática na década de 70 por 

G. Hounsfield e A. Cormack, com o objetivo de obter imagens transversais corpo humano 

(28,30). A idéia básica parte do fato que um feixe de fótons, ao atravessar qualquer parte do 

corpo humano, carrega informações de todos os constituintes (28). 

Quando um feixe estreito de fótons monoenergético, atravessa uma espessura uniforme de 

material, sofre uma atenuação que é caracterizada por uma relação exponencial, equação de 

Lambert-Beer, Equação 2-1. 

� = �����                                                         (2.1) 

 

onde I é a intensidade transmitida; I0 é a intensidade na ausência de material absorvedor; µ é o 

coeficiente de atenuação linear e d é a espessura do absorvedor. 

No corpo humano, um feixe de raios X, ao atravessar qualquer secção, irá interagir com 

diferentes componentes e sofrerá diferentes atenuações. Então, podemos considerar o corpo 

humano como um volume composto de um grande número de pequenos elementos de igual 

tamanho e com coeficiente de atenuação constante, Figura 2.5. 

O logaritmo da razão I/I0, como pode ser observado, é proporcional a soma dos 

coeficientes de atenuação linear de todos os elementos que o feixe de raios X atravessa. Esta 

idéia foi sugerida em 1917, pelo matemático J.H. Radon, que demonstrou ser possível 

reconstruir uma imagem em três dimensões de um objeto mediante uma serie de projeções 

(30,31). 

Figura 2.5 - Representação esquemática de uma imagem dividida em nm voxel de espessura d, 
e o sistema de equações para o qual se obtém os valores de µ. Para simplificar foi apresentado 
o feixe incidente em apenas uma direção. 
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Para isto, faz-se incidir um feixe estreito de raios X em forma de leque sobre um plano 

tomográfico do objeto a adquirir a imagem. Quando a fonte executa um giro completo em 

torno da região, as estruturas internas atenuam o feixe de raios X de acordo com seus 

respectivos valores do coeficiente de atenuação linear, ou seja, de acordo com o número 

atômico e densidade. A radiação emergente é coletada no conjunto de detectores localizado 

diametralmente oposto ao leque de raios X. 

Para determinar a atenuação de cada elemento interno, deve-se obter um grande número 

de aquisições em distintas direções, gerando um sistema de equações. Resolvido este sistema 

de equações, mediante algoritmos de reconstrução e sistemas de tratamento de dados, obtêm-

se uma imagem digital em três dimensões do objeto estudado. A unidade de volume mínima 

reconstruída é o voxel
1. Cada voxel possui uma absorção característica e é representado em 

imagem bidimensional chamada de pixel
2. O coeficiente de atenuação representado em um 

pixel é a média de todos os coeficientes de atenuação dos materiais contidos no 

correspondente voxel. 

Considerando que os feixes de uso clínico são usualmente polienérgeticos. Então 

integrando em toda faixa de energia a Equação 2.1 torna-se: 

 

 �� = � �,� ����∑ ��������,��� ��                                                 (2.2) 

 

onde E é a energia dos fótons. 

 

2.3 TOMOGRAFIA DE FEIXE CÔNICO 

 

Existem duas diferenças fundamentais entre a técnica de tomografia de feixe cônico e a 

técnica de tomografia de feixe em leque. A técnica tomográfica de feixe cônico consiste na 

utilização de uma matriz bi-dimensional de detectores, enquanto que a tomografia de feixe em 

leque utiliza uma matriz unidimensional de detectores (32). Outra diferença está na isotropia 

dos elementos de volume, voxel, pois nos tomógrafos de feixe em leque os elementos de 

volume são definidos pela colimação do feixe de raios X antes e depois do paciente e pelo 

                                                

1
 Voxel – do inglês volume element. 

2
 Pixel – do inglês picture element. 
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avanço da mesa no gantry, resultando em voxels anisotrópicos (altura = largura < 

profundidade). Nos tomógrafos com voxels anisotrópicos a profundidade do voxel é 

dependente da espessura do feixe, o que limita a exatidão nas imagens reconstruídas no plano 

sagital. Já nos tomógrafos de feixe cônico, os voxels são isotrópicos permitindo medições 

geometricamente precisas em qualquer plano. Esta propriedade é fundamental para o 

planejamento de implantes dentários permitindo ao radiologista visualizar imagens nos três 

planos ortogonais e com precisão nas medidas (33). 

Em modernos sistemas tomográficos de múltiplos detectores, o sistema de detecção é 

formado por linhas de detectores formando varias matrizes unidimensionais de detecção. A 

Figura 2.6 mostra claramente a diferença entre as duas geometrias e sistemas de detecção. A 

Figura 2.7 mostra o voxel isotrópico para TCFC. 

 

  

Figura 2.6 - Geometria dos feixes utilizados na tomografia de feixe em leque e 

tomografia de feixe cônico.   Adaptado de Miracle et al. (2009). 

 

  

 

 

 

 
             

Os equipamentos de tomografia de feixe cônico são compactos e na sua maioria se 

assemelham a um equipamento de radiografia panorâmica. Geralmente o paciente é 

posicionado sentado, mas em alguns aparelhos acomoda-se o paciente deitado ou em pé. 

z 

y 
x 

Figura 2.7 – Representação do voxel isotrópico. Largura = Altura = Profundidade (x=y=z). 
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A figura 2.8 apresenta os componentes principais, posicionados em extremos opostos 

da cabeça do paciente: a fonte ou tubo de raios X, que emite um feixe em forma de cone, e um 

detector de raios X. O conjunto tubo-detector realiza normalmente um único giro de 360º. 

 

 

Figura 2.8 – Componentes de um tomógrafo computadorizado de feixe cônico (TCFC). 
 

 

2.4 PARÂMETROS FÍSICOS RELACIONADOS À QUALIDADE DA IMAGEM 
TOMOGRÁFICA 

 

2.4.1 Número TC  

 

Na imagem reconstruída, para cada pixel se atribui um número, chamado de número de 

tomografia computadorizada, ou número de Hounsfield. Este número está diretamente 

relacionado com o coeficiente de atenuação do voxel correspondente. Os números de TC para 

cada material e para cada energia são relativos, tomando sempre como material de referência 

a água e seu coeficiente de atenuação linear, Equação 2.3. Normalmente o número de TC é 

referenciado a uma escala de cinza e são expressos em unidades de UH – unidades de 

Hounsfield (28,30). 

 

                                           ����	!" = 1000 × &'()*�+,)-−')/0)
')/0)

1		                                           (2.3) 
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onde µ é o coeficiente de atenuação linear. A água por definição na escala de Hounsfiled 

possui número de TC igual 0 UH e o ar, que representa praticamente a ausência de atenuação, 

possui número de TC igual a -1000 UH. 

Materiais mais densos e normalmente com coeficiente de atenuação linear superior ao 

da água terão valores positivos de número de TC e os menos densos e normalmente com 

coeficiente de atenuação linear inferior ao da água, como a gordura ou o ar, possuem valores 

negativos. 

2.4.2 Nivel de ruído 

 

Para avaliar o nível de ruído avalia-se o desvio padrão do valor do número TC, para 

uma região de interesse, ROI, com diâmetro aproximado de 2 cm na zona central. O nível de 

ruído é normalmente expresso em termos percentual relativo à escala absoluta de unidades de 

Housfield. Para isto, divide-se o desvio padrão pela diferença entre o número de TC da água e 

o número de TC do ar (34), Equação 2.4. 

 

                               2í4�-	��	+0í�5�%� = 7×8
8                                                      (2.4) 

onde σ é o valor do desvio padrão para a medida do número de TC medido na ROI. 

 

2.5 GRANDEZAS DE INTERESSE EM DOSIMETRIA DE PACIENTES 

  

O principal objetivo da avaliação de doses em pacientes em técnicas de imagens que 

utilizam raios X é determinar a grandeza dosimétrica adequada para o estabelecimento de 

níveis de referência e comparação de riscos (35). As grandezas dosimétricas utilizadas em 

radiologia diagnóstica abrangem um vasto campo de aplicações diagnósticas, desde a 

mamografia até as técnicas de fluoroscopia. Abordaremos apenas as grandezas relacionadas à 

radiologia odontológica, mais especificamente a tomografia computadorizada e a radiografia 

panorâmica, pois estas técnicas de imagem são utilizadas no planejamento de implantes em 

odontologia. 

Nesta abordagem, devemos distinguir dois tipos de grandeza: as grandezas locais e as 

grandezas integrais (36). As grandezas locais descrevem intensidades de radiação dentro dos 
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limites da região do corpo que está sendo irradiada. Enquanto que as grandezas integrais, tal 

como Dose Efetiva, descrevem a quantidade de radiação absorvida em toda extensão do corpo 

que está sendo irradiado. 

Para definição dos níveis de referências de dose em radiologia diagnóstica, a portaria 

MS SVS 453/98 (6) determina a utilização da dose absorvida no ar na superfície de entrada da 

pele, DEP, como grandeza a ser adotada em radiologia convencional médica e odontológica. 

Para um dado campo de radiação e material, as grandezas kerma e dose no ar são 

numericamente iguais quando o equilíbrio de elétrons secundários é estabelecido. Entretanto, 

quando não ocorre o equilíbrio de elétrons secundários, significativa diferença numérica entre 

o valor associado às duas grandezas pode ser verificada. Isto ocorre principalmente em 

interfaces entre diferentes materiais (35). 

Existem situações onde a determinação do valor da dose não é possível ou apropriado 

devido à ausência de equilíbrio eletrônico. Por esta razão optaremos, em todas as situações, 

pelo uso da nomenclatura e das grandezas dosimétrica apresentadas no protocolo IAEA TRS 

457 (35). 

 

2.5.1 Radiologia Odontológica Convencional 

 

Considera-se como radiologia odontológica convencional as técnicas de radiografia 

intrabucal, radiografia panorâmica e radiografia cefalométrica (23). Em radiologia 

odontológica convencional, utiliza-se o kerma no ar incidente, Ki, que é medido no eixo 

central do feixe de radiação, na distância foco-pele, sem a presença do paciente ou simulador 

e, portanto, sem incluir a radiação espalhada. 

A Equação 2.8 apresenta a definição do kerma no ar na superfície de entrada, ou seja, o 

valor do Ki multiplicado pelo fator de retroespalhamento. 

9:;�<=� = >. 9@�<=�                                                         (2.8) 

onde B é o fator de retroespalhamento. 

Outra grandeza utilizada em radiologia convencional é produto kerma no ar-área, PKA. 

Esta grandeza é normalmente utilizada em procedimentos complexos que, às vezes, não são 

classificados como radiologia convencional. O PKA, apresentado na Equação 2.9, é definido 

como a integral do kerma no ar sobre a área do campo de radiação no plano em que este cruza 

o volume sensível do detector (35). 
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                                                              ABC = � 9�D, =��D�=                                                           (2.9) 

Uma vantagem da utilização do PKA é a possibilidade de medida em qualquer distância 

entre a posição do paciente e a fonte de raios X, pois esta grandeza apresenta a propriedade de 

ser aproximadamente constante com a distância. Contudo, esta invariância com a distância 

depende da condição de medida e só é verificada quando as contribuições da radiação 

extrafocal e as interações com o ar são desprezíveis (35). Também a proximidade com o 

simulador ou paciente conduz a uma significativa contribuição de radiação retroespalhada, 

alterando o valor do PKA. A unidade de PKA, no SI, é Gy.m2.  

Assumindo K(x,y) constante em toda área do campo de radiação teremos, Equação 

2.10: 

 

ABC = 9 � �D�= = 9E                                                          (2.10) 

onde K torna-se Ki – kerma no ar incidente. 

 

2.5.2 Dose em outros meios, diferentes do Ar 

 

Para as energias típicas dos feixes utilizados em radiologia diagnóstica, o kerma e a 

dose absorvida no ar são numericamente iguais (35). Então, se necessitarmos avaliar a dose 

absorvida em outro meio que não seja o ar, por exemplo, músculo, é possível relacionar dose 

absorvida no ar com a dose absorvida em outro meio, m, da seguinte forma: 

 

FG = F:; H�IJ
K L

:;
G

                                                                  (2.11) 

onde H�IJ
K L

:;
G

 é a razão entre os coeficientes de absorção de energia do meio e do ar. Em 

radiologia diagnóstica, esta relação para músculo e tecido mole pode ser considerada 

constante e igual a 1,06, o que introduz um erro médio inferior a 1% (36). 

Assim, a dose no músculo ou tecido mole pode ser facilmente avaliada a partir da dose 

no ar através da Equação 2.12. 

 

                                                FGúNOPQ��<=� ≅ 1,06. >. 9:;�<=�                                      (2.12) 
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2.5.3 Tomografia Computadorizada 

 

A dosimetria em Tomografia Computadorizada, TC, requer definição de grandezas 

específicas. Normativas internacionais, como a EUR 16262 (37) e IAEA TRS 457 (35), 

indicam as seguintes grandezas para avaliação de dose em pacientes submetidos a TC: índice 

de dose em tomografia computadorizada ponderado, CTDIw, índice de kerma no ar em 

tomografia computadorizada, Car, índice ponderado de kerma no ar em tomografia 

computadorizada, Cw, Produto Dose Comprimento, DLP, e produto kerma no ar pelo 

comprimento, PKL. Neste estudo, utilizaremos a nomenclatura e notação recomendada no 

documento IAEA TRS 457 (35): Car; Cw e PKL. 

A grandeza índice de kerma no ar em tomografia computadorizada, Car,100, é definida 

como o quociente da integral do kerma no ar ao longo de uma linha paralela ao eixo de 

rotação do tomógrafo sobre um comprimento de 100 mm e espessura T para uma única 

rotação (35). Nas Equações 2.13 e 2.14, temos as expressões de Car,100 para tomógrafos axiais 

e multicortes respectivamente. 

 

":;,8 = 8
T � 9�U��UVW

�W                                                           (2.13) 

":;,8 = 8
XT � 9�U��UVW

�W                                                         (2.14) 

onde N é o número de cortes adquiridos simultaneamente.  

O índice de kerma no ar para tomografia computadorizada também pode ser medido 

em outro material como, por exemplo, polimetil metacrilato, PMMA. Neste caso, a notação 

utilizada é CPMMA,100.  

A partir destas grandezas se define Cw. O parâmetro Cw combina valores de CPMMA,100 

medido no centro e na periferia de simuladores padronizados para cabeça e tórax e a 

expressão para o seu cálculo é dada pela Equação 2.15 (7). 

 

"Y = Z8
[ "\]]C,8,O + _

[ "\]]C,8,`a                                            (2.15) 

onde CPMMA,100,c e CPMMA,100,p representam o índice de kerma no PMMA em tomografia 

computadorizada avaliado com uma câmara tipo lápis localizada no centro e na periferia do 

simulador, respectivamente. A unidade desta última grandeza é a mesma de dose absorvida 

que no SI é J.kg-1 e recebe um nome especial de gray, Gy. 
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 Outra grandeza que considera o passo na varredura helicoidal ou axial é definida como 

grandeza volumétrica. A Equação 2.16 apresenta esta grandeza volumétrica: o índice 

ponderado de kerma no ar volumétrico. 

 

"b�Q = "Y
Q

XT = cd
`                                                       (2.16) 

 

onde N é o número de cortes adquiridos simultaneamente, T é a espessura nominal do corte, l 

é a distância deslocada pela mesa do paciente por rotação, varredura helicoidal, ou entre 

cortes consecutivos no caso axial. A Equação 2.17 define o valor do passo, p. 

   

e = Q
XT                                                                   (2.17) 

 

A partir da definição de nCVOL se define outra importante grandeza dosimétrica, o 

produto kerma no ar pelo comprimento para tomografia computadorizada, PKL,TC, apresentado 

no Equação 2.18. 

                                         ABf,Tc = ∑ �"b�Q-�� (Eg                                             (2.18) 

 

onde o índice j representa cada sequência de varreduras que completa o exame. Esta grandeza 

é determinada em simuladores padronizados e para o exame completo.  

Semelhante ao PKA na radiologia convencional, o PKL,TC em tomografia fornece a 

intensidade e extensão da irradiação.  

 

2.6 DOSE EFETIVA 

 

Para avaliar a probabilidade de danos para a saúde em baixas doses de radiação 

ionizante, a Comissão Internacional de Proteção Radiológica (ICRP) propôs uma quantidade 

teórica, a dose efetiva, em 1977, sendo este conceito reformulado em 1990 (38) e 2007 (39). 

A dose efetiva, E, é definida por uma soma ponderada das doses equivalentes de tecidos 

como:  

                                      � = hT × ∑ iTT                                                                (2.19) 

sendo:                                       iT = hj × ∑ FT,jj                                                            (2.20) 
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onde wR é o fator de ponderação para radiação, Tabela 2.1; wT é o fator de ponderação para 

tecido e órgãos, Tabela 2.2; HT é a dose equivalente média para no tecido ou órgão para 

ambos os sexos e DT,R é a dose absorvida no tecido ou órgão para a radiação uma determinada 

radiação.  

A soma é realizada sobre todos os órgãos e tecidos que são considerados sensíveis à 

indução de efeitos estocásticos, incluindo câncer e efeitos hereditários. Estes valores wT são 

escolhidos para representar as contribuições de órgãos e tecidos em detrimento de radiação 

global dos efeitos estocásticos. A unidade de dose efetiva é o J.kg-1, com o nome especial 

sievert (Sv). 

Tabela 2.1 Fatores de ponderação da radiação, wR (39). 

 [a] função continua dependente da energia do nêutron: wR= 2,5 +18,2exp[–(lnEn)
2
/6] para En<1 MeV ; wR = 5 + 

17exp[–(ln2En)
2
/6] para 1 MeV ≤En≤50 MeV e wR= 2,5 +3,25exp[–(ln0,04En)

2
/6] para En>50 MeV (39). 

 
Tabela 2.2 Fatores de peso para órgãos e tecidos na ICRP 60 (38) e na ICRP 103 (39). 

 

Tipo de radiação  Fator de peso da radiação,wR 
Fótons 1 
Elétrons e múons 1 
Nêutrons  [a] 

Prótons e píons carregados 2 
Partículas α, fragmentos de fissão, núcleos pesados. 20 

Órgão/Tecido ICRP 60 ICRP 103 
Medula Óssea 0,12 0,12 

Mamas 0,05 0,12 
Cólon 0,12 0,12 

Pulmão 0,12 0,12 
Estomago 0,12 0,12 

Bexiga 0,05 0,04 
Esôfago 0,05 0,04 
Gônadas 0,20 0,08 
Fígado 0,05 0,04 

Tireóide 0,05 0,04 
Superfície óssea 0,01 0,01 

Cérebro Tecidos restantes 0,01 
Rins Tecidos restantes Tecidos restantes 

Gandulas salivares - 0,01 
Pele 0,01 0,01 

Tecidos restantes 0,05* 0,12# 
* Suprarenais, cérebro, intestino grosso superior, intestino delgado, músculo, rim, pâncreas, baço,     timo, 
útero.   # Suprarenais, região extratorácicas, vesícula biliar, coração, rins, nódulos linfáticos, músculos,   
mucosa oral, pâncreas, próstata, intestino delgado, baço, timo, útero e colo do útero.  
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É possível estimar o valor da dose efetiva também de forma mais simples, utilizada 

com frequência nas situações nas quais a dose absorvida em órgão ou tecido não seja 

facilmente mensurável. Neste caso, a dose efetiva é calculada a partir de medidas de índices 

de dose, tal como PKL,TC, utilizando coeficientes de conversão,  da grandeza medida, no caso o 

PKL,TC, para dose efetiva, E/PKL,TC, disponíveis nas normativas européias (37,40),  como 

apresentado na Equação 2.21. Para os casos em que a grandeza medida ou disponível é o PKA, 

outro coeficiente de conversão é utilizado (41,42), conforme apresentado Equação 2.22. 

 

 
� = �\kl,mn × ABf,Tc                                                   (2.21) 

� = � ABCo × ABC                                                 (2.22) 

Para tomografia computadorizada, a dose efetiva também pode ser obtida diretamente 

do valor do índice de kerma no ar para tomografia computadorizada, Car,100.  A dose em um 

determinado órgão é obtida somando as contribuições a partir de todos os cortes dentro da 

região examinada, Equação 2.23, e, a partir das doses em cada órgão, pode-se definir a dose 

efetiva, Equação 2.24. 

Fó;qã� = 8
` ":;,8 ∑ s�ó+/ã5, U�Vt�t                                         (2.23) 

                                                   � = ∑ h@Fó;qã�,@@                                                                     (2.24) 

onde –z e +z são os limites da extensão examinada e f(órgão,z) é o fator de conversão 

especifico para aquele órgão (8,43). 
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3 ESTADO DA ARTE NA AVALIAÇÃO DE TOMOGRAFIA DE FEIXE CÔNICO EM 
RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA 

3.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Desde o advento na introdução da tomografia computadorizada (TC) na radiologia seu 

uso tem crescido rapidamente. Em um recente artigo de revisão publicado no New England 

Journal of Medicine (NEJM), Brenner et al. (2007) (44), estimaram que nos Estados Unidos 

cerca de 62 milhões de tomografias computadorizadas são realizadas por ano, sendo 4 

milhões destas em crianças. A razão per capita para os Estados Unidos é aproximadamente 

0,2 TC/habitante.  Em 1980, o número de TC realizadas nos Estados Unidos era de 3 milhões 

por ano. 

Neste artigo, os autores sugerem que o crescente aumento é resultado dos recentes 

avanços tecnológicos em TC, que tornaram os exames mais simples e acessíveis para ambos 

pacientes e profissionais. Outra razão para o considerável aumento é a realização de exames 

em pacientes assintomáticos. 

Embora o risco individual seja considerado baixo, o contínuo aumento da exposição à 

radiação na população pode se tornar um problema de saúde pública no futuro. Estima-se que 

1,5% a 2,0% de todos os casos de câncer nos Estados Unidos podem ser atribuídos à 

realização de exames de TC (44). 

Os avanços tecnológicos e inovações na medicina produziram benefícios significativos 

para a sociedade evidenciados pela maior expectativa de vida longa e saudável. A detecção 

precoce da doença em muitos casos envolve diagnóstico por imagem que expõe pacientes à 

radiação. Embora a detecção precoce e o tratamento da doença são fundamentais para 

melhoria dos resultados, procedimentos radiográficos carregam com eles um risco inerente 

que deve ser contra balançado pelos potenciais benefícios da melhoria da saúde e longevidade 

(45). O princípio ALARA – As Low As Reasonably Achievable (Tão baixo quanto 

razoavelmente possível) é um conceito para reduzir a dose de diagnóstico por imagem e 

assegurar a mais baixa relação risco/benefício possível. 

Neste contexto, encontra-se a radiologia odontológica, que nas últimas décadas 

incorporou novas tecnologias, tais como sensores digitais, placas de fósforos e geradores de 

alta frequência. Sem esquecer a tomografia de feixe cônico, que é uma promessa 

revolucionária na odontologia. 
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A União Européia, através do projeto SEDENTEXCT (13), desenvolveu um guia ainda 

em caráter provisório para estabelecer critérios de aplicação e segurança do uso de tomografia 

de feixe cônico. Este guia estabelece critérios de aceitabilidade para realização de exames 

com tomografia de feixe cônico em comparação com outras técnicas disponíveis em 

radiologia. No total, foram avaliadas 34 possibilidades de exames, aplicações de TCFC, sendo 

que somente 12 obtiveram a recomendação de boa decisão clínica, estando inclusa entre estas, 

à aplicação na realização implantes. 

O principal risco dos efeitos nocivos das radiações utilizadas na formação das imagens 

odontológicas é o desenvolvimento do câncer, que é um efeito estocástico, de longo prazo. 

Para avaliar o risco, a ICRP – Comissão Internacional de Proteção Radiológica, em suas 

recomendações de 1990, sugeriu que a grandeza dose efetiva (E) seja adotada como a melhor 

forma de comparar dose e risco de qualquer exposição a radiações ionizantes (38). Em 2007, a 

ICRP revisou a publicação de 1990 e publicou novas recomendações baseada em novos dados 

oriundo de estudos epidemiológicos (39). Nestas novas recomendações, consta uma revisão 

dos fatores de pesos para órgãos e tecidos assim como traz novos órgãos e tecidos 

contabilizados nos órgãos restantes que são vias aéreas extratorácicas, mucosa oral (que é 

amplamente irradiada em qualquer exame radiológico em odontologia) e nódulos linfáticos. 

Para radiologia odontológica, estas novas inclusões são de fundamental importância. Contudo, 

a inclusão de glândulas salivares como um órgão individualmente descriminado é 

seguramente a mais importante alteração para a avaliação de risco em radiologia odontológica 

(45). Como resultado das recentes inclusões das glândulas salivares, mucosa oral, nódulos 

linfáticos e das vias aéreas extratorácicas na lista de tecidos relevantes e sensíveis a radiação 

os valores de dose efetiva em radiologia odontológica estão sendo estimados em 32-422% 

maior que os anteriormente calculados (46). 

 

3.2 DOSE EFETIVA 

3.2.1 Medidas para determinação de índice e perfil de dose 

 

Normalmente a obtenção dos índices e perfis de dose é feita utilizando câmaras de 

ionização introduzidas em simuladores ou no ar. Também, com menor frequência, se utiliza 

filmes dosimétricos e TLDs. Todos os resultados associados aos índices e perfis de dose 

visam estimar dose efetiva através de fatores de conversão entre uma grandeza fisicamente 

mensurável e a dose efetiva. 
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Várias grandezas são normalmente utilizadas em radiologia odontológica tais como: 

Produto Kerma no ar-Área (PKA); Produto Kerma no ar–Comprimento (PKL); Kerma no ar na 

superfície de entrada (KAR).  

Napier et al. (1999) realizaram um amplo levantamento de valores de KAR e PKL para 

radiografia intrabucal e panorâmica respectivamente (5) utilizando filme dosimétrico. A partir 

destes resultados, foi estabelecido níveis de referência para radiologia odontológica no Reino 

Unido. Os resultados deste trabalho servem como base e/ou referência para outros trabalhos 

similares por se tratar de um amplo levantamento que envolveu 6344 equipamentos de 

radiografia intrabucal e 387 de radiografias panorâmicas com dados coletados no período de 

1995 a 1998. Napier et al. mediram o KAR para radiologia intrabucal e o PKL para radiografias 

panorâmicas. Os níveis de referências estabelecidos a partir deste trabalho foram 

KAR = 4 mGy para radiografias intrabucais e PKL = 65 mGy.mm para radiografias 

panorâmicas. 

Williams e Montgomery, em 2000, utilizaram TLDs para determinar o perfil de dose e, 

assim, o PKL e, com ele, o PKA em radiografias panorâmicas (47). Seus resultados foram 

respectivamente PKL = 75,8 mGy.mm e PKA = 13,9 mGy.cm2. Para calcular dose efetiva, os 

autores utilizaram coeficientes de conversão publicados no documento NRPB R262 - 

Estimation of effective dose in diagnostic radiology from entrance-surface dose and dose-

area product measurements. 

Em 2005, Helmrot et al. demonstraram a viabilidade de avaliação de dose em radiologia 

odontológica através da grandeza PKA para as técnicas de radiografia intrabucal e radiografias 

panorâmicas utilizando câmara de ionização de transmissão e câmara de ionização cilíndrica 

tipo lápis de 100 mm de comprimento (41). 

Em 2006, Doyle et al. comparam dois métodos de medida para a grandeza PKL 

utilizando dosímetros termoluminecesntes e câmara de ionização tipo lápis de 100 mm de 

comprimento (48). Seus resultados mostraram uma boa coerência entre os métodos, sendo o 

uso de câmaras de ionização mais prático. 

Poppe et al., na Alemanha, em 2007, utilizaram câmaras de ionização de transmissão 

para avaliar 60 equipamentos de radiografia intraoral e 50 de radiografia panorâmica com 

diferentes tecnologias de detecção de imagem, com objetivo de estabelecimento de níveis de 

referência. Para calcular dose efetiva, utilizaram coeficientes de conversão derivados através 

de simulação computacional e medidas com TLD (49,50). 

Lofthag-Hansen et al., em 2008, avaliaram métodos de calcular a dose efetiva em 

tomografia de feixe cônico partindo de valores do índice ponderado de kerma no ar para 
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tomografia computadorizado Cw e também de valores do PKA (51). A conclusão desta 

avaliação foi positiva para o uso da grandeza PKA. Utilizando o fator de conversão de PKA para 

dose efetiva E/PKA= 0,08 mSv/Gy.cm2 obtido por simulação de computacional para 

radiografia panorâmica, Alm Carlson et al., 1984, e Helmrot, 2005, determinaram os valores 

de dose efetiva para diversas exposições clínicas. Já o uso de Cw se mostrou inviável, para o 

equipamento de tomografia avaliado, devido à variação de isocentro para cada exposição 

clínica (12,41). 

Yu et al., em 2010, avaliando sistemas de tomografia computadorizada de feixe cônico 

para aplicações neurológicas apresenta dois métodos dosimétricos para comparar protocolos 

de realização de exames (11). De modo semelhante ao método apresentado por Fahrig (52), 

propõe um método que consiste em determinar dose média no plano central, Equação 3.1: 

 

FuGé�@� = 8
[ FO�0� + _

[
8
X ∑ F`,@X@w8 �0�                                                     (3.1) 

 
 
onde FuGé�@� é a dose média no plano central, Dc e Dp,i são respectivamente a dose no centro e 

na periferia do simulador e N é número de medidas realizadas na periferia. 

O outro método proposto por Yu é a dose média no volume, Equação 3.2:  

 

                Fub�Q = 8
[ FuO + _

[ Fu`                                                              (3.2) 

 

Sendo FuO 	e Fu` a dose acumulada média ao longo da posição central e periférica do simulador 

circular de PMMA e são definidos para uma extensão de 10 cm conforme mostrado a seguir, 

equações 3-3 e 3-4: 

 

FuO = 8
8 � FO

VW	OG
�W	OG �U��U                                                      (3.3) 

 

Fu` = 8
X ∑ 8

8 � F`,@
VW	OG

�W	OG �U��UX@w8                                           (3.4) 

 

onde FuO e Fu` representam a dose acumulada média ao longo de um comprimento de 10 cm. 

FO�U� e FO�U� representam os perfis de dose ao longo do eixo z. Desta forma, z=0 representa 

o plano médio. Yu adotou o comprimento de 10 cm pelo simples fato que em aplicações 

neurológicas o tamanho do campo de visão é normalmente próximo desta dimensão. Para as 
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medidas no plano central, Yu sugere a utilização de câmaras de ionização de pequeno volume 

tipo Farmer com 0,6 cm3 de volume ativo e, para as medidas da dose média no volume, a 

utilização de câmaras tipo lápis. 

Em recente artigo, Helmrot et al. avaliaram os diversos métodos de determinação de 

dose em pacientes submetidos a exames radiológicos em odontologia. Concluem que a 

escolha da grandeza PKA é uma escolha ótima para a maioria das técnicas de radiologia 

odontológica (3). 

 

3.2.2 Medidas com TLD implantados em simuladores antropomórficos 

  

O uso de dosímetros termoluminescentes TLD implantados em simuladores 

antropomórfico para determinação de dose média absorvida em órgãos e tecidos, para avaliar 

a dose efetiva a partir dos valores de dose média absorvida, é muito comum, embora seja 

muito trabalhoso e envolva uma considerável incerteza na determinação da dose média 

absorvida (4). 

Gijbels et al. em 2005 realizaram estudo com TLD posicionados em simulador 

antropomórfico para determinar dose efetiva em técnicas de radiologia panorâmica. Os 

equipamentos avaliados utilizam diferentes receptores de imagem CCD – Charge Coupled 

Device e PSP - Photon Stimulated Plate, método de conversão indireta (11). A conclusão 

sobre os valores de dose efetiva destes autores mostrou não haver diferença significativa entre 

os dois receptores de imagem e havendo apenas pequena diferença. Esta diferença, não 

representa relavante redução nos valores de dose efetiva na mesma proporção que representa 

do avanço tecnológico quando comparado com sistemas analógicos, tela-filme. Os resultados 

encontrados para dose efetiva foram 8,1 µSv, para os equipamentos com placas de fósforos, e 

9,35 µSv, para receptores CCD. Estes valores já incluem glândulas salivares. 

Em 2006, Ludlow et al. apresentaram resultados de uma avaliação de dose efetiva de 3 

sistemas de tomografia de feixe cônico comparando seus resultados com valores de dose 

efetiva para tomografia convencional de feixe cônico e com valores típicos de dose efetiva 

para técnica de radiografia de panorâmica (53). Os resultados apresentados são favoráveis 

para tomografia de feixe cônico quando comparado com aplicações odontológicas similares 

com tomografia convencional de feixe em leque. De acordo com os autores, apenas para 

efeitos de comparação, os valores de doses efetivas foram confrontados com valores de dose 

efetiva em radiografia panorâmica. De acordo com tamanho do campo de visão, FOV – Field 
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of View, as doses efetivas com o uso de TCFC estão entre 4 e 78 vezes maiores que a dose 

para realização de uma radiografia panorâmica, já inclusas as glândulas salivares. Na 

comparação apenas com FOV semelhantes ao típico FOV de radiografia panorâmica, que é de 

aproximadamente 15 cm, o valor é 21 vezes superior à realização de uma radiografia 

panorâmica. 

Uma ampla avaliação foi realizada por Ludlow et al. em 8 equipamentos TCFC e 2 

tomógrafos convencionais de feixe em leque (54). Neste estudo uma comparação com dose 

efetiva, para os tomógrafos convencionais, calculada a partir de medidas do CW e do Cvol 

mostrou para os casos analisados uma diferença de até 62% para menos com relação aos 

valores obtidos através do uso de TLD. Para TCFC, os resultados estiveram no intervalo de: 

68 a 1073 µSv, para FOV grande; 69 a 560 µSv, para FOV médio; 66 a 203 µSv, para FOV 

pequeno. Para TCMD, com FOV similar ao FOV médio da TCFC, o valor da dose efetiva 

encontrado foi 860 µSv. Com a adoção dos fatores de peso da ICRP 103, de 2007, os valores 

ficam 23% a 224% mais elevados que os valores encontrados a partir dos fatores de peso da 

ICRP 60. A consequência da adoção de novos fatores de peso, ICRP 103, é uma nova 

realização de estimativas de riscos associados à exposição em radiologia diagnóstica. 

Hirisch et al., em 2008, apresentaram resultados de uma comparação entre 2 

equipamentos de TCFC com diferentes FOV: 4x4 cm; 4x6 cm; 6x6 cm; 8x4 cm. Como 

resultado, encontraram valores de dose efetiva, para estes FOV, no intervalo de 20,02 µSv a 

43,27 µSv. Estes valores são muito inferiores aos valores associados a grandes FOV. Os 

autores discutem que no futuro os equipamentos deverão dispor de variados tamanhos de FOV 

para que clinicamente sejam escolhidos. Concluíram que, devido aos valores elevados de dose 

efetiva associada ao tamanho do FOV, FOV grandes somente devem ser utilizados quando 

clinicamente for necessário (55). 

Loubele et al., em 2009, realizaram uma comparação, utilizando dose efetiva como 

parâmetro, entre 3 TCFC, (Accuitomo 3D, i–CAT e NewTom 3G) e 3 TCMD (Somatom 

VolumeZoom 4, Somatom Sensation 16 e M×8000 IDT) para diferentes exposições típicas 

em odontologia (56). Os valores de dose efetiva estão no intervalo de 13 a 82 µSv para TCFC 

e de 474 a 1160 µSv para TCMD. Entre os TCFC, os valores mais elevados foram para o 

equipamento i-CAT. 
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3.2.3 Simulações computacionais 

 

Para tomografia convencional, existem inúmeros programas, inclusive comerciais, para 

cálculo de dose efetiva a partir de grandezas fisicamente determinadas ou simplesmente a 

partir de base dados simulados ou experimentais. 

Dentre os programas disponíveis para cálculo de dose em tomografia computadorizada 

convencional, o mais popular é a planilha CTDosimetry atualmente na versão 1.0.2 criada 

pelo grupo britânico ImPACT: Imaging Performance Assessment of CT Scanners, grupo 

vinculado a agencia MHRA - Medicines and Healthcare products Regulatory Agency. Esta 

planilha utiliza a base de dados NRPB-SR250: Normalised Organ Doses for X-Ray Computed 

Tomography Calculated Using Monte Carlo Techniques. Esta base de dados possui 23 

conjuntos de resultados de simulação numérica e a planilha permite avaliação de 73 

equipamentos de tomografia computadorizada convencional de 8 diferentes fabricantes. Os 

resultados desta planilha já foram confrontados com outros programas de cálculo e a diferença 

máxima encontrada foi de 2%. 

Para radiologia odontológica a simulação computacional normalmente fornece fatores 

de conversão entre a grandeza medida fisicamente e a grandeza avaliada. Atualmente os 

fatores de conversão mais utilizados são extraídos de três trabalhos (12,47,57). Os dados 

disponibilizados nestes trabalhos possibilitam converter grandezas facilmente obtidas através 

de câmaras de ionização em dose efetiva, E. 

 

3.3 CONTROLE DE QUALIDADE 

 

Para outras modalidades de imagem em radiologia diagnóstica, inclusive para 

tomografia computadorizada, existem protocolos bem estabelecidos para realização de testes 

de controle de qualidade (6). Contudo, considerando que a tomografia computadorizada de 

feixe cônico é uma tecnologia recente na radiologia disgnóstica (16), praticamente existem 

somente duas propostas de protocolos de controle de qualidade. 

Em janeiro de 2008, na Europa, iniciaram-se as atividades do projeto SEDENTEXCT-

Safety and Efficacy of a New and Emerging Dental X-ray Modality. Em maio de 2009, foi 

lançado o primeiro guia para uso seguro e eficaz da tomografia de feixe cônico (13). A partir 

deste momento, surgiram recomendações de proteção radiológica e de controle de qualidade 
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em tomografia de feixe cônico (58,59,60). Estas recomendações surgiram no Reino Unido e 

se tornaram protocolos provisórios a ser adotado nacionalmente. 

Em junho de 2011, os resultados finais do projeto SEDENTEXCT foram publicados. O 

mais importante resultado encontra-se no relatório final que apresenta uma proposta de 

programa de controle de qualidade (61,14). Este relatório final apresenta também um fantoma 

para avaliações de controle de qualidade da imagem em tomografia computatorizada de feixe 

cônico. 

Outros trabalhos aplicados a equipamentos de radioterapia guiada por imagem que 

utilizam feixe cônico foram publicados baseandos-se na experiência e parâmetros 

normalmente avaliados em tomografia convencional de feixe em forma de leque (62,63,64). 

Os parâmetros normalmente avaliados nestes estudos são: visibilidade em baixo contraste; 

resolução em alto contraste; uniformidade no número de Hounsfield ruído; razão contraste 

ruido etc. 

 

3.3.1 Parametros físicos da imagem 

 

3.3.1.1 Escala de Hounsfield 

 

Muitos parâmetros físicos relacionados à imagem fazem parte do conjunto de itens que 

compõe um programa de controle de qualidade em tomografia computadorizada. Contudo 

existem parâmetros tais como, a escala de Hounsfield, que está diretamente relacionada à 

apresentação final da imagem e sua analise quantitativa. 

Na tomografia convencional de uso médico, a escala de Hounsfield é utilizada para 

avaliar densidades das estruturas. Na tomografia odontológica de feixe cônico, esta escala não 

serve para este tipo de avaliação, pois os tons de cinza apresentados na imagem dependem da 

posição da estrutura dentro do campo da imagem (16). Contudo, em 2010, um amplo estudo 

de avaliação de tons de cinza e obtenção de uma escala de numero de Hounsfield em 

tomografia de feixe cônico foi efetuado por Mah et al. (65). Neste estudo, os autores 

avaliaram onze diferentes equipamentos de tomografia de feixe cônico e dois tomógrafos 

convencionais de feixe em forma de leque com o objetivo de derivar uma escala de 

Hounsfield como função linear dos tons de cinza registrados na imagem. 

Em 2008, na Lagravère et al. realizam um estudo de avaliação do efeito da localização 

do objeto dentro do volume sobre a densidade avaliada na imagem (66).  Também, em 2008, 
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Bryant et al. apresentou resultados de um estudo de uniformidade na imagem adquirida com 

um tomógrafo de feixe cônico i-CAT (67). 

Um estudo recente apresenta algumas particularidades de controle de qualidade para um 

equipamento específico (68). Neste estudo, os autores avaliaram parâmetros dosimétricos e 

alguns parâmetros relativos a controle de qualidade como número de Hounsfield. Como 

conclusão deste estudo, os autores obtem uma escala de Hounsfield para aqueles 

equipamentos avaliados. 

 

3.3.1.2 Medidas de lineares e angulares 

 

A avaliação de medidas lineares e angulares é fundamental em algumas aplicações da 

imagem radiológica em odontologia. No planejamento e avaliação de implantes e no 

diagnóstico de algumas lesões visualizadas radiograficamente. As técnicas de imagens em 

duas dimensões utilizadas na odontologia apresentam limitações nas avaliações de distâncias 

e ângulos sobre a imagem. As imagens em três dimensões geradas pelos tomógrafos de feixe 

cônico solucionam estas limitações. Contudo, é necessário conhecer o grau exatidão destas 

medidas. 

Inúmeros estudos avaliando a exatidão nas medidas lineares e angulares em modelos 

anatômicos têm sido publicados (69,70,71). Em 2004, Lascala et al. (72) apresentaram uma 

avaliação para medidas lineares em imagens adquiridas com o tomógrafo NewTom 9000. 

Neste estudo, foi utilizada uma estrutura craniana de humano com marcas radiopacas fixadas 

em pontos de referência anatômicas e separadas por distâncias conhecidas. Após a obtenção 

da imagem, a distância de separação destas marcas foram avaliadas utilizando as ferramentas 

de medidas do software do equipamento. 

Um estudo realizado em 2006 utilizando uma mandíbula humana e um modelo em 

acrílico avaliou distâncias medidas na imagem em comparação com as distâncias reais 

marcadas sobre a mandíbula e sobre o modelo em acrílico (73). Os autores concluíram que as 

medidas de tamanho e volume de lesões ósseas avaliadas com imagens tridimensionais 

obtidas no tomógrafo i-CAT apresenta boa concordância com as dimensões reais. 

Estudos mais recentes reforçam a necessidade de avaliar o grau de exatidão entre 

medidas lineares e angulares em imagens tridimensionais obtidas em tomógrafos de feixe 

cônico. Em 2011, Tomasi et al. (74) utilizando uma mandíbula seca e as imagens desta 

mandíbula adquirida no tomógrafo Planmeca Promax 3D unit (Planmeca Oy, Helsinki, 
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Finland) compararam distâncias entre marcas radiopacas fixadas na estrutura da mandíbula 

com as medidas obtidas sobre as imagens. Ganguly et al. (75), também em 2011, realizaram 

um estudo retrospectivo utilizando imagens de seis crânios de cadáveres adquiridas no 

tomógrafo Galileos CBCT (Sirona Dental Systems Inc., Bensheim, Hessen, Germany) 

também comparando a corcondância entre as medidas sobre a imagem e as dimensões físicas 

reais. Ambos os estudos concluem que existe um ótimo grau de exatidão entre as medidas 

realizadas sobre as imagens e as dimensões reais presentes nas estruturas. 

Oz et al. em 2011 (76) realizaram um importante estudo retrospectivo comparando 

medidas linaares e angulares entre imagens de radiografia cefalométrica e imagens adquiridas 

em tomógrafo de feixe cônico. As imagens de pacientes reais foram obtidas a partir do banco 

de imagens de duas Faculdades de Odontologia na Turquia. Os autores concluiram que existe 

boa correspondência entre os valores obtidos através das duas diferentes técnicas de imagem. 

 

3.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste panorâma, a inclusão da tomografia computadorizada de feixe cônico na rotina da 

radiologia odontológica introduz vários desafios e lacunas para proteção radiológica de 

pacientes e para o controle de qualidade em radiologia. 

No aspecto dosimétrico, nossos objetivos neste estudo, foram realizar um amplo 

levantamento dosimétrico envolvendo as duas principais tecnicas de imagem utilizadas para 

planejamento de implantes; estabelecer a grandeza dosimétrica PKA como grandeza a ser 

utilizada como referência em avaliações dosimétrica em radiologia odontológica; desenvolver 

e solicitar de patente de um simulador dosimétrico; estimar doses efetivas e fornecer subsídios 

para comparação entre tecnicas de imagem e decisão clínica na escolha da técnica de imagem 

e sua otimização. 

O controle de qualidade em tomografia de feixe cônico encontra-se numa fase muito 

inicial e normalmente baseada na tomografia convencional de feixe em forma de leque ou 

tomografia de uso médico. Desta forma, é necessário o desenvolvimento de simuladores 

apropriados e o estabelecimento dos parâmetros a serem avaliados e suas tolerâncias próprias 

para esta nova técnica de imagem em odontologia. 

Neste estudo propomos desenvolvimento e consequente solicitação de patente de um 

simulador para controle de qualidade que atende ás particularidades da tomógrafa de feixe 
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cônico. Também, propomos um conjunto mínimo de testes de controle de qualidade com 

tolerâncias. 

A metodologia e as técnicas de medidas utilizadas neste estudo serão descritas no 

capítulo seguinte. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

4.1 INTRODUÇÃO 

 

Em muitos casos em radiologia diagnóstica não é possível ou praticável medir dose 

diretamente em órgãos internos (35). Por esta razão normalmente são utilizados fatores de 

conversão associados a grandezas facilmente mensurável tais como: kerma no ar na superfície 

de entrada (Kar), produto kerma no ar – área (PKA), produto kerma no ar – comprimento (PKL) 

e outras de mesma natureza e de fácil obtenção. 

Estas grandezas podem ser obtidas através do uso de câmaras de ionização, dosímetros 

termoluminescentes, dosímetros opticamente estimulados, dosímetros semicondutores ou 

filmes dosimétricos. 

Todas as áreas da radiologia diagnóstica, seja radiologia médica ou odontológica, 

necessitam da efetivação de um programa de controle de qualidade para segurança e 

qualidade dos diagnósticos. A técnica da tomografia computadorizada de feixe cônico ainda 

está se estabelecendo na radiologia odontológica, os equipamentos estão em plena fase 

desenvolvimento e incorporação de novas tecnologias de sensores e consequentemente não 

existe nenhum grau de uniformidade entre os diversos modelos apresentados pelos 

fabricantes. Como consequência, praticamente não há protocolos de controle de qualidade 

especificos para tomografia computadorizada de feixe cônico. Algumas iniciativas isoladas 

tais como: Agência Britânica de Proteção a Saúde, HPA - Health Protection Agency (59,60), o 

projeto SEDENTEXCT (14) e o protocolo espanhol de controle de qualidade em 

radiodiagnóstico (34), sugiram nos dois últimos anos baseadas na experiência com a 

tomografia convencional de uso médico. 

Apresentaremos uma metodologia para dosimetria em radiologia odontológica para 

técnica panorâmica e para técnicas de tomografia de feixe cônico. Também apresentamos a 

metodologia para realização de verificações de controle de qualidade específica para 

tomografia computadorizada de feixe cônico. 

4.2 EQUIPAMENTOS AVALIADOS 

 

Avaliamos um conjunto de equipamentos que contemplam equipamentos exclusivos de 

radiografias panorâmicas, equipamentos conjugados que realizam radiografias panorâmicas e 
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tomografias de feixe cônico e equipamentos dedicados à aquisição tridimensionais, imagem 

tomográfica de feixe cônico.  

Nas Tabelas 4.1, 4.2 e 4.3 apresentamos os equipamentos avaliados e suas principais 

características. 

 

Tabela 4.1 - Equipamentos que possuem apenas sensor para radiografia panorâmica. 
 

Equipamento Fabricante Modelo kV mA Filtração 
(mm de Al) 

Receptor 
de Imagem 

H1 
(cm) 

DFI2 
(cm) 

RX 
panorâmico SIRONA Orthophos 

3C 60-90 10 >2,5 Filme 15 58 

RX 
panorâmico GENDEX Orthoralix 

9200 60-94 10 2,8 Filme 15 50 

RX 
panorâmico GNATUS IntraMax 60-94 10 >2,5 Filme 15 56 

RX 
panorâmico KODAK 8000 C 60-90 2-15 >2,5 CCD3 10 50 

RX 
panorâmico 

VILLA 
SISTEMI 

MEDICALI 

Rotograph 
Plus 85 10 >2,5 Filme 15 50 

RX 
panorâmico 

DABI 
ATLANTE HF 100 60-85 10 >2,5 Filme 15 50 

RX 
panorâmico VATECH PaX 400 40-90 2-10 >2,5 Multi linear 

CCD 11 50 

RX 
panorâmico SIRONA Orthophos 

XG5 60-90 3-16 >2,5 CCD 13 50 

 H – Altura do feixe na posição do receptor de imagem. 
3 CCD – Charge-Coupled Device. 

2 DFI – Distancia fonte-receptor de imagem. 

 

 
Tabela 4.2 - Equipamentos que possuem sensor de radiografia panorâmica e sensor para 
aquisição 3D. 
 

Equipamento Fabricante Modelo kV mA Filtração  
(mm de Al) 

Receptor 
de 

Imagem 
H1 

(cm) 
FOV

2 
(cm) 

DFI3 
(cm) 

TCFC KODAK 9000 3D 60-90 2-15 >8 CCD4 10 5,0 x 3,7 62 
TCFC KODAK 9000 3D C 60-90 2-15 >8 CCD 10 5,0 x 3,7 62 

1 - H – Altura do feixe na posição do receptor de imagem para radiografias panoramicas.      2 - DFI – Distancia 
fonte-receptor de imagem.   3- Field of View, (campo de visão).  4 - CCD – Charge-Coupled Device.  

 

Tabela 4.3 - Equipamentos exclusivos de tomografia de feixe cônico. 

Equipamento Fabricante Modelo kV mA Filtração 
(mm de Al) 

Receptor 
de 

Imagem 
FOV

1 

(cm) 
DFI2, 
(cm) 

TCFC KODAK KODAK 
9500 60-90 2-15 >8 a-Si flat 

panel4 
9 x 15 

18 x 20 62 

TCFC Imaging 
Sciences 

i-CAT 
classical 120 3-7 >10 a-Si flat 

panel4 
13 x 16 
8 x 16 
6 x 16 

76 

1- Field of View, (campo de visão). 2 - DFI – Distancia fonte-receptor de imagem.     3 – a-Si – Silício amorfo 
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4.3 INSTRUMENTOS DE MEDIDA 

 

Com a exceção da radiologia intervencionista, os valores de doses em radiologia são 

normalmente baixos e não chegam a se aproximar do limiar de dose para efeitos 

determinísticos. Contudo, estes valores devem ser determinados, medidos e/ou calculados, 

corretamente para assegurar o balanço entre doses baixas e qualidade da imagem com 

resultado diagnóstico de máxima confiabilidade (35). 

Na radiologia diagnóstica, existe uma gama muito ampla de técnicas e equipamentos 

destinados a este fim. Esta variedade introduz certo grau de dificuldade na escolha da 

grandeza dosimétrica adequada e consequentemente na escolha da instrumentação para 

realização de medidas. Alguns detectores são especialmente desenhados para um fim 

específico. Entretanto, do ponto de vista do espectro de energias emitido pelos diversos 

equipamentos utilizados em radiologia diagnóstica, não há considerável diferença e quase 

todos operam na faixa de 40 kV a 150 kV, com uma única exceção para aqueles destinados a 

realização de mamografias. 

 Como a radiologia odontológica não se enquadra na exceção, pois os equipamentos 

utilizados nas diversas aplicações em odontologia operam também na faixa de 40 kV a 

150 kV, é possível usar a mesma instrumentação utilizada nos equipamentos de radiologia 

médica: câmara de ionização cilíndrica; câmara de ionização de placas paralelas; câmara de 

ionização tipo lápis; câmara de ionização de transmissão; filme radiográfico etc. 

 

4.3.1 Câmaras de ionização cilíndricas 

 

Em radiologia diagnóstica, deve-se assegurar que as câmaras de ionização utilizadas 

possuam paredes equivalentes ao ar e suas dimensões e geometria sejam compatíveis com a 

aplicação desejada. Estas câmaras devem também assegurar as condições de equilíbrio 

eletrônico dentro da faixa energética utilizada em radiologia (35). 

 A forma geométrica cilíndrica é muito utilizada. As câmaras cilíndricas são simétricas 

com relação ao seu eixo e por esta razão devem ser posicionadas perpendicularmente ao eixo 

do feixe de radiação. Esta geometria apresenta a vantagem de poder ser utilizada em 

equipamentos emissores de radiação que giram enquanto emitem radiação tais como: 

tomógrafos computadorizados, equipamentos de radiografia extraoral panorâmica etc. 
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Dentre as câmaras cilíndricas, uma categoria especial são as câmaras cilíndricas tipo 

lápis, Figura 4.1. Estas câmaras possuem normalmente extensão compreendida entre 100 mm 

a 300 mm, e foram concebidas para uso em tomografia computadorizada. Diferentemente das 

outras câmaras, que são projetadas para medidas um campo uniforme de radiação (35), as 

câmaras tipo lápis foram desenvolvidas para medidas em campos não uniformes como em 

uma varredura de tomógrafo. 

 

 Figura 4.1- Esquerda: Câmara de ionização tipo Farmer com volume sensível de 0,6 cm3. 
Direita: Câmara de ionização tipo lápis com volume sensível de 3,0 cm3. Radcal Corporation. 
 

4.3.1.1 Características técnicas das câmaras de ionização cilíndricas utilizadas 

 

Neste trabalho, foram utilizadas as seguintes câmaras cilíndricas: câmara de ionização 

tipo lápis, marca Radcal Corporation, modelo 10X6-3CT, e câmara de ionização de pequeno 

volume, tipo Farmer, fabricação Radcal Corporation, modelo 10X6-0.6. As especificações 

técnicas de ambas as câmaras seguem na Tabela 4.4 e o certificado de calibração é o de 

número RADCAL 20762. 

 
Tabela 4.4 Características das câmaras de ionização: 10X6-3CT e 10X6-0.6. 

Câmara 10X6-3CT 10X6-0.6 
Mínima taxa de dose 2 µR/s 20 nGy/s 20 µR/s 200 nGy/s 
Máxima taxa de dose 40 R/s 350 mGy/s 133 R/s 1.17 Gy/s 

Mínima dose 20 µR 200 nGy 100 µR 1 µGy 
Máxima dose 118 kR 1 kGy 589 kR 5 kGy 

Exatidão na calibração 
190 mGy/s ±4% com RX @ 
150kVp e 10.2 mm Al CSR 

±4% @ 60Co 

Dependência com a taxa 
de dose 

±2%, 2mR/s to 40 R/s ±2%, 10 mR/s até 100 R/s 

Dependência energética 
190 mGy/s ±5%, 3 para 

CSR= 20 mm Al 

±5%, 40 keV até 1.33 MeV 
(com capa de equilíbrio 

eletrônico) 

Construção 

Parede e eletrodo de C552; 
capa externa de poliacetal; 
3 cm3 de volume; 100 mm 

de comprimento. 

Parede e eletrodo de C552; 
capa externa de poliacetal; 

0.6 cm3 de volume. 
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4.3.2 Câmaras de ionização de transmissão 

 

As câmaras de ionização de transmissão consistem de duas placas de PMMA, 

banhadas com material condutor. O grafite é normalmente o material utilizado como 

cobertura condutora em câmaras de ionização. Contudo, nas câmaras de transmissão, o grafite 

tornaria a câmara opaca à luz visível. Por esta razão, é utilizado um revestimento condutor a 

base de índio. Estas câmaras são “transparentes” aos raios X, conforme apresentado na Figura 

4.2. 

 
Figura 4.2 Câmara de ionização de transmissão e eletrômetro. PTW Freiburg GmbH. 

 

Se a atenuação do ar puder ser desprezada, estas câmaras podem ser montadas na saída 

do feixe, no plano perpendicular ao eixo central do feixe. Desta forma, todo feixe útil 

atravessará o volume sensível da câmara. Se o kerma no ar for integrado no plano da câmara, 

que abrange, portanto toda área do feixe, estaremos determinando a produto kerma no ar-área, 

PKA em qualquer distância do foco. Baseado nas recomendações internacionais atualmente 

vigentes, IAEA TRS 457 (35) o medidor desta grandeza dosimétrica é denominado medidor 

de PKA. Contudo, é ainda muito frequente que autores referiram-se a esta grandeza como o 

Produto Dose-Área (DAP) e ao seu medidor como medidor de DAP. Adotando as 

recomendações do documento IAEA TRS 457 (35), deste ponto em diante, chamaremos este 

tipo de detector de medidor de Produto Kerma no ar-Área, ou simplesmente medidor de PKA. 

Estes medidores de PKA são amplamente utilizados em fluoroscopia e atualmente 

tiveram seu uso estendido por toda radiologia convencional. Em radiologia odontológica, 

modernos equipamentos possuem o medidor deste tipo incorporado ao sistema e posicionado 

na saída do feixe ou possuem indicação do valor aproximado do PKA, derivado a partir da 

dosimetria inicial. Para o equipamento fornecer esta indicação, é necessário que, durante a 

instalação e/ou calibrações, sejam introduzidos no banco de dados do sistema informações 

referentes à qualidade do feixe, à taxa de kerma no ar no isocentro para todos os tamanhos de 

campo de radiação e combinações de tensão e corrente no tubo. 
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4.3.2.1 Características técnicas da câmara de ionização de transmissão utilizada 

 

Utilizamos uma câmara de ionização de transmissão marca PTW – Freiburg, modelo 

34028. As especificações técnicas da câmara seguem na Tabela 4.5. O certificado de 

calibração da câmara de transmissão tem o número PTW 0811990. 

 

Tabela 4.5- Características da câmara de transmissão. 
Câmara 34028 
Dependência energética ±8 % no intervalo de (40 a 150) kV 
Dimensões externas 182 x 163 mm2 
Área sensível 141 x 141 mm2 
Filtração equivalente 0,2 mm Al 
Transparência a luz > 70 % 

 

4.3.3 Medidores não invasivos de tensão e tempo 

 

Os medidores não invasivos de tensão, kV, e tempo em radiologia são normalmente 

dispositivos compactos baseados em dispositivos semicondutores e filtros, atenuadores, 

físicos. 

Comercialmente estes dispositivos são oferecidos em duas faixas de tensão: 20 a 

40 kV para mamografia e 40 a 150 kV para radiologia geral. Neste trabalho, utilizamos o 

sensor de kV e tempo destinado à radiologia geral, pois nossa faixa de tensão encontra-se no 

intervalo de 50 a 130 kV. As características técnicas do sensor estão listadas na Tabela 4.6. O 

certificado de calibração do medidor de tensão tem o número RADCAL 20762. 

 
Tabela 4.6- Características técnicas do sensor de kV e tempo. 

Sensor 40X12-W Accu-kV 
Faixa de operação 40 kV - 160 kV, 2,5 mm Al 
Exatidão ± 1 kV ou 1% 
Repetibilidade ± 0,2 kV 
HVL 1 mm - 23 mm Al ( ± 10% ± 0,3 mm Al) 

 

4.4 SIMULADORES 

4.4.1 Simulador dosimétrico 

 

Os simuladores dosimétricos existentes não contemplam as particularidades de medidas 

dos tomógrafos de feixe cônico. Por esta razão desenhamos, construímos e requeremos a 
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patente de um simulador com estrutura em PMMA, com prenhecimento em água e com 

dimensões típicas, diâmetro médio, da face humana (51). O desenho deste simulador permite 

sua utilização com câmaras lápis e câmaras de pequeno volume em tomógrafos de feixe 

cônico independente do tamanho do campo de visão (FOV) utilizado. Outra vantagem deste 

simulador é a capacidade de permitir a avaliação de dose absorvida em diversas posições na 

direção radial e também ao longo do eixo do simulador. 

 

       

Figura 4.3 – (A) Simulador dosimétrico evidenciando toda sua extensão e bases superior e 
inferior. (B) Simulador dosimétrico, vista superior, evidenciado os condutos para 
posicionamento da câmara de ionização. 

 

Um resumo do projeto do simulador encontra-se no Apendice A, item 9.1.1. 

 

4.4.2 Simuladores para controle de qualidade 

 

Desenhamos, construímos e requeremos a patente de um simulador para controle de 

qualidade em tomografos de feixe cônico. Este simulador possui uma estrutura em PMMA, é 

preenchido com água e possui as dimensões típicas, diâmetro médio, da face humana (51). 

Este simulador permite avaliação dos seguintes parâmetros: 

i. Detalhes de alto contraste (limiar de alto contraste); 

ii. Resolução em baixo contraste – limiar de visibilidade em baixo contraste; 

iii. Medida de dimensões lineares; 

iv. Medida de dimensões angulares; 

v. Valor médio do número de TC – nível de tons de cinza; 

A B 
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vi. Uniformidade do número de TC – uniformidade do nível de tom de cinza; 

vii. Valor do número de TC para diferentes materiais. 

 

 

     

 

     

Figura 4.4 – Simulador para controle de qualidade em tomografia de feixe cônico. (A) vista 
superior mostrando o simulador fechado evidenciando os condutos externos ou periféricos 
para inserção dos tarugos para avaliação do numuero de TC. (B) Conjunto de rebaixos para 
avaliação de distancias e quatro pequenos tarugos de plásticos para avaliação do numero de 
TC e escala de contraste. (C) Vista inferior do simulador mostrando os tarugos de plásticos e 
cavidade de ar. (D) conjunto de rebaixos com preenchimento de silicone para avaliação de 
detectabilidade em baixo contraste. 
 

Um resumo do projeto do simulador encontra-se no Apendice A, item 9.1.2. 

 

Desenhamos e construímos mais dois outros simuladores que possibilitam a avaliação 

do número de TC e sua dependência com a área e a posição do objeto dentro do campo da 

imagem, Figuras 4.5 e 4.6.  

A B 

C D 
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Um dos simuladores, Figura 4.5, formado por uma montagem de placas de PMMA com 

dimensões decrescentes desde a base até o topo permite a avaliação da dependência do 

númerode TC com área de PMMA e a posição dentro da imagem.  

 

 

Figura 4.5 – Simulador de PMMA para avaliação do numero de TC em estruturas com 
diferentes áreas  

 

O outro simulador, Figura 4.6, é uma pirâmide de base quadrada construído com placa 

de PMMA de 2 mm de espessura e preenchido com água. Este simulador permite também 

avaliação da dependência do número de TC na água com relação à área e posição radial 

dentro da imagem. 

 

 

Figura 4.6 – Simulador com preenchimento de água para avaliação do numero de TC em 
estruturas com diferentes áreas. 
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4.5 AVALIAÇÃO DE DOSE EFETIVA EM IMAGENS PANORÂMICAS 

 

Para avaliar as doses efetivas em imagens panorâmicas, utilizamos, como sistema de 

medida, a câmara de ionização tipo lápis para determinação do produto kerma no ar – 

comprimento, PKL, e posterior determinação do produto kerma no ar – área, PKA. Estas 

câmaras de ionização foram desenvolvidas para determinação do índice de kerma em 

tomografia computadorizada Car,100 e CPMMA,100 e são úteis na determinação do PKL devido a 

sua excelente resposta a irradiação parcial do volume sensível. Câmaras de ionização tipo 

lápis, quando irradiadas na condição de irradiação parcial do seu volume sensível, não 

permitem avaliar o perfil de dose ao longo da largura do feixe, mas o valor da dose é 

propriamente determinado  (47,48). 

As câmaras lápis são muito úteis e certamente suas principais vantagens para 

determinação do PKL sejam seu imediatismo e a facilidade de posicionamento para realização 

de medidas (48). A partir da obtenção do valor do PKL, podemos calcular o valor do PKA, 

simplesmente pela multiplicação do PKL pela altura do feixe, H. 

Helmrot e Alm Carlsson (2005) discutem que o produto dose área (DAP) pode ser 

obtido diretamente através do produto Kar x área do feixe, fazendo uma conversão direta de 

kerma para dose. Neste trabalho, escolhemos utilizar a notação, PKA, pois esta é a forma 

sugerida no documento IAEA TRS 457 (35). 

 Foram avaliados dezenove equipamentos que realizam radiografias panorâmicas. Deste 

conjunto, dezesseis são equipamentos dedicados à realização exclusiva de radiografias 

panorâmicas e três realizam aquisições volumétricas e dispõem da opção de troca do receptor 

de imagem para realização de imagens panorâmicas. 

O sistema de registro da imagem, receptor de imagem, varia entre os equipamentos 

avaliados. Avaliamos e comparamos doses entre equipamentos que realizam radiografias 

panorâmicas. Entre os sistemas avaliados, os receptores de imagem disponível foram: filme 

radiográfico e CCD - charge-coupled device com acoplamento de fibra ótica. 

As principais características dos equipamentos avaliados que possuem sensor para 

realização de radiografia panorâmica estão apresentadas nas Tabelas 4.1 e 4.2. Estes 

equipamentos são diferentes em termos de parâmetros associado com a geração e qualidade 

dos raios X. 

As medidas foram realizadas posicionando a câmara lápis na entrada da fenda receptora 

com seu eixo alinhado perpendicularmente ao eixo longitudinal da fenda. A câmara lápis 

utilizada foi acoplada a um eletrômetro marca Radcal Corporation, modelo Accu-Pro 9096. 
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Devido a diferenças mecânicas e de desenho dos diversos equipamentos, a câmara foi 

inserida dentro de um suporte de espuma de alta densidade e fixada na entrada da fenda 

receptora ou estrutura do sensor de imagem. A Figura 4.7 mostra o posicionamento da câmara 

de ionização. 

 

 

 

 

A largura do feixe na entrada da fenda receptora foi medida para todos os equipamentos 

utilizando um filme para radiografia oclusal, mesmo não sendo um parâmetro importante 

nesta avaliação. Esta largura foi registrada para propósitos de verificação da colimação. A 

largura do feixe na posição de medida é considerada nas condições de irradiação parcial no 

resultado final do valor registrado. 

 

A câmara lápis foi calibrada segundo a metodologia de parcial irradiação do volume 

sensível, e seu coeficiente de calibração é igual a Cc=100. Assim, o kerma no ar pode ser 

obtido de acordo com a Equação 4.1: 

 

9:; = x × Φ\T × cz
Q                                                        (4.1) 

 

onde Kar é o kerma no ar; Φ\T é o fator de correção para condições ambientais, (temperatura e 

pressão); L é a leitura do instrumento; Cc é o coeficiente de calibração e l é comprimento 

irradiado. Para obter o PKL, simplesmente multiplica-se a Equação 4.1 pelo comprimento 

irradiado, conduzindo a Equação 4.2. 

A B 

Figura 4.7 – (A) - Câmara de ionização tipo lápis posicionada na frente da fenda receptora.
(B) - Esquema de posicionamento da câmara lápis na frente da fenda receptora ou colimador 
secundário. 
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9:; × - = x ×ΦA! ×"{                                                          (4.2) 

Assim, o PKL é obtido diretamente a partir da leitura do instrumento corrigida por 

fatores de correção relacionados com as condições ambientais e coeficiente de calibração, 

Equação 4.3. 

ABf = x ×ΦA! × "{                                                       (4.3) 

 

Os cálculos de dose efetiva foram realizados usando fatores de conversão de PKA para 

dose efetiva, obtidas através de simulação de Monte Carlo ou através de medidas em 

simuladores antropomórficos (2,12,47). Os coeficientes de conversão foram primeiro 

introduzidos na radiologia odontológica por White em 1992 (77) e depois revisado por 

Williams em 2000 (47). Já incluindo glândulas salivares e para faixa de tensão no tubo mais 

usual, este coeficiente de conversão é igual a E/PKA = 0,08 mSv/Gy.cm2 (41) ou o coeficiente 

de conversão é dependente da tensão no tubo, E/PKA (kV), com valores compreendidos no 

intervalo de 0,087 a 0,131 mSv/Gy.cm2 para a faixa de tensão de 60 a 80 kV (42). Em 

resumo, os resultados obtidos por Looe et al. para os dois equipamentos avaliados por estes 

autores estão apresentados nas Figuras 4.8 e 4.9. 

A dose efetiva foi calculada para criança e adulto utilizando os protocolos sugeridos 

pelos fabricantes e/ou adotados pelo serviço de imagem. Os protocolos de exames avaliados 

foram: [1] criança; [2] criança de média corpulência, (até 14 anos); [3] adulto típico e [4] 

adulto de grande corpulência. 

 

 

Figura 4.8 - Dependência do coeficiente de conversão E/PKA com a tensão do tubo obtida para 
um equipamento de radiografia panorâmica marca Philips, modelo OrthOralix. 
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Figura 4.9 - Dependência do coeficiente de conversão E/PKA com a tensão do tubo obtida para 
um equipamento de radiografia panoramic marca Gendex, modelo Ortoralix 9200.  
 

4.6  AVALIAÇÃO DE DOSE EFETIVA EM IMAGENS PANORÂMICAS POR 
RECONSTRUÇÃO DIGITAL 

 

Alguns equipamentos de tomografia computadorizada de feixe cônico (TCFC) 

disponibilizam a opção de obtenção de uma imagem bidimensional (2D), radiografia 

panorâmica, por reconstrução via software, após aquisição tridimensional (3D). Para avaliar 

estes equipamentos, medimos diretamente o PKA através de uma câmara de ionização de 

transmissão marca PTW - Freiburg, modelo Diamentor E2. 

A câmara de transmissão foi posicionada na saída do feixe fixada sobre uma fina 

camada de espuma para proteger a câmara. A Figura 4.10 mostra a câmara de transmissão 

fixada no equipamento. 
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Figura 4.10 – Medidor de PKA posicionado na saída do feixe em um tomógrafo de 
feixe cônico. 
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Os equipamentos avaliados foram 2 TCFC modelo: i-CAT classical; marca: Imaging 

Sciences International Inc. e 1 TCFC modelo KODAK 9500; marca Kodak - Carestream 

Health, Inc.  As características técnicas destes tomógrafos estão apresentadas na Tabela 4.3. 

Para o cálculo de dose efetiva, utilizou-se o mesmo coeficiente de conversão, supondo que o 

volume irradiado é o mesmo. 

 

4.7 AVALIAÇÃO DE DOSE EFETIVA EM AQUISIÇÕES TRIDIMENSIONAIS 

 

Para avaliação da dose efetiva em aquisições tridimensionais, foi utilizada a planilha CT 

Dosimetry, versão 1.0.2, criada pelo grupo britânico ImPACT: Imaging Performance 

Assessment of CT Scanners e a base de dados NRPB-SR250: Normalised Organ Doses for X-

Ray Computed Tomography Calculated Using Monte Carlo Techniques. 

Avaliamos, para os dois equipamentos, as três opções de campo de visão (FOV) 

disponíveis que podem ser aplicadas a protocolos de implantes dentários: 6 cm; 8 cm e 13 cm. 

Utilizamos uma câmara de ionização cilíndrica de 0,6 cm3 de volume sensível, tipo Farmer, 

marca Radcal Corporation, modelo10X6-0.6. A câmara de ionização foi inserida em um 

simulador de cabeça, com 16 cm de diâmetro e 14 cm de comprimento, para medidas de 

índice de kerma no ar em tomografia computadorizada. Este simulador possui 5 furos para 

inserção da câmara de ionização sendo 1 central e 4 periféricos em R=r-10 mm, onde r é o 

raio do simulador, e está apresentado na Figura 4.7. 

Para utilizar a planilha CT Dosimetry com equipamentos que não estejam disponíveis, é 

necessário obter um fator de correspondência chamado pelos autores da planilha de ImPACT 

Factor (78). Calculamos este fator de correspondência para os tomógrafos avaliados nos três 

tamanhos de campo de visão (FOV). Esse fator deve ser obtido através de medidas no ar e 

medidas no simulador de PMMA no centro e na periferia (79). A Figura 4.11 mostra o 

simulador de PMMA posicionado na condição de medida. O ImPACT Factor é definido 

segundo a Equação 4.4.  

 

�(AE"!|){*5+ = ) × c}~~�,���,zIJ���
c��,���

+ � × c}~~�,���,�I���I���
c��,���

+ {                 (4.4) 

onde os coeficientes a, b e c são disponibilizados pelos autores da planilha (78). Para 

simulador de cabeça em PMMA, estes coeficientes possuem os seguintes valores: a=0,4738; 

b= 0,8045 e c=0,0752. 
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Neste trabalho, determinamos o ImPACT Factor através da dose média no plano central 

determinada através de medidas com a câmara de ionização tipo Farmer utilizando a Equação 

4.5. 

�(AE"!|){*5+ = ) × �u}~~�,zIJ���
�u��

^ � ×
�u}~~�,�I���I���

�u��
^ { (4.5) 

 

As Figuras 4.12 e 4.13 mostram a câmara de ionização tipo Farmer de 0,6 cm3 

posicionada no simulador de PMMA e no ar. 

 

 

Figura 4.12. Imagem adquirida no tomógrafo i-CAT mostrando o posicionamento da câmara 
de ionização no centro do simulador de PMMA. 
 

A B 

Figura 4.11 - A - Simulador de PMMA posicionado no isocentro do tomógrafo i-CAT. 
Esquema de posicionamento da câmara de ionização: P1;P2;P3 e P4 posições periféricas e 
C  – posição central.  
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Figura 4.13. Imagem adquirida no tomógrafo i-CAT mostrando o posicionamento da câmara 
de ionização no ar e no isocentro do equipamento. 
 

4.8 MEDIDA DA DOSE ABSORVIDA EM TCFC 

 

Utilizando a câmara tipo Farmer e o simulador dosimétrico, avaliamos os valores de 

dose absorvida em várias posições dentro e fora do campo de radiação em aplicações com 

tomógrafos de feixe cônico e determinamos o perfil de dose ao longo da direção radial do 

simulador. Na Figura 4.15, apresentamos o simulador dosimétrico e nas Figuras 4.16 (a) e (b) 

mostramos as posições de medida. Utilizando um sistema de coordenadas (x,y,z), com a 

origem localizada no centro do simulador, coordenada z=0 localizada na parte mais baixa da 

mandíbula, conforme Figura 4.10, e com a posição anterior orientada no sentido positivo da 

direção horizontal. Baseado neste sistema de referência, as posições de medida se localizam 

do seguinte modo: (i) Posição anterior: (+6,0 cm, 0 cm, 0 cm); (ii) Posição posterior:              

(-6,0 cm, 0 cm, 0 cm); (iii) Lateral esquerda: (0 cm, - 6,0 cm, 0 cm); (iv) Lateral direita: 

(0 cm,+ 6,0 cm, 0 cm); (v) (0 cm, - 3,5 cm, 0 cm); (vi) (0 cm, + 3,5 cm, 0 cm); (vii) 

(+3,0 cm, - 3,0 cm, 0 cm); (viii) (+3,0 cm, + 3,0 cm, 0 cm); (ix) (+3,0 cm, 0 cm, +8,0 cm); (x) 

(0 cm, 0 cm, +12,0 cm); (xi) (0 cm, 0 cm, 0 cm). 

As posições (ix) e (x) indicam posições relevantes que podem representar a localização 

da parótida e base do cérebro. Estas posições, alturas, dentro do simulador foram adotadas 

tomando com referência um amplo estudo antropométrico realizado por Farkas et al. (80). A 

Figura 4.14 evidencia estas alturas através das distâncias sn-gn: altura inferior da face e n-gn: 

altura moforlógica da face. As alturas sn-gn = 8 cm e n-gn = 12 cm representam a média 

destas alturas para adulto típico extraído dos dados de Farkas et al. (80). Estas posições 

podem estar localizadas dentro do volume da imagem ou não depender da altura do FOV. 
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Figura 4.14 representação de vista lateal da face humana destacando algumas referencias 
adotadas para dimensionamento: sn-gn – altura inferior da face; n-gn altura morfológica da 
face. Adaptado de Farkas (2005) (80) 

 

Inicialmente, para a primeira medida, inserimos a câmara Farmer na posição 

correspondente ao eixo de giro do tomógrafo. Dependendo do modelo e do tamanho do FOV, 

o eixo de giro pode ser único ou pode variar acompanhado o contorno da arcada dentária. 

O simulador permite avaliar dose absorvida em posições dentro campo e de relevância 

que possam representar posições anatômicas tais como a superfície, coluna vertebral, e linha 

média do cérebro. A disposição dos condutos também permite deslocar a posição da câmara 

de ionização de acordo com o eixo de giro. Os condutos que estiverem livres são preenchidos 

com tarugos de PMMA e o conduto utilizado pela câmara de ionização também é preenchido 

com tarugos de PMMA no espaço não ocupado pela câmara de ionização. 
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Figura 4.15 – A - Simulador dosimétrico com a câmara de ionização tipo Farmer de 0,6 cm3 
posicionado no centro de giro do tomógrafo i-CAT.  
 

        

Figura 4.16 – Posições de medida no simulador dosimétrico. a – A marca em amarelo 
representa o eixo de giro, o centro do simulador e o centro da imagem para tomógrafos de i-
CAT e Kodak 9500. b – A marca em amarelo representa o isocentro de rotação e centro da 
imagem para os tomógrafos Kodak 9000. Os círculos de contorno em azul representam o FOV 
e a linha pontilhada representa o contorno de uma arcada dentária. 

  

 

 

 
Figura 4.17 – Representação do FOV e do eixo de giro/centro da imagem sobre uma  
imagem da estrutura óssea de uma cabeça humana. (a) FOV médio e grande; (b) FOV 
pequeno.  

x 
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4.9 CONTROLE DE QUALIDADE 

 

Utilizando o simulador para controle de qualidade, conforme mostrado nas figuras, 

Figura 4.18(A) e 4.18(B), avaliamos os diversos parâmetros associados ao controle de 

qualidade da imagem: Obtenção da escala de Hounsfield para TCFC; Exatidão e 

uniformidade do número de TC; Valores dos números TC para distintos materiais; linearidade 

e escala de contraste; Detalhes de alto contraste (limiar de alto contraste); Limiar de baixo 

contraste; nível de ruído; avaliação de dimensões físicas. 

O simulador foi posionado, nivelado e centralizado de acordo com a altura e diâmetro 

do FOV de modo a garantir o enquadramento dos objetos a serem visualizados. Para os 

tomógrafos que disponibilizam FOV grandes e único eixo de giro, tomógrafo i-CAT, a 

centralização é facilmente obtida centralizando o centro de giro no centro do simulador. No 

caso específico dos tomógrafos que disponibilizam FOV pequeno e vários eixos de giro em 

torno do paciente de acordo com a região a ser diagnosticada, a centralização foi realizada 

seguindo os indicadores de centralização do eixo de giro dos equipamentos e análise das 

imagens para conferência da centralização. 

 

          

Figura 4.18 – Simulador de controle de qualidade. (A) Simulador posicionado no isocentro do 
tomógrafo i-CAT. (B) Vista em detalhe do simulador para controle de qualidade. 
 

 

4.9.1 Parametros associados à geração do feixe de radiação e forma de onda 

 

Utilizando os medidores não invasivos descritos no item 4.3.3 posicionados na frente do 

feixe e apoiados sobre o sistema de recepção de imagens conforme a Figura 4.19, avaliamos o 

tempo de exposição, a tensão de pico, a forma de onda, largura dos pulsos de radiação, 

camada semiredutora e filtração total. 

A B 
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Figura 4.19 – Posicionamento do sensor não invasivo para medida de tensão no tubo e tempo 
de exposição. 
 

 

4.9.2 Softwares utilizados na análise das imagens 

 

Para análise das imagens, utilizamos os softwares disponibilizados pelos fabricantes e 

também softwares independentes e recomendados pela agência britânica de proteção a 

saúde – HPA (60) e pelo relatório final do projeto SEDENTEXCT (14). Os softwares 

utilizados foram: 

i. OnDemand3D - Cybermed Inc. Licença: 4519J-842F1-WWH21-40601 

gentilemnte cedida pela Cybermed Inc.; 

ii. ONIS – Digital Core Co, Ltd.; versão 3.3.5 professional - DigitalCore, Co.Ltd – 

Licença: demonstrativa pelo prazo de 30 dias; 

iii. ImageJ – versão 1.45s - National Institutes of Health – Estados Unidos. Licença: 

software de domínio público. 

A justificativa para uso de software independente baseia-se na uniformização das 

análises e na disponibilização de ferramentas de medidas e análises que normalmente não são 

fornecidas nos software do próprio equipamento, pois estes são usualmente destinados à 

avaliação clínica apenas. 
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4.9.3 Obtenção da escala de Hounsfied para TCFC 

 

A escala de Hounsfield, ou número de TC, é utilizada na tomografia convencional de 

uso médico para avaliar a radiodensidade do meio. Esta escala pode fornecer uma excelente 

avaliação da densidade do meio. Contudo, esta escala não é apropriada para avaliar 

densidades em tomografia computadorizada de feixe cônico em odontologia devido a dois 

fatores: (a) um mesmo material apresenta diferentes tons de cinza dependendo de sua 

localização no plano da imagem (66,65); (b) a calibração da escala de tons de cinza para os 

tomógrafos de feixe cônico é realizada para materiais com densidades elevadas próxima da 

faixa de densidade dos ossos humanos (66). 

Contudo, a experiência clínica, o momento de transição entre o uso da tomografia 

convencional de uso médico no planejamento de implantes e a importância da avaliação da 

densidade óssea para o planejamento de implantes dentários justificam a obtenção de uma 

escala de Hounsfield ou escala de número de TC específica para a tomografia de feixe cônico 

(66,65). 

 

4.9.3.1 Determinação da energia efetiva do feixe 

 

Para obtenção de uma escala de unidades de Hounsfield, é necessário conhecer a 

energia efetiva do feixe de raios X polienergético utilizado no equipamento a ser avaliado. 

Para determinação da energia efetiva do feixe de raios X, utilizamos o simulador para 

controle de qualidade com quatro cilindros de plásticos diferentes mais a água de 

preenchimento e o PMMA que constitui o suporte para os objetos. Desta forma, temos cinco 

diferentes materiais cujos coeficientes de atenuação linear foram obtidos através da base de 

dados do NIST-National Institute of Standards and Technology (81), valores disponíveis no 

Anexo A. 

Na Figura 4.20, apresentamos o coeficiente de atenuação linear para os cinco materiais 

utilizados, em função da energia com base nos dados do NIST (81) para o intervalo de energia 

efetiva típico da radiologia diagnóstica. 
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Figura 4.20 – Coeficiente de atenuação linear, µ, para cinco diferentes materiais. Valores 
obtidos na base de dados do NIST-National Institute of Standards and Technology. 
 

Os valores dos níveis de tons de cinza ou número de TC devem possuir um 

comportamento linear com os coeficientes de atenuação linear para um feixe monoenergético. 

Quando tratamos de feixes polienergéticos, este comportamento linear com os coeficientes de 

atenuação linear se verifica com o valor da energia efetiva (34). 

Desta forma, é fácil estimar o valor da energia efetiva realizando um ajuste linear entre 

os valores de tons de cinza ou número de TC em função dos coeficientes de atenuação linear 

para a faixa de energia de 20 a 120 keV e encontrar o valor de energia que fornece o valor 

máximo para o coeficiente de correlação do ajuste linear, R2. 

Utilizamos a ferramenta de ajuste de curvas da planilha Microsoft® Excel versão 2010 

para realização dos ajustes e cálculo do coeficiente de correlação do ajuste. 

Verificando que é possível ajustar através de uma função linear os níveis de tons de 

cinza medidos sobre a imagem com relação aos coefientes de atenuação linear, obtivemos, 

assim, uma ferramenta para converter tons de cinza em coefiente de atenuação linear e, 

consequentemente, em número de TC ou UH. No gráfico a seguir, Figura 4.21, mostramos, 

como exemplo do método, a relação linear entre tons de cinza e coeficientes de atenuação 

linear. 
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Figura 4.21 – Ajuste linear entre tons de cinza e coeficiente de atenuação linear para seis 
diferentes materiais. 

 

Assim, obtivemos uma equação que permite determinar valores de coeficiente de 

atenuação linear, µ, a partir de tons de cinza em número de CT. Para este exemplo:  

 

 µ(cm-1) =0,00027x (valor do tom de cinza) +0,26625                      (4.6) 

A Figura 4.22 mostra um exemplo da determinação do ponto de máximo no gráfico da 

relação entre coeficiente de correlação do ajuste linear, R2, e a energia. O valor da energia que 

correnponde ao ponto de máximo é a energia efetiva do feixe de radiação. 

 

Figura 4.22 – Determinação da energia efetiva a partir dos níveis de tons de cinza medidos 
sobre a imagem em 6 diferentes materiais. 
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Os plásticos utilizados foram escolhidos de forma que suas densidades e coeficientes de 

atenuação linear comtemplem os típicos valores de no de TC para as estruturas da face 

humana envolvidas na radiologia odontológica. Especificamente, os plásticos utilizados estão 

listados na Tabela 4.7. 

 
Tabela 4.7 - Dados relativos aos plásticos utilizados. Nome comercial, fórmula molecular e 
densidade. 

Nome comercial Nome Fórmula molecular Densidade (g/cm3) 

PVC Policloreto de vinila C2H3Cl 1,38 – 1,40 
PTFE Politetrafluoretileno CF2 2,20 
Acetal Polioximetileno CH2O 1,41 – 1,42 

PP Polipropileno CH3 0,92 – 0,95 
PMMA Polimetil-metacrilato C5H8O2 1,19 

 

4.9.4 Exatidão e uniformidade do número de TC 

 

A exatidão do número de TC avalia o grau de concordância entre o valor medido na 

imagem e valor teórico calculado através da Equação 2.3. Medindo o valor do número de TC 

na imagem e comparando com o valor teórico, calcula-se a exatidão. A portaria MS SVS 

453/98 (6) prevê uma tolerância de 0±5 UH para água e -1000±5 UH para o ar. 

A exatidão do número de TC é verificada através da diferença entre o valor esperado, 

calculado pela Equação 2.3, e o valor da medida, numa ROI de aproximadamente 2 cm2 de 

área, na região central do segmento preenchido com água do simulador de controle de 

qualidade, Equação 4.7. 

                      ∆��	��	!"	 = 	 ��	��	!"�N`�;:��	–	��	��	!"G��@��                              4.7 

 

A tolerância para a exatidão do �ú(�+5	de	TC é ±5 HU para a água (6). 

A uniformidade do valor do número TC através de todo o campo de visão, conhecido 

através da sigla em inglês com FOV, da aquisição tomográfica representa uma indicação da 

qualidade da aquisição em questão (30). Para avaliar a uniformidade do número de TC, é 

necessário realizar medidas do número de CT médio em cinco regiões de interesse, ROI, 

posicionadas em cinco pontos diferentes em uma imagem tomográfica axial. Normalmente, 

utiliza-se um simulador cilíndrico homogêneo e preenchido com água. Segundo a portaria MS 

SVS 453/98 (6), a tolerância para diferença máxima entre o valor central e os valores da 

periferia da imagem é de ±5 UH (Equação 4.8). 
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A avaliação da uniformidade é obtida através da diferença entre o valor medido na 

região central e o valor médio das medidas na periferia (6), Equação 4.8. Utilizando o mesmo 

segmento preenchido com água utilizado na avaliação da exatidão, mede-se o valor do 

��	��	!" na região central e em quatro posições periféricas separadas pela mesma distância e 

igualmente distantes da borda do simulador.  

                                 

 

 

  � = ��!"O���;� − ��!"`�;@��;@:Gé�@�                                             (4.8) 

 

Para uniformidade, a tolerância é estabelecida pela diferença máxima entre o valor 

central e o valore médio das medidas na períferia da imagem não podendo ser superior a ±5 

UH. 

 

4.9.5 Valores dos números TC para distintos materiais. Linearidade e escala de 
contraste 

 

A medida dos valores do número de TC para distintos materiais de coeficiente de 

atenuação linear ou densidade eletrônica conhecida têm como objetivo verificar a capacidade 

do sistema de imagem em reconhecer diferentes materiais com densidades eletrônica distintas. 

A exatidão no valor do número de TC para os distintos materiais se avalia utilizando um 

simulador, normalmente de água ou PMMA, com os diferentes materiais inseridos em seu 

interior. Realiza-se aquisição de uma imagem segundo as recomendações do fabricante 

A B 

Figura 4.23 - Localização das regiões de interesse (ROI) para medida 
uniformidade do numero de TC. (A) ROI no centro da imagem. (B) ROI no 
centro e na periferia da imagem. 
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equipamento ou do simulador e mede o número de TC em uma ROI no interior da imagem 

dos distintos materiais (34). 

Normalmente as tolerâncias estão estabelecidas nas recomendações do fabricante do 

equipamento ou do simulador. Idealmente, as diferenças entre o valor medido e o valor de 

referencia não deve exceder os limites abaixo (34): 

• ±20 UH para o ar dentro da água 

• ±20 UH para Teflon ou outro material equivalente a osso 

• ±6 UH para PMMA 

• ±5 UH para polietileno 

• ±4 UH para a água 

 

A linearidade é avaliada gerando um gráfico dos valores do número de TC versus os 

coeficientes de atenuação linear de cada material e energia efetiva do feixe de radiação. 

Avalia-se o ajuste linear dos dados. 

A escala de contraste é determinada com os valores médios do número de TC e os 

coeficientes de atenuação linear para PMMA e água utilizando a Equação 4.9.  

 

"� = �}~~���á���
��	��	Tc}~~����	��	Tcá���

                                                       (4.9) 

 

onde CS representa a escala de contraste, ��!"\]]C, ��!"áqP:, '\]]C		 e 'áqP: são os 

números de TC e os coeficientes de atenuação linear para o PMMA e para água, 

respectivamente. A utilização dos valores do número de TC e dos coeficientes de atenuação 

linear da água e do PMMA, na Equação 2.5, são justificados, pois os coeficientes de 

atenuação linear destes dois materiais são praticamente independentes da energia para a faixa 

de 60 a 80 keV (34). 

Esta avaliação foi efetuada baseada no uso dos materiais listados na Tabela 4.7 e as 

tolerâncias apresentadas no protocolo espanhol de controle de qualidade em radiodiagnóstico 

(34), excetuando o uso de polietileno que não utilizamos no simulador de controle de 

qualidade.  

• ±20 UH para o ar dentro da água 

• ±20 UH para Teflon ou outro material equivalente a osso 

• ±6 UH para PMMA 

• ±4 UH para a água 
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4.9.6 Detalhes de alto contraste 

 

A definição de detalhe de alto contraste em tomografia computadorizada de feixe 

cônico está diretamente relacionada com resolução espacial e o tamanho mínimo do voxel. Os 

modernos tomógrafos de feixe cônico possibilitam voxel isotrópico de variados tamanhos, 

como exemplo: 76 µm; 100 µm; 250 µm; 300 µm; 400 µm e 1 mm. Podendo, inclusive, em 

alguns modelos, fornecer a possibilidade de seleção, pelo usuário, do tamanho que seja 

adequado. 

Utilizamos a imagem da região de PMMA do simulador de controle de qualidade que 

contém os dois conjuntos micro orifícios: 0,70 mm; 0,50 mm; 0,45 mm; 0,37 mm; 0,28 mm; 

0,22 mm e 0,18 mm de diâmetro para avaliar detalhes de alto contraste. As imagens foram 

adquiridas utilizando os diversos protocolos disponíveis. A análise foi realizada na imagem 

reconstruída nos três planos: axial; sagital e coronal. 

 

4.9.7 Limiar de baixo contraste 

 

A resolução em baixo contraste é a capacidade do sistema de imagem distinguir 

objetos com atenuações muito próximas. A resolução de baixo contraste, é avaliada em 

simulador próprio composto de vários elementos de tamanhos distintos escalonados em ordem 

decrescente e constituídos de material de valor de densidades muito próximo à densidade do 

fundo ou base de suporte. A detectabilidade de baixo contraste está associada ao menor 

elemento visualizado. A Equação 2.6 apresenta a forma de avaliar a resolução de baixo 

contraste (34). 

 

                           %"5�*+)g*� = ��Tc���I�����Tc��J��
��Tc��J��

× 8
8                                (4.10) 

 

onde ��!"������ e ��!"�P��� são os valores do número de TC para o objeto e o fundo 

respectivamente. 

O valor da tolerância deve ser baseado nas especificações do fabricante e na linha de 

base ou valores obtidos durante os testes de aceitação. 

Para avaliação de baixo contraste, foi utilizada a região do simulador de controle de 

qualidade que contém uma base de PMMA e uma série de rebaixos preenchidos com um 
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selante a base de silicone fabricado por ThreeBond do Brasil Ind. e Com. Ltda, do tipo RTV 

(Room Temperature Vulcanization), com densidade 1,04 g/cm3 a 25 oC. 

Este material com relação à base de PMMA apresenta um percentual de contraste 

razoalvelmente baixo, aproximadamente igual 1%. É desejável, para tomografia 

computadorizada, que o dispositivo para avaliar limiar de baixo contraste possua um 

percentual de contraste relativo inferior a 3,0 % (34). 

A avaliação de limiar de baixo contraste é efetuada através de avaliação visual sobre a 

imagem e para calcular o percentual de contraste utilizamos a Equação 2.6 com medidas 

realizadas no rebaixo de 6 mm de diâmetro. 

O dispositivo contem 11 fileiras de rebaixos contendo cada fileira um conjunto de 3 

rebaixos. Os diâmetros variam de 6,0 mm o maior diâmetro, até 1,0 mm tendo variação de 

0,5 mm de um conjunto para o outro. Os rebaixos são preenchidos com o selante a base de 

silicone. A Figura 4.24 mostra a distribuição dos rebaixos na base de PMMA. 

 

Figura 4.24 - Imagem do simulador para controle de qualidade mostrando vários rabaixos 
preenchidos com silicone de densidade muito próxima a densidade da base em PMMA 
utilizados para avaliação de baixo contraste. 
 

4.9.8 Nível de ruído 

 

O nível de ruído foi avaliado a partir da medida dos no de TC ou tons de cinza numa 

ROI de aproximadamente 200 mm2 de área na região central do segmento de água do 

simulador de controle de qualidade utilizando a Equação 2.4. 
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4.9.9 Avaliação de dimensões físicas 

 

Na imagem tomográfica, é fundamental a avaliação das dimensões físicas na imagem 

para avaliar possíveis distorções no processo de obtenção e de reconstrução da imagem. Para 

esta avaliação, utiliza-se um simulador de material homogêneo, normalmente PMMA ou 

água. Este simulador deve possuir objetos, de densidade superior à densidade do meio de 

preenchimento do simulador, fixados em distâncias conhecidas. 

 A precisão das medições de distância lineares e ângulos são vitais para a cirurgia de 

implante ou outros procedimentos cirúrgicos realizados na proximidade de estruturas vitais, 

como do canal alveolar inferior. Vários estudos têm sido realizados com objetivo de avaliar a 

fidelidade com respeito a medidas lineares e angulares nas imagens de tomografia de feixe 

cônico em odontologia (69,70,72,75). 

A tolerância para a exatidão destas medidas deverá ser segundo as especificações do 

fabricante ou 0,5 mm, o que for mais restritivo (60).  

4.9.9.1 Medidas lineares 

 

Medidas de distâncias, diâmetros e profundidades são possíveis utilizando o simulador 

de controle de qualidade o qual possui quatro conjuntos furos de diferentes dimensões 

conhecidas e separados por distâncias conhecidas. Desta forma, sobre a imagem resultante é 

possível avaliar estas medições lineares utilizando a ferramenta de medida linear 

disponibilizada nos software de análise de imagens tomográficas.  

Nas Figuras 4.25 e 4.26, apresentamos os esquemas de localização e dimensões dos 

objetos, no simulador para controle de qualidade desenvolvido neste estudo, cujas medidas 

lineares devem ser avaliadas.  

Os rebaixos identificados na Figura 4.25(A) e 4.25(B) possuem as seguintes 

dimensões: D1= 10 mm; D2=7,5 mm; D3= 5,0 mm; P1= 13,0 mm; P2= 10,0 mm e 

P3= 6,0 mm. 

Os rebaixos identificados na Figura 4.26(A) e 4.26(B) possuem as seguintes 

dimensões: D4= 6,0 mm; D5=3,5 mm; D6= 2,0 mm; P4= 3,0 mm; P5= 5,0 mm e 

P3= 9,0 mm. 
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4.9.9.2 Medidas angulares 

 

Medidas angulares podem ser efetuadas utilizando o simulador de controle de 

qualidade o qual possui um conjunto de sulcos formando uma figura com vários vértices e 

A B 

Figura 4.25 - Diagrama de prosicionamento dos rebaixos para avaliação de dimensões 
lineares do simulador para controle de qualidade para equipamentos com FOV grande. 
(A) três diferentes diâmetros para avaliação no plano transversal da imagem. (B) três 
diferentes profundidades para avaliação de distancias nos planos ortogonais da imagem. 

A B 

Figura 4.26 - Diagrama de prosicionamento dos rebaixos para avaliação de dimensões 
lineares do simulador para controle de qualidade para equipamentos com FOV pequeno. 
(A) três diferentes diâmetros para avaliação no plano transversal da imagem. (B) três 
diferentes profundidades para avaliação de distâncias nos planos ortogonais da imagem.  
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com angulações distintas porem conhecidas. Desta forma, sobre a imagem resultante é 

possível avaliar estas medições angulares utilizando a ferramenta de medida de ângulos 

disponibilizada nos softwares. 

A Figura 4.26 apresenta linhas traçadas em baixo relevo, sobre a placa de PMMA do 

simulador para controle de qualidade, destinadas para avaliação de dimensões angulares.  

 

 

 

 

 

As linhas em baixo relevo identificadas na Figura 4.26 formam os seguintes ângulos: 

α1= 100,0o; α2=40,0o; α3= 106,0o. 

  

Figura 4.27 - Diagrama de prosicionamento das linhas em baixo relevo para avaliação de 
dimensões angulares do simulador para controle de qualidade para equipamentos com FOV

grande, médio e pequeno. 
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5 RESULTADOS  
 

Todas as avaliaçãos de parâmetros dosimétricos foram realizadas para os protocolos 

identificados e definidos no item 4.5. Os protocolos de exames avaliados foram: [1] criança; 

[2] criança de média corpulência, (até 14 anos); [3] adulto típico e [4] adulto de grande 

corpulência. Para o caso específico do equipamento i-CAT, o protocolo de exame é único. 

Protocolos intermediários, tal como adulto de pequena estatura, não foram considerados, pois 

quase sempre coincide com o protocolo criança de grande corpulência, protocolo [2]. 

 

5.1 MEDIDAS DE PKL E PKA 

 

5.1.1 Valores de PKL e PKA para equipamentos de radiografia panoramica 

 

Nas Tabelas, a seguir são apresentados os resultados para as grandezas PKL e PKA. Nas 

Tabelas 5.1 e 5.2, são apresentadas as condições de medida e os resultados para as grandezas 

PKL e PKA para os equipamentos que utilizam receptor de imagem digital, CCD e filme 

radiográfico.  

Na Tabela 5.1 estão relacionados equipamentos que realizam radiografias panorâmicas 

utilizando sensores tipo CCD. Contudo, nesta Tabela constam dois tipos de equipamentos, 

aqueles que possuem a função, sensor, para realização de radiografias panorâmicas e também 

possuem a função de obtenção de imagens tomográficas e/ou cefalométricas utilizando outros 

sensores (Kodak 9000 C; Kodak 9000 3D e Kodak 9000 3D C) e dois equipamentos que 

somente realiza radiografias panorâmicas (Orthophos XG5 e PaX 400).  

Na Tabela 5.3, são os valores máximos, mínimos, médio, desvio padrão e terceiro 

quartil, para o produto kerma no ar - comprimento (PKL) e o produto kerma no ar – área (PKA) 

respectivamente. Nesta Tabela, estão listados os resultados para ambos os receptores de 

imagem. 
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Tabela 5.1 - Valores de PKL e PKA para equipamentos panorâmicos e receptor tipo CCD. [1] 
criança; [2] criança de média corpulência, (até 14 anos); [3] adulto típico e [4] adulto de 
grande corpulência. 
 

 
 

 

 

Equipamento Protocolo 
Parâmetros 

PKL PKA 
kV mA t (s) 

Kodak 8000 C1 

1 60 10 10,8 53,01 53,01 

2 64 10 13,9 68,11 68,11 

3 72 10 14,3 77,66 77,66 

4 76 10 15,1 90,33 90,33 

Kodak 9000 3D 

1 64 10 10,8 40,97 40,97 

2 68 8 13,4 45,77 45,77 

3 70 10 14,3 62,72 62,72 

4 74 10 15,1 71,36 71,36 

Kodak 9000 3D 

1 64 10 10,8 39,96 39,96 

2 68 8 13,4 44,10 44,10 

3 70 10 14,3 62,47 62,47 

4 74 10 15,1 72,99 72,99 

Kodak 9000 3D C 

1 64 10 10,8 30,74 30,74 

2 68 8 13,4 35,50 35,50 

3 70 10 14,3 52,65 52,65 

4 74 10 15,1 54,54 54,54 

PaX 400 

1 64 6 13,2 72,10 79,31 

2 64 6 13,2 72,10 79,31 

3 68 8 13,2 106,50 117,15 

4 70 8 13,2 155,50 171,05 

Orthophos XG5 

1 62 8 12,0 43,10 64,65 

2 64 8 12,0 44,90 67,35 

3 69 15 13,5 104,20 156,30 

4 73 15 13,5 113,30 169,95 
1 Média dos valores medidos para 2 equipamentos Kodak 8000 C com a mesma 
configuração. 
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Tabela 5.2 - Valores de PKL e PKA para equipamentos panorâmicos e receptor tipo filme.  
[1] criança; [2] criança de média corpulência, (até 14 anos); [3] adulto típico e [4] adulto de 
grande corpulência. 

 

Tabela 5.3 - Valores máximos, mínimos, média, desvio padrão e terceiro quartil para PKL e 
PKA. [1] criança; [2] criança de média corpulência, (até 14 anos); [3] adulto típico e [4] adulto 
de grande corpulência. 

Equipamento Protocolo 
Parâmetros      

kV mA t (s) PKL PKA 

Orthoralix 92001 

1 62 10 11 40,30 60,45 
2 
 66 10 11 44,88 67,32 

3 70 10 12 51,34 77,01 
4 74 10 12 62,65 93,98 

Orthophos 3C2 

1 66 10 11,3 48,01 72,02 
2 70 10 11,3 52,43 78,64 
3 74 10 11,3 60,88 91,32 
4 78 10 11,3 66,76 100,14 

Orthophos 3C3 

1 64 10 11,1 42,63 63,95 
2 68 10 11,1 48,38 72,57 
3 72 10 11,1 53,66 80,49 
4 76 10 11,1 58,32 87,48 

IntraMax 

1 60 8 20 69,22 103,83 
2 64 8 20 79,94 119,91 
3 68 8 20 88,43 132,65 
4 72 8 20 104,29 156,43 

HF 100 

1 60 10 9,5 53,30 79,95 
2 65 10 12 66,22 99,33 
3 80 10 12 84,60 126,90 
4 85 10 12 101,10 151,65 

Rotograph Plus4 

1 65 10 17 33,52 50,28 
2 70 10 17 50,14 75,21 
3 75 10 17 61,17 91,76 
4 85 10 17 79,76 119,64 

    1 Média de 4 equipamentos. 2 Média de 5 equipamentos. 3 O serviço de imagem utiliza parâmetros próprios, 
embora o equipamento possua programas pré-estabelecidos. 4 Equipamento não possui programas pré-
estabelecidos. 

Protocolo 

PKL (mGy.mm) PKA (mGy.cm2) 
1 2 3 4 1 2 3 4 

Mínimo 30,74 35,50 51,34 54,54 30,74 35,50 52,65 54,54 
Máximo 72,10 79,94 106,50 155,50 103,83 119,91 156,30 171,05 

Terceiro quartil 53,08 66,69 85,56 101,9 73,84 78,81 119,59 152,85 
Média 47 54 72 86 62 71 94 112 

Desvio Padrão 13 14 20 29 20 23 32 41 
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5.1.2 Valores de PKA para equipamentos de tomografia de feixe cônico 

 

Os resultados encontrados refletem medidas do PKA obtidas diretamente com medidor 

de PKA, câmara de ionização + eletrômetro. Nas Tabelas 5.4, 5.5 e 5.6, são apresentados os 

valores de PKA para os equipamentos avaliados i-CAT Classical, Kodak 9000 e Kodak 9500 

respectivamente. 

 

Tabela 5.4 - Valores de PKA avaliados no tomógrafo i-CAT Classical com quatro diferentes 
tamanhos de FOV. 

 

Tabela 5.5 – Valores de PKA avaliados no tomógrafo Kodak 9000 com FOV = 3,5 cm x 
5,0 cm. 

 

Equipamento Tamanho do 
voxel 

Parâmetros 
FOV

1 (cm) PKA (mGy.cm2) kV mAs t (s) 

i-CAT (a) 

 120 9,65 10 6 152,31 

0,4 

120 18,45 20 8 422,58 
120 9,65 10 8 216,61 
120 9,65 10 132 309,84 
120 36,09 2x20 22 1181,63 

0,3 120 18,44 20 8 406,83 
0,25 120 36,12 40 8 806,96 

i-CAT (b) 

 120 9,65 10 6 147,24 

0,4 

120 18,45 20 8 407,90 
120 9,65 10 8 210,10 
120 9,65 10 132 296,50 
120 36,09 2x20 22 1146,10 

0,3 120 18,44 20 8 394,60 
0,25 120 36,12 40 8 782,70 

(1) FOV – Field of View – campo de visão. (2) O fabricante recomenda realizar a aquisição com estes 
parâmetros para poder reconstruir via software a imagem panorâmica. (a) e (b) identificam os equipamentos de 
mesma marca e modelo. 

Equipamento Tamanho 
do voxel 

Parâmetros FOV
1 

(cm) 

PKA 
(mGy.cm2) 

VN 

PKA 
(mGy.cm2) 

VM 

Diferença 

(%) 

(VN-VM) kV mA t (s) 

Kodak 9000 0,2 

68 6,3 10,8 P 131 126 -3,8 

70 8 10,8  P 174 177 1,7 

70 10 10,8 P 218 211 -3,2 

74 10 10,8  P 236 224 -5,1 
FOV P = 3,7 cm x 5 cm; VN – Valor Nominal ou indicado; VM – Valor Medido. 
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Tabela 5.6 - Valores de PKA avaliados no tomógrafo Kodak 9500 com dois tamanhos de FOVs 
FOV médio = 9,0 cm x 15,0 cm e FOV grande = 9,0 cm x 15,0 cm. 

 

5.2 CÁLCULO DE DOSE EFETIVA 

 

5.2.1 Equipamentos de radiografia panorâmica 

 

Os resultados para dose efetiva foram obtidos utilizando o coeficiente de conversão 

E/PKA = 0,08 mSv/Gy.cm2 obtidos por Alm Carlson et al. (1984) (12) e Helmrot et al. (2005) 

(41) e também para os coeficientes de conversão obtidos por Looe et al.(2008) (42) através de 

interpolação. As Tabelas 5.5 e 5.6 mostram os valores de dose efetiva para os equipamentos 

de radiografia panorâmica que utilizam receptor de imagem CCD e receptor de imagem filme 

radiográfico respectivamente. 

Tabela 5.7 - Valores de dose efetiva para os equipamentos que utilizam CCD como receptor 
de imagem. 

Equipamento
Kodak 8000 

C 
Kodak 9000 

3D 
Kodak 9000 

3D 
Kodak 9000 

3D C 
Orthophos 

XG5 
PaX 400 

Dose Efetiva, (µSv). 
E/PKA = 0,08 mSv/Gy.cm2 

Protocolo 
1 4,24 3,28 3,20 2,46 5,17 6,34 
2 5,45 3,66 3,53 2,84 5,39 6,34 
3 6,21 5,02 5,00 4,21 12,50 9,37 
4 7,23 5,71 5,84 4,36 13,60 13,68 

Dose Efetiva, (µSv). 
E/PKA(kV)=0,00145x(kV)+0,01188 –  Looe et al.(2008) 

Protocolo 
1 5,25  4,29  4,29  3,22  6,50  8,32 
2 7,14  5,07  4,88  3,93  7,07  8,32 
3 9,05  7,13  7,10  5,98  17,54  12,97 
4 11,06  8,53  8,72  6,51  20,06  19,44 

Equipamento Tamanho 
do voxel 

Parâmetros FOV
1 

(cm) 

PKA 
(mGy.cm2) 

VN 

PKA 
(mGy.cm2) 

VM 

Diferença 

(%) 

(VN-VM) kV mA t (s) 

Kodak 9500 

0,2 

64 8 10,8 M 156 182 16,7 
68 10 10,8 M 238 251 5,5 
80 10 10,8 M 421 439 4,3 
84 10 10,8 M 486 459 -1,4 

0,3 

64 8 10,8 G 325 343 5,5 
68 10 10,8 G 561 586 4,5 
80 10 10,8 G 1004 1031 2,7 
84 10 10,8 G 1174 1209 3,0 

FOV M = 9 cm x 15 cm; FOV G = 20,6 cm x 18 cm. VN – Valor Nominal ou indicado; VM – Valor Medido. 
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Tabela 5.8 - Valores de dose efetiva para os equipamentos que utilizam filme radiográfico 
como receptor de imagem. 

E/PKA(kV)=0,00123x(kV)+0,03637 para o equipamento Orthoralix 9200. Para os demais equipamentos 

E/PKA(kV)=0,00145x(kV)+0,01188, obtido através da média entre os resultados de Looe et al (2008) (42).  

Os valores de dose efetiva calculados com o coeficiente de conversão dependente da 

tensão do tubo, E/PKA(kV), foram obtidos realizando interpolação utilizando os dados, por 

similaridade, do equipamento Orthoralix 9200 para aqueles equipamentos cuja forma de onda 

e filtração mais se assemelham. Com a exceção, do equipamento Orthoralix 9200, o 

coeficiente de conversão em função da tensão no tubo foi determinado através da média dos 

valores entre os dois equipamentos avaliados por Looe et al (2008) (42). 

 

5.2.2 Equipamentos de tomografia computadorizada de feixe cônico 

 

O cálculo de dose efetiva para os tomógrafos computadorizados de feixe cônico foram 

efetuados utilizando a metodologia definida na Equação 4.4, na Seção 4.5, para calcular o 

fator de correspondência ImpaCT Factor.  

Na planilha CTDosimetry v. 1.0.2, o valor da dose efetiva foi calculado por 

interpolação, pois o fator encontrado não corresponde exatamente aos listados na planilha.  

Como dados básicos de entrada na planilha, são necessários Car e Cw,PMMA. Os valores de Car e 

Cw,PMMA estão apresentados na Tabela 5.7 e 5.8. Na metodologia apresentada por Yu et al. 

(82) e na proposta de Sawyer (79), a grandeza índice de kerma no ar para tomografia 

computadorizada, Car, é substituído pela dose média no plano central, D , e o índice de kerma 

Equipamento
Orthoralix 

9200 
Orthophos 

3C 
Orthophos 

3C 
IntraMax HF100 

Rotograph 
Plus 

 Dose Efetiva, (µSv). 
E/PKA = 0,08 mSv/Gy.cm2 

Protocolo 

1 4,84 5,76 5,12 8,31 6,40 4,02 
2 5,39 6,29 5,81 9,59 7,95 6,02 
3 6,16 7,31 6,44 10,61 10,15 7,34 
4 7,52 8,01 7,00 12,51 12,13 9,57 

 Dose Efetiva, (µSv). 
E/PKA(kV) –  Looe et al.(2008) 

Protocolo 

1 6,79 7,76 6,71 10,29 7,92 5,35 
2 7,89 8,94 8,04 12,58 10,57 8,55 
3 9,39 10,91 8,75 14,69 16,27 11,09 
4 11,92 12,55 10,71 18,23 20,54 16,21 
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ponderado para tomografia computadorizada medido no simulador de PMMA, PMMAwC , , é 

substituído pela dose média ponderada no PMMA, FuY,\]]C: ":; → Fu; "Y,\]]C → FuY,\]]C. 

 
Tabela 5.9 - Valores de ":; → Fu e "Y,\]]C → FuY,\]]C para os tomógrafos de feixe cônico. 
i-CAT; 120 kV/9,65 mAs. 

Equipamento 
i-CAT (a) i-CAT (b) 

FOV FOV 
Índice 6 cm 8 cm 13 cm 6 cm 8 cm 13 cm 

D , (mGy) 17,17 17,38 17,54 16,87 17,12 17,01 

PMMAw,D , (mGy) 1,16 1,18 1,24 1,13 1,16 1,21 
(a) e (b) identificam os equipamentos de mesma marca e modelo. 
 
Tabela 5.10 - Valores de ":; → Fu e "Y,\]]C → FuY,\]]C para o tomógrafo de feixe cônico 
Kodak 9500 3D. 

Equipamento 
Kodak 9500 3D 

FOV - Pequeno FOV - Grande 
Índice/Parâmetros 80 kV/ 10 mA 84 kV/ 10 mA 80 kV/ 10 mA 84 kV/ 10 mA 

D , (mGy) 3,47 4,01 3,54 4,10 

PMMAw,D , (mGy) 1,64 1,91 1,91 2,16 
FOV - pequeno = 9 cm x 15cm; FOV – grande = 18 cm x 22 cm 

 

A partir destes dados, foi calculado o fator de correspondência, ImpaCT Factor. Os 

valores para o ImpaCT Factor para o tomógrafo i-CAT foram: 0,973 (FOV = 6 cm); 0,976 

(FOV = 8 cm); 1,00 (FOV = 13 cm); ImpaCT Factormédio = 0,986. Foram encontrado, como 

equipamentos correspondentes do ponto de vista da planilha CTDosimetry v. 1.0.2, os 

seguintes tomógrafos: Philips CX e CX/S e Philips TX.  

Para o equipamento Kodak 9500 3D, foram calculados os seguintes fatores de 

correspondência: 0,68 para o protocolo de 80 kV/10 mA para ambos os FOVs e para o 

protocolo de 84 kV/10 mA determinamos os seguintes valores ImpaCT Factor = 0,76 para 

FOV pequeno, FOV = 9 cm x 15 cm e  ImpaCT Factor = 0,75 para FOV – grande, FOV = 

18 cm x 22 cm. Os equipamentos correspondentes foram (GE FX/i, LX/i) e (GE QX/i, 

LightSpeed, LightSpeed Plus) respectivamente. Por interpolação, foram determinados os 

valores de dose efetiva para os equipamentos i-CAT e Kodak 9500 3D e estão apresentados 

na Tabela 5.11. 
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Tabela 5.11 - Valores de dose efetiva para os tomógrafos de feixe cônico: i-CAT para três 
diferentes FOVs e quatro protocolos; para o tomógrafo Kodak 9500 3D com dois diferentes 
FOVs e dois protocolos. 

Equipamento 
i-CAT1 

KODAK 9500 3D 
FOV M 

KODAK 9500 3D 
FOV G 

FOV (cm) 80 kV 84 kV 80 kV 84 kV 
6 8 13 10 mA 10 mA 10 mA 10 mA 

Protocolo Dose Efetiva (µSv) - ICRP 103 
1   80,5 

55 65 110 130 
2  102  
3 35   
4 41,5   

1- Media de 4 equipamentos i-CAT; FOV M – 9 cm x 15 cm; FOV G – 18 cm x 20 cm. 
2- Protocolos: (1) Full – maxila e mandíbula; (2) maxila e mandíbula; (3) maxila; (4) mandíbula. 
 

A Figura a seguir, Figura 5.1, mostra a tela de entrada da planilha CTDosimetry 

v. 1.0.2 de 11/12/2009. 

 
Figura 5.1. Tela de entrada de dados da planilha CTDosimetry v. 1.0.2. 

 

5.3 MEDIDA DA DOSE DOSE ABSORVIDA E PERFIL DE DOSE EM TCFC 

 

A medida da dose absorvida e do perfil de dose no simulador dosimétrico foi realizada 

nos três equipamentos de TCFC avaliados: i-CAT Calssical; Kodak 9000 e Kodak 9500 

variando os protocolos e o FOV quando disponível esta opção. Na Tabela 5.12, apresentamos 

os valores de dose absorvida ao longo da direção radial do simulador para os tomógrafos i-

CAT Classical. 
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Tabela 5.12 – Valores de dose absorvida, para todos os FOV disponíveis, ao longo da direção 
radial do simulador para os tomógrafos i-CAT Classical. 

Posição 
Dose (mGy) Dose (mGy) Dose (mGy) Dose (mGy) 
FOV=6 cm 

Maxilar 
FOV=6 cm 
Mandibula 

FOV=8 cm 
Maxilar/Mandibula 

FOV=13 cm 

Isocentro/Centro 0,895 0,912 0,990 1,113 
Superficie Anterior 0,953 0,960 1,023 1,116 
Superficie Posterior 0,953 0,971 0,998 1,099 

Lateral Esquerda 0,952 0,969 1,009 1,109 
Lateral Direita 0,922 0,959 0,980 1,101 

-3,5 cm Isocentro 0,944 0,937 0,977 1,094 
+3,5 cm Isocentro 0,939 0,931 0,969 1,097 
-3,0 cm Isocentro 0,950 0,947 0,991 0,998 
+3,0 cm Isocentro 0,947 0,949 0,987 1,017 

8 cm* 0,889 0,507 0,866 1,118 
12 cm** 0,142 0,072 0,172 0,909 

* câmara de ionização inserida no conduto lateral e a 8 cm de altura com relação a parte inferior da imagem. 
** câmara de ionização inserida no conduto central e a 12 cm de altura com relação à parte inferior da 

imagem. 
 

Nas tabelas a seguir, apresentamos os valores medidos de dose absorvida ao longo da 

direção radial do simulador no equipamento Kodak 9500. Nas tabelas de 5.13 a 5.16, estão 

listados os valores de dose correspondente ao tomógrafo Kodak 9500 com os seguinte campos 

de visão 18 cm x 20 cm e 9 cm x 15 cm. Quatro protocolos disponíveis foram avaliados. 

 

Tabela 5.13 – Valores medidos de dose absorvida para o tomógrafo Kodak 9500: 
FOV = 18 cm x 20 cm; Protocolos avaliados: 64 kV/ 8 mA e 68 kV/10 mA. 

FOV Posição 
Dose (mGy) Dose (mGy) 
64 kV/8 mA 68 kV/10 mA 

18 cm x 20 cm 

Isocentro 0,582 0,895 
Sup. Ant 0,586 0,936 
Sup.Post 0,593 0,943 
Lat Esq 0,589 0,939 
Lat Dir 0,580 0,931 

-3,5 cm Iso 0,522 0,918 
+3,5 cm Iso 0,534 0,911 
-3,0 cm Iso 0,516 0,908 
+3,0 cm Iso 0,524 0.913 

8 cm* 0,526 0,937 
12 cm** 0,521 0,929 

* câmara de ionização inserida no conduto lateral e a 8 cm de altura com relação a parte inferior da imagem. 
** câmara de ionização inserida no conduto central e a 12 cm de altura com relação à parte inferior da 

imagem. 
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Tabela 5.14 - Valores medidos de dose absorvida para o tomógrafo Kodak 9500: 
FOV = 18 cm x 20 cm; 80 kV/ 10 mA e 84 kV/10 mA. 

FOV Posição 
Dose (mGy) Dose (mGy) 

80 kV/10 mA 84 kV/10 mA 

18 cm x 20 cm 

Isocentro 1,910 2,260 
Anterior 1,892 2,104 
Posterior 1,874 2,118 
Lat Esq 1,901 2,101 
Lat Dir 1,917 2,091 

-3,5 cm Iso 1,877 2,002 
+3,5 cm Iso 1,891 2,012 
-3,0 cm Iso 1,879 2,021 
+3,0 cm Iso 1,889 2,007 

8 cm* 1,879 2,082 
12 cm** 1,888 1,989 

* câmara de ionização inserida no conduto lateral e a 8 cm de altura com relação a parte inferior da imagem. 
** câmara de ionização inserida no conduto central e a 12 cm de altura com relação à parte inferior da 

imagem. 
 

 

Tabela 5.15 - Valores medidos de dose absorvida para o tomógrafo Kodak 9500: FOV = 9 cm 
x 15 cm; 64 kV/ 8 mA e 68 kV/10 mA. 

FOV Posição 
Dose (mGy) Dose (mGy) 
64 kV/8 mA 68 kV/10 mA 

9,0 cm x 15 cm 

Isocentro 0,461 0,820 

Sup. Ant 0,506 0,836 

Sup.Post 0,503 0,829 

Lat Esq 0,521 0, 867 

Lat Dir 0,515 0,860 

-3,5 cm Iso 0,502 0,851 

+3,5 cm Iso 0,499 0,855 

-3,0 cm Iso 0,496 0,828 

+3,0 cm Iso 0,491 0,817 

8 cm* 0,455 0,847 

12 cm** 0,074 0,081 
* câmara de ionização inserida no conduto lateral e a 8 cm de altura com relação a parte inferior da imagem. 

** câmara de ionização inserida no conduto central e a 12 cm de altura com relação à parte inferior da 
imagem. 
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Tabela 5.16 - Valores medidos de dose absorvida para o tomógrafo Kodak 9500: 
FOV = 9 cm x 15 cm; 80 kV/ 10 mA e 84 kV/10 mA. 

FOV Posição 
Dose (mGy) Dose (mGy) 

80 kV/10 mA 84 kV/10 mA 

9,0 cm x 15 cm 

Isocentro 1,644 1,947 
Anterior 1,681 1,964 
Posterior 1,674 1,961 
Lat Esq 1,639 1,980 
Lat Dir 1,647 1,989 

-3,5 cm Iso 1,600 1,904 
+3,5 cm Iso 1,596 1,922 
-3,0 cm Iso 1,561 1,901 
+3,0 cm Iso 1,580 2,007 

8 cm* 1,566 1,905 
12 cm** 0,089 0,099 

* câmara de ionização inserida no conduto lateral e a 8 cm de altura com relação a parte inferior da imagem. 
** câmara de ionização inserida no conduto central e a 12 cm de altura com relação à parte inferior da 

imagem. 
 

Nas tabelas de 5.17 a 5.18, estão listados os valores de dose correspondente ao 

tomógrafo Kodak 9000 com o seguinte campo de visão 5,0 cm x 3,7 cm. Quatro protocolos de 

aquisição de imagens disponíveis foram avaliados. 

 

Tabela 5.17 - Valores medidos de dose absorvida para o tomógrafo Kodak 9000: 
FOV = 3,7 cm x 5 cm; 68 kV/ 6,3 mA e 70 kV/ 8 mA. 

FOV Posição 
Dose (mGy) Dose (mGy) 

68 kV/6,3 mA 70 kV/8 mA 

5,0 cm x 3,7 cm 

Centro da 
imagem/Isocentro 

2,963 4,115 

Centro do 
simulador 

0,879 1,205 

Anterior 2,124 2,865 
Posterior 0,859 1,150 
Lat Esq 1,375 1,860 
Lat Dir 0,821  

-3,5 cm Iso 1,381 1,790 
+3,5 cm Iso 0,755 1,090 
-3,0 cm Iso   
+3,0 cm Iso   

8 cm* 0,102 0,111 
12 cm** 0,059 0,063 

* câmara de ionização inserida no conduto lateral e a 8 cm de altura com relação a parte inferior da imagem. 
** câmara de ionização inserida no conduto central e a 12 cm de altura com relação à parte inferior da 

imagem. 
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Tabela 5.18 - Valores medidos de dose absorvida para o tomógrafo Kodak 9000: 
FOV = 3,7 cm x 5 cm; 70 kV/ 10 mA e 74 kV/ 10 mA. 

FOV Posição 
Dose (mGy) Dose (mGy) 

70 kV/10 mA 74 kV/10 mA 

5,0 cm x 3,7 cm 

Centro da 
imagem/Isocentro 

5,154 5,606 

Centro do 
simulador 

1,567 1,696 

Anterior 3,564 3,916 
Posterior 1,416 1,600 
Lat Esq 2,351 2,567 
Lat Dir   

-3,5 cm Iso 2,264 2,471 
+3,5 cm Iso 1,324 1,450 
-3,0 cm Iso   
+3,0 cm Iso   

8 cm 0,119 0,117 
12 cm 0,068 0,074 

* câmara de ionização inserida no conduto lateral e a 8 cm de altura com relação a parte inferior da imagem. 
** câmara de ionização inserida no conduto central e a 12 cm de altura com relação à parte inferior da 

imagem. 
 

 

Estes resultados estão também apresentados na forma de gráficos evidenciando 

claramente a forma do perfil de dose ao longo da direção radial do simulador. Nos gráficos 

correspondentes as Figuras 5.2 a 5.4, apresentamos os resultados para os dois tomógrafos que 

possuem FOV grande, o tomógrafo i-CAT Classical e o tomógrafo Kodak 9500. 

 O gráfico apresentado na Figura 5.5 mostra a forma do perfil de dose para a direção 

radial do simulador obtido no tomógrafo Kodak 9000 3D que possui apenas a possibilidade de 

aquisição de imagens com FOV pequeno. 

Nestes gráficos, Figuras 5.2 a 5.5, também estão indicados os limites do diâmetro do 

FOV. 
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Figura 5.2 - Perfil de kerma medido na água no simulador dosimétrico para tomógrafo de 
feixe conico i-CAT para os FOVs disponíveis. 

 

 

 

Figura 5.3 - Perfil de kerma medido na água no simulador dosimétrico para tomógrafo de 
feixe conico Kodak 9500 para o FOV de 18 cm x 20 cm disponíveis e quatro protocolos 
distintos. 

 

 

 

 

 

 

0,7

0,75

0,8

0,85

0,9

0,95

1

1,05

1,1

1,15

1,2

-10 -5 0 5 10

ke
rm

a 
(m

G
y)

Distancia radial (cm)

Perfil de kerma. Equipamento: i-CAT Classical

FOV=16 x 6 cm Max

FOV="16 x 6 cm Mand"

FOV=16 x 8 cm Max e
Mand

FOV= 16 x13 cm Full

-(largura do FOV)/2

+(largura do FOV)/2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

2,2

2,4

-10 -5 0 5 10

ke
rm

a 
(m

G
y)

Distancia radial (cm)

Perfil de kerma. Equipamento:Kodak 9500 - FOV=18 cm x 20 
cm

64 kV/8 mA

68 kv/10 mA

80 kv/10 mA

84 kV/10 mA

-(largura do FOV/2)

+(largura do
FOV/2)



 90

 

 

 

Figura 5.4 - Perfil de kerma medido na água no simulador dosimétrico para tomógrafo de 
feixe conico Kodak 9500 para o FOV de 9 cm x 15 cm disponíveis e quatro protocolos 
distintos. 
 

 

 

Figura 5.5 - Perfil de kerma medido na água no simulador dosimétrico para tomógrafo de 
feixe conico Kodak 9000 para o FOV de 3,7 cm x 5 cm disponíveis e quatro protocolos 
distintos. 
 

 

 

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

2,2

2,4

-10 -5 0 5 10

ke
rm

a 
(m

G
y)

Distancia radial (cm)

Perfil de kerma. Equipamento:Kodak 9500 - FOV=9 cm x 15 cm

64 kV/8 mA

68 kv/10 mA

80 kv/10 mA

84 kV/10 mA

-(largura do FOV/2)

+(largura do FOV)/2

0,4
0,6
0,8

1
1,2
1,4
1,6
1,8

2
2,2
2,4
2,6
2,8

-8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8

ke
rm

a 
(m

G
y)

Distancia Radial (cm)

Perfil de kerma. Equipamento:Kodak 9000 - FOV=3,7 cm x 5 
cm

68 kV/6,3 mA

70 kV/8 mA

70 kV/10 mA

74 kV/10 mA

-(Largura do FOV)/2

+(Largura do FOV)/2



 91

5.4 CONTROLE DE QUALIDADE 

 

5.4.1 Parâmetros associados à geração de radiação 

 

Verificações dos parâmetros associados à geração de radiação, ao tempo de exposição 

e a qualidade do feixe foram efetuadas para todos os equipamentos e protocolos avaliados, 

antes da realização das medidas. Em alguns equipamentos, somente foi possível realizar 

avaliação da tensão do tubo e tempo de exposição. Apresentaremos os resultados separados 

por tipo de equipamento e por tipo de receptor de imagem. Os resultados refletem valores 

médios de cinco medidas em cada condição. 

Apresentamos nas Tabelas 5.19 e 5.20 os resultados para tensão no tubo, tempo de 

exposição, filtração total e camada semirredutora para os equipamentos de TCFC da marca i-

CAT Imaging Sciences Inc. modelo i-CAT Classical, para os TCFC Kodak Carestream 

Health, Inc. modelo 9000 3D e para o TCFC Kodak Carestream Health, Inc. modelo 9500 3D 

respectivamente. 

 
Tabela 5.19 - Parametros associados a geração de raios-x e qualidade do feixe para tomógrafo 
de feixe cônico com receptor de imagem tipo painel plano de a-Si. 

Equipamento 
FOV 
(cm) 

Filtração 
(mmAl) 

CSR 
(mmAl) kVnom kVmed 

Desvios 
kV tnom. (s) tmed. (s) 

Desvios 
% 

i-CAT(a) 
6,0 

16,5 9,9 
120 122,2 2,20 10 9,7 -3,0% 

8,0 120 122,0 2,00 10 10,1 1,0% 
13,0 120 122,1 2,10 10 9,7 -3,0% 

i-CAT(b) 
6,0 

15,8 9,2 
120 117,3 -2,70 10 9,8 -2,0% 

8,0 120 117,3 -2,70 10 9,7 -3,0% 
13,0 120 117,2 -2,80 10 9,7 -3,0% 

i-CAT(c) 
6,0 

15,1 9,1 
120 120,1 0,10 10 9,7 -3,0% 

8,0 120 120,1 0,10 10 9,7 -3,0% 
13,0 120 120,1 0,10 10 9,5 -5,0% 

i-CAT(d) 6,0 
15,8 9,2 

120 120,2 0,20 10 9,7 -3,0% 

 
8,0 120 120,1 0,10 10 9,8 -2,0% 

13,0 120 119,1 -0,90 10 9,8 -2,0% 
 

Nas Tabelas 5.21 e 5.22, apresentamos os resultados para avaliação dos parâmetros 

tensão no tubo e tempo de exposição para equipamentos exclusivos de radiografia 

panorâmica, separados de acordo com o tipo de receptor de imagem. 
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Tabela 5.20 - Parâmetros associados a geração de raios X e qualidade do feixe para 
equipamentos de tomografia de feixe cônico com receptor de imagem tipo CCD, medidos a 
80 kV; 3,2 mA e 10,68 s. 

Equipamento 
FOV 
(cm) 

Filtração 
(mmAl) 

CSR 
(mmAl) kVnom kVmed 

Desvios 
kV tnom. (s) tmed. (s) 

Desvios 
% 

Kodak 9000 5,0x3,7 7,2 5,6 80 78,4 -1,6 10,68 10,65 0,28 

Kodak 9000 5,0x3,7 7,1 5,5 80 78,7 -1,3 10,68 10,65 0,28 

Kodak 9000 5,0x3,7 7,1 5,5 80 78,7 -1,3 10,68 10,65 0,28 

Kodak 9500 9,0 x15,0 7 5,4 80 78,0 -2,0 10,68 10,65 0,28 

 

Tabela 5.21 - Parâmetros associados a geração de raios X e qualidade do feixe para 
equipamentos de radiografia panorâmica com receptor de imagem tipo filme. 

Equipamento Número do 
equipamento

Filtração 
(mmAl) 

CSR 
(mmAl) 

kVnom kVmed Desvios 
% 

tnom. 
(s) 

tmed. (s) Desvios 
% 

Orthophos 3C 

1 3,0 2,2 

70 

68,5 -2,1% 13 11,9 -8,5% 
2 3,1 2,3 69,1 -1,3% 13 11,9 -8,5% 
3 3,1 2,3 69,1 -1,3% 13 12 -7,7% 
4 3,1 2,3 69,3 -1,0% 13 12 -7,7% 
5 3,1 2,3 68,4 -2,3% 13 12 -7,7% 

Orthoralix 
9200 

1 3,5 2,6 

70 

71,9 2,7% 14 13,5 -3,6% 
2 3,4 2,5 72 2,9% 14 13,5 -3,6% 
3 3,5 2,6 72 2,9% 14 13,5 -3,6% 
4 3,5 2,6 72,1 3,0% 14 13,5 -3,6% 
5 3,5 2,6 71,8 2,6% 14 13,5 -3,6% 

IntraMax 1 3,1 2,1 70 72 2,9% 15 14,7 -2,0% 
Rotograph 

Plus 
1 3,2 2,1 70 67 -4,3% 20 19 -5,0% 

HF 100 1 3,1 2,1 70 68,1 -2,7% 15 14,1 -6,0% 
 2 3,3 2,3  67,7 -3,3% 15 14,2 -5,3% 

 
 

Tabela 5.22 - Parâmetros associados a geração de raios X e qualidade do feixe para 
equipamentos de radiografia panorâmica com receptor de imagem digital, CCD. 

Equipamento Número do 
equipamento 

Filtração
mmAl 

CSR 
mmAl kVnom kVmed 

Desvios 
% tnom. (s) tmed. (s) 

Desvios 
% 

Kodak 8000 
1 4,3 3,0 

70 
70,6 0,9% 14,3 14,0 -2,1% 

2 4,3 3,0 70,5 0,7% 14,3 14,0 -2,1% 
3 4,3 3,0 70,5 0,7% 14,3 14,0 -2,1% 

Orthophos 
XG5 

1 3,9 2,8 70 72,1 3,0% 14,3 14,1 -1,4% 

PaX400 1 3,7 2,7 70 71,4 2,0% 13,2 13,2 -1,5% 
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5.4.2 Forma de onda e largura de pulso 

 

Os parâmetros forma de onda e a largura de pulso foram avaliados conforme descrito 

no item 4.9.1 utilizando o medidor de kilovoltagem não invasivo. Os resultados para a 

determinação da forma de estão apresentados na forma de gráficos. A largura dos pulsos foi 

avaliada diretamente sobre o resultado gráfico das medições. 

Nas Figuras 5.6, 5.7 e 5.8, apresentamos o resultado para a forma de onda obtida no 

tomógrafo i-CAT Classical, Kodak 9000 e Kodak 9500 respectivamente. 

 

 

Figura 5.6 – Forma de onda para o tomógrafo i-CAT Classical com 120 kV e 9,36 mAs. 
 

 

Figura 5.7 - Forma de onda para o tomógrafo Kodak 9000 operando com 70 kV e 8 mA. 
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Figura 5.8 - Forma de onda para o tomógrafo Kodak 9500 operando com 68 kV e 8 mA. 
 

Na Tabela 5.23, apresentamos os resultados para a avaliação da largura de pulso e 

intervalos entre pulsos e os desvios nos valores comparados com a especicaçãodo fabricane 

para os três tomografoas avaliados. 

 

Tabela 5.23 – Valores para a largura de pulso e intervalo entre pulsos para o três tomógrafos: 
i-CAT Classical; Kodak 9000 e Kodak 9500. 

Equipamento 

Largura do 
pulso: 

Especificação do 
fabricante 

Largura do 
pulso: valor 

medido 
Desvio Intervalo entre 

pulsos 

i-CAT 18 ms 16,8 ms 6,7% 66,6 ms 
Kodak 9000 30 ms 29,9 ms 0,3% 32,7 ms 
Kodak 9500 30 ms 29,8 ms 0,7% 30,8 ms 

 

 

5.4.3 Obtenção de uma escala de Hounsfield para tomógrafos de feixe cônico, TCFC. 

 

5.4.3.1 Derteminação da energia efetiva 

 

Determinamos o valor da energia efetiva através da avaliação dos níveis de tons de 

cinza medidos sobre a imagem em distintos materiais plásticos, PVC, PTFE, PMMA, PP, 

Delrin e também no ar e na água. Os níveis de cinza para distintos materiais se ajustam 

linearmente com relação aos coefientes de atenuação linear para o valor da egergia efetiva. 

Estes materiais estão no simulador de Controle de Qualidade, distribuídos em torno do 

centro do simulador, conforme imagem, Figura 5.9. 
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Figura 5.9 – Corte tomográfico apresentando os plásticos contidos no simulador. 
 

Realizando ajuste linear entre os níveis de cinza e coeficiente de atenuação linear, 

obtem-se os coeficientes de correlação do ajuste. Traçando os gráficos dos valores de energia 

contra os valores do coeficiente de correlação do ajuste linear, R
2, determina-se a energia 

efetiva como um ponto de máximo sobre a curva resultante, Figura 5.10. Os gráficos a seguir, 

Figuras 5.11 a 5.13, mostram claramente a existência do ponto de máximo que significa a 

energia efetiva do feixe. 

 

 

Figura 5.10 - Ajuste linear dos coeficientes de atenuação com relação aos tons de cinza. 
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Figura 5.11 – Determinação da energia efetiva para TCFC Kodak 9000 em quatro protocolos 
distintos. 

 

 

Figura 5.12 - Determinação da energia efetiva para TCFC Kodak 9500 em quatro protocolos 
distintos. 
 

 

Figura 5.13 - Determinação da energia efetiva para TCFC i-CAT Classical em três protocolos 
distintos. 
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 Utilizando esta metodologia encontramos os valores de energia efetiva 

apresentados na Tabela 5.24 para os três tomógrafos avaliados, que listamos por faixa de 

tensão. 

 

Tabela 5.24 – Valores obtidos para energia efetiva para os três tomógrafos. 
Equipamento Faixa de tensão no tubo (kV) Energia Efetiva (keV) 
Kodak 9000 68 – 74 kV 46,33 

Kodak 9500 
64 kV 46,33 
68 kV 52,96 

80 – 84 kV 57,50 
i-CAT Classical 120 kV 62,57 

 

Nas Tabelas 5.25 a 5.30, apresentamos os valores medidos para os níveis de tons de 

cinza, os valores esperado e calculado do coefiente de atenuação linear e do número de TC e 

seus respectivos desvios, nos diversos plásticos e para água e o para o ar. Os resultados estão 

ordenados por equipamento e por protocolo de aquisição. 

 
Tabela 5.25 – Valores obtidos a partir do equipamento i-CAT, (120 kV/18 mAs/0,400 mm), 
para: valores de tons de cinza, no

 de TC esperado e calculado, coeficiente de atenuação linear 
esperado e calculado e variação percentual para o no de TC e o coefifiente de atenuação 
linear. 

Material 
Tom de 

cinza 
no de 

TCesperado 
µµµµesperado 

(cm
- 1

) 

no de 
TCcalculado 

µµµµcalculado 

(cm
-1

) 

∆∆∆∆(%) no 
de TC 

∆∆∆∆(%) 
de µµµµ 

PP -272,51 -132,51 0,1796 -121,89 0,1818 -8,01% 1,22% 
Agua -177,85 0,00 0,2071 -7,61 0,2055 - -0,77% 
Delrin 118,63 331,31 0,2757 350,34 0,2796 5,74% 1,41% 
PTFE 598,25 958,51 0,4056 929,39 0,3995 -3,04% -1,50% 
PVC 762,99 1124,35 0,4399 1128,28 0,4407 0,35% 0,18% 
PMMA -80,27 107,55 0,2293 110,21 0,2299 2,47% 0,26% 
Ar -999,20 -1000 0 -999,23 0,0002 -0,08% - 

 
Tabela 5.26 - Valores obtidos a partir do equipamento Kodak 9500, (64 kV/8 mA/0,200 mm), 
para: valores de tons de cinza, no

 de TC esperado e calculado, coeficiente de atenuação linear 
esperado e calculado e variação percentual para o no de TC e o coefifiente de atenuação 
linear. 

Material Tom de 
cinza 

no de 
TCesperado 

µµµµesperado 

(cm
- 1

) 

no de 
TCcalculado 

µµµµcalculado 

(cm
-1

) 

∆∆∆∆(%) no 
de TC 

∆∆∆∆(%) 
de µµµµ 

PP -179,94 -192,74 0,1995 -190,47 0,2000 -1,18% 0,27% 
Agua -79,62 0,00 0,2471 -56,50 0,2331 - -5,65% 
Delrin 173,73 302,93 0,323 281,85 0,3168 -6,96% -1,93% 
PTFE 702,29 1046,66 0,5057 987,72 0,4912 -5,63% -2,87% 
PVC 1340,29 2016,54 0,7454 1839,74 0,7017 -8,77% -5,86% 
PMMA -3,80 64,08 0,2629 44,75 0,2582 -30,16% -1,80% 
Ar -786,09 -1000,00 0 -999,96 0,0001 0,00% - 
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Tabela 5.27 - Valores obtidos a partir do equipamento Kodak 9500, 
(68 kV/10 mA/0,200 mm), para: valores de tons de cinza, n

o
 de TC esperado e calculado, 

coeficiente de atenuação linear esperado e calculado e variação percentual para o no de TC e 
o coefifiente de atenuação linear. 

Material 
Tom de 

cinza 
n

o
 de 

TCesperado 
µµµµesperado 

(cm
- 1

) 

n
o
 de 

TCcalculado 
µµµµcalculado 

(cm
-1

) 

∆∆∆∆(%) n
o
 

de TC 
∆∆∆∆(%) de 

µµµµ 

PP -221,00 -161,93 0,1899 -99,12 0,2041 -38,79% 7,49% 
Agua -124,00 0,00 0,2266 16,46 0,2303 - 1,64% 
Delrin 147,67 317,26 0,2985 340,17 0,3037 7,22% 1,73% 
PTFE 633,25 1000,35 0,4533 918,78 0,4348 -8,15% -4,09% 
PVC 1156,37 1551,30 0,5781 1542,11 0,5760 -0,59% -0,36% 
PMMA -59,74 86,17 0,2461 93,03 0,2477 7,96% 0,64% 
Ar -1000,00 -1000,00 0 -1027,36 -0,0062 2,74% - 

 

Tabela 5.28 - Valores obtidos a partir do equipamento Kodak 9500, 
(80 kV/10 mA/0,200 mm), para: valores de tons de cinza, n

o
 de TC esperado e calculado, 

coeficiente de atenuação linear esperado e calculado e variação percentual para o no de TC e 
o coefifiente de atenuação linear. 

Material 
Tom de 

cinza 
no de 

TCesperado 
µµµµesperado 
(cm

- 1
) 

no de 
TCcalculado 

µµµµcalculado 
(cm

-1
) 

∆∆∆∆(%) no 
de TC 

∆∆∆∆(%) 
de µµµµ 

PP -237,00 -149,13 0,1856 -88,19 0,1989 -40,87% 7,18% 
Agua -152,10 0,00 0,2182 16,89 0,2218 - 1,67% 
Delrin 139,00 323,32 0,2887 377,16 0,3004 16,66% 4,07% 
PTFE 551,00 981,81 0,4323 887,07 0,4117 -9,65% -4,77% 
PVC 918,00 1363,40 0,5156 1341,28 0,5108 -1,62% -0,94% 
PMMA -77,00 95,43 0,2356 109,84 0,2421 15,09% 2,77% 
Ar -1000,00 -1000,00 0 -1032,50 -0,0071 3,25% - 

 

 
Tabela 5.29 - Valores obtidos a partir do equipamento Kodak 9500, 
(84 kV/10 mA/0,200 mm), para: valores de tons de cinza, n

o
 de TC esperado e calculado, 

coeficiente de atenuação linear esperado e calculado e variação percentual para o no de TC e 
o coefifiente de atenuação linear. 

Material 
Tom de 

cinza 
no de 

TCesperado 
µµµµesperado 

(cm
- 1

) 

no de 
TCcalculado 

µµµµcalculado 

(cm
-1

) 

∆∆∆∆(%) no 
de TC 

∆∆∆∆(%) 
de µµµµ 

PP -242,00 -143,04 0,1836 -84,70 0,1961 -40,78% 6,78% 
Agua -166,78 0,00 0,2142 10,11 0,2164 - 1,01% 
Delrin 114,85 326,22 0,2841 365,12 0,2924 11,93% 2,92% 
PTFE 517,65 973,11 0,4226 872,87 0,4012 -10,30% -5,07% 
PVC 849,85 1274,98 0,4873 1291,63 0,4909 1,31% 0,73% 
PMMA -82,58 99,86 0,2356 116,25 0,2391 16,42% 1,48% 
Ar -1000,00 -1000,00 0 -1040,20 -0,0086 4,02% - 
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Tabela 5.30 - Valores obtidos a partir do equipamento Kodak 9000, 
(68 kV/6,3 mA/0,076 mm), para: valores de tons de cinza, n

o
 de TC esperado e calculado, 

coeficiente de atenuação linear esperado e calculado e variação percentual para o no de TC e 
o coefifiente de atenuação linear. 

Material Tom de 
cinza 

no de 
TCesperado 

µµµµesperado 

(cm
- 1

) 

no de 
TCcalculado 

µµµµcalculado 

(cm
-1

) 

∆∆∆∆(%) no 
de TC 

∆∆∆∆(%) 
de µµµµ 

PP -20,33 -192,74 0,1796 -182,33 0,2020 5,4% -1,3% 
PTFE 408,75 1046,66 0,2071 1033,15 0,5024 1,3% 0,7% 
PVC 761,58 2016,54 0,2757 2032,64 0,7494 -0,8% -0,5% 
PMMA 69,92 64,08 0,4056 73,32 0,2652 -14,4% -0,9% 
Ar -312,82 -1000 0,4399 -1010,89 -0,0026 -1,1% -1,3% 

 

 

5.4.4 Nível de ruído, exatidão e uniformidade do número de TC 

 

Avaliamos o nível de ruído conforme Equação 2.4, para as imagens obtidas nos 

diversos protocolos de imagem disponíveis nos tomógrafos de feixe cônico i-CAT Classical, 

Kodak 9500 e Kodak 9000. Os resultados estão apresentados nas Tabelas 5.31 a 5.36 por 

equipamentos e protocolos. 

Para os tomógrafos i-CAT Classical e Kodak 9500, o ruído, a exatidão e a 

uniformidade foram avaliados na água e numa ROI circular de 200 mm2. Para o caso 

particular do tomógrafo Kodak 9000, que possui FOV único e pequeno 3,7 cm x 5,0 cm, o 

ruído e a exatidão foram avaliados em PMMA numa ROI circular de 200 mm2. Neste 

equipamento não avaliamos a uniformidade do número de TC devido ao tamanho do FOV. 

Os resultados da avaliação do nível de ruído, da exatidão e da uniformidade do 

número de TC foram obtidos com o uso das Equações 5.1, 5.2 e 5.3 respectivamente. Os 

valores são resultados obtidos com o software ImageJ. 

 

2� = 7×8
8                                                                                 (5.1) 

�D)*,�ã5 = ��	��	!"G��@��
áqP: − ��	��	!";���;��O@:

áqP:                               (5.2) 

� = ��!"O���;� − ��!"`�;@��;@:Gé�@�                                                     (5.3) 

 
 



 100 

Tabela 5.31 – Avaliação do ruído na imagem, da exatidão e uniformidade do número de TC 
medidos na água para o equipamento i-CAT. 

Protocolo 

Equipamento 
i-CAT 

Ruído Exatidão no
 de TC 

Uniformidade no
 de 

TC 
120 kV; 18 mAs; 0,400 mm 5,18 -2,65 -71,61 
120 kV; 18 mAs; 0,300 mm 4,98 -9,07 -92,95 
120 kV; 36 mAs; 0,200 mm 11,17 -13,73 -69,18 

 

Tabela 5.32 - Avaliação do ruído na imagem, da exatidão e uniformidade do número de TC 
medidos na água para o equipamento Kodak 9500 com 64 kV/8 mA. 

Protocolo 

Equipamento 
Kodak 9500 

Ruído Exatidão no
 de TC 

Uniformidade no
 de 

TC 
64 kV; 8 mA; 0,200 mm 30,02 61,28 65,41 

68 kV; 10 mA; 0,200 mm 32,87 105,14 42,85 
80 kV; 10 mA; 0,200 mm 12,40 134,83 26,39 
84 kV; 10 mA; 0,200 mm 8,15 100,16 29,44 

 

Tabela 5.33 - Avaliação do ruído na imagem, da exatidão e uniformidade do número de TC 
medidos na água para o equipamento Kodak 9000 com 68 kV/8 mA. 

Protocolo 

Equipamento 
Kodak 9000 

Ruído Exatidão no
 de TC 

Uniformidade no
 de 

TC 
68 kV; 6,3 mA; 0,076 mm 8,98 9,24 - 
68 kV; 6,3 mA; 0,100 mm 7,80 9,65 - 
68 kV; 6,3 mA; 0,200 mm 7,25 8,10 - 

 

Tabela 5.34 - Avaliação do ruído na imagem, da exatidão e uniformidade do número de TC 
medidos na água para o equipamento Kodak 9000 com 70 kV/8 mA. 

Protocolo 

Equipamento 
Kodak 9000 

Ruído Exatidão no
 de TC Uniformidade no

 de 

TC 
70 kV; 8 mA; 0,076 mm 8,28 6,56 - 
70 kV; 8 mA; 0,100 mm 7,09 17,93 - 
70 kV; 8 mA; 0,200 mm 6,67 11,34 - 
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Tabela 5.35 - Avaliação do ruído na imagem, da exatidão e uniformidade do número de TC 
medidos na água para o equipamento Kodak 9000 com 70 kV/10 mA. 

Protocolo 

Equipamento 
Kodak 9000 

Ruído Exatidão no
 de TC 

Uniformidade no
 de 

TC 
70 kV; 10 mA; 0,076 mm 7,53 8,29 - 
70 kV; 10 mA; 0,100 mm 6,50 6,07 - 
70 kV; 10 mA; 0,200 mm 6,34 11,82 - 

 
 
Tabela 5.36 - Avaliação do ruído na imagem, da exatidão e uniformidade do número de TC 
medidos na água para o equipamento Kodak 9000 com 74 kV/10 mA. 

Protocolo 

Equipamento 
Kodak 9000 

Ruído Exatidão no
 de TC 

Uniformidade no
 de 

TC 
74 kV; 10 mA; 0,076 mm 7,36 -3,13 - 
74 kV; 10 mA; 0,100 mm 6,52 -7,45 - 
74 kV; 10 mA; 0,200 mm 6,63 -6,53 - 

 

 

5.4.5 Dependência do número de TC com respeito à área transversal do objeto e 
posição do objeto dentro da imagem 

 

5.4.5.1 Dependência com a área transversal do objeto imageado 

 

Avaliamos a dependência do no de TC, tons de cinza com respeito à localização da 

região ou objeto dentro da imagem e tambem com respeito às dimensoes do objeto. Nas 

tabelas a seguir, apresentamos os resultados obtidos para o equipamento i-CAT classical 

utilizando os simuladores de PMMA, simulador de agua, pirâmide contendo agua, e o 

simulador de controle de qualidade. Nas tabelas 5.37 a 5.39 apresentamos os resultados para o 

simulador de PMMA obtidos para os tomógrafos i-CAT Classical e Kodak 9500. 
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Tabela 5.37 – Valores de tons de cinza para imagem do simulador de PMMA adquirida com o 
tomógrafo i-CAT Classical em função da área do objeto imageado para diferentes valores de 
mAs e tamanho do voxel.  

Protocolo 
120 kV; 36 mAs; 

0,2 mm 
120 kV; 18 mAs; 

0,3 mm 
120 kV; 18 mAs; 

0,4 mm 
Área 
mm2 

ROI 
mm2 

Valor médio do 
tom de cinza 

Desvio 
padrão 

Valor médio do 
tom de cinza 

Desvio 
padrão 

Valor médio do 
tom de cinza 

Desvio 
padrão 

900 131,13 633,77 42,27 631,17 19,14 632,62 26,56 
2500 131,13 587,67 52,90 584,59 22,83 590,09 30,40 
4800 131,13 494,78 64,31 489,99 31,30 493,89 39,07 
8000 131,13 373,80 85,91 367,04 40,00 378,94 55,87 

12000 131,13 219,35 102,90 207,99 47,57 226,77 63,35 
 

 

Tabela 5.38 - Valores de tons de cinza para imagem do simulador de PMMA adquirida com o 
tomógrafo Kodak 9500 em função da área do objeto imageado para diferentes valores de mA 
e tamanho do voxel.  

Protocolo 68 kV; 10 mA; 0,200 mm 68 kV; 10 mA; 0,300 mm 
        

Área 
mm2 

ROI 
mm2 

Valor médio do 
tom de cinza 

Desvio padrão 
Valor médio do 

tom de cinza 
Desvio padrão    

900 131,13 160,76 44,39 155,95 36,34 
2500 131,13 155,07 59,97 134,51 40,88 
4800 131,13 147,78 68,28 132,44 43,18 
8000 131,13 141,85 89,84 107,38 46,41 

12000 131,13 96,21 130,52 59,06 58,39 
 

 

Tabela 5.39 - Valores de tons de cinza para imagem do simulador de PMMA adquirida com o 
tomógrafo Kodak 9500 em função da área do objeto imageado para diferentes valores de mA 
e tamanho do voxel.  

Protocolo 80 kV; 10 mA; 0,300 mm 80 kV; 10 mA; 0,500 mm 
        

Área 
mm2 

ROI 
mm2 

Valor médio do 
tom de cinza 

Desvio padrão 
Valor médio do 

tom de cinza 
Desvio padrão    

900 131,13 98,43 37,01 104,28 32,32 
2500 131,13 96,342 39,80 97,49 34,50 
4800 131,13 81,462 41,66 82,61 35,51 
8000 131,13 56,994 51,79 60,29 34,32 

12000 131,13 17,711 55,23 15,33 35,98 
 

O gráfico, Figura 5.14, apresenta a evolução dos valores de tons de cinza mostrando 

de forma clara que quando a área aumenta o valor do tom de cinza evolui de forma inversa, 

diminuindo seu valor. 
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Figura 5.14 – Representação gráfica mostrando a dependência dos valores de tons de cinza 
para imagem adquirida com o tomógrafo i-CAT Classical em função da área do objeto 
imageado para diferentes valores de mAs e tamanho do voxel. 

 

As curvas de ajustes, Equação 5.4, 5.5 e 5.6, para esta dependência dos níveis de tons 

de cinza com respeito à área do objeto homogêneo para os três tamanhos de voxel 0,200 mm; 

0,300 mm e 0,400 mm são respectivamente: 

 

*5�g	��	{,�U) = −0,0378 × á+�) + 675,03                                     (5.4) 

*5�g	��	{,�U) = −0,0386 × á+�) + 673,75                                     (5.5) 

*5�g	��	{,�U) = −0,0371 × á+�) + 673,49                                     (5.6) 

 

De modo que, para o tomógrafo i-CAT Classical, por extrapolação, respectivamente, 

para as áreas 18650 mm2 (correponde a área de um quadrado de lado l=136,6 mm), 

19450 mm2 (corresponde a área de um quadrado de lado l=139,5 mm) e 20300 mm2 

(corresponde a área de um quadrado de lado l=142,5 mm), o nível de tom de cinza e seu 

correspondente valor de no de TC se igualam ao valor calculado na escala obtida para no de 

TC. 
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Figura 5.15 - Representação gráfica mostrando a dependência dos valores de tons de cinza 
para imagem adquirida com o tomógrafo Kodak 9500 em função da área do objeto imageado 
para diferentes protocolos e tamanho do voxel. 

 

Para o tomógrafo Kodak 9500, as curvas de ajuste linear do nível de tom de cinza em 

função da área do objeto homogêneo, Equações 5.7, 5.8, 5.9 e 5.10, por extrapolação, para a 

imagem adquirida com 68 kV; 10 mA e 0,200 mm de voxel, o valor da área 15662 mm2 

(correponde a área de um quadrado de lado l=125,2  mm), faz o nível de tom de cinza e seu 

correspondente valor de no de TC se igualarem ao valor calculado na escala obtida para no de 

TC. 

Não apresentamos a extrapolação para as Equações 5.8, 5.9 e 5.10 porque não 

avaliamos a escala de Hounsfield nestas condições. 

*5�g	��	{,�U) = −0,0054 × á+�) + 170,75                                      (5.7) 

*5�g	��	{,�U) = −0,0081 × á+�) + 163,80                                      (5.8) 

*5�g	��	{,�U) = −0,0080 × á+�) + 116,95                                      (5.9) 

*5�g	��	{,�U) = −0,0075 × á+�) + 112,31                                    (5.10) 

 

Utilizando o simulador de água, avaliamos a mesma dependência do número de TC 

com respeito à área do objeto imageado para um número mais elevado de valores de área. Na 

Figura 5.16, apresentamos o comportamento do nível de tons de cinza na imagem em função 

da área. 
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Este comportamento pode ser ajustado, neste caso específico, pelas seguintes equações 

lineares, Equação 5.11 e 5.12, para 0,300 mm e 0,400 mm de tamanho de voxel 

respectivamente: 

 

  *5�g	��	{,�U) = −0,0346 × á+�) + 458,99                               (5.11) 

*5�g	��	{,�U) = −0,0348 × á+�) + 460,38                               (5.12) 

 

 

Figura 5.16 - Representação gráfica mostrando a dependência dos valores de tons de cinza 
para imagem adquirida com o tomógrafo i-CAT Classical em função da área do objeto 
imageado para dois valores de mAs e dois tamanho do voxel. 

 

Por extrapolação, respectivamente, para as áreas 18330 mm2 (correponde a área de um 

quadrado de lado l=135,38 mm), 18340 mm2 (corresponde à área de um quadrado de lado 

l=135,42 mm), o nível de tom de cinza e seu correspondente valor de no de TC se igualam ao 

valor obtido na escala obtida para no de TC. 

 

 

5.4.5.2 Dependência do valor do tom de cinza com a posição dentro área transversal do 

objeto imageado 

 

Para avaliar a dependência do número de TC ou tons de cinza com respeito à posição 

dentro da área transversal da imagem utilizamos os dois simuladores, o de água e o de 

PMMA. Esta avaliação foi efetuada somente para os equipamentos i-CAT Classical e Kodak 
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9500. O equipamento Kodak 9000 foi excluído desta avaliação devido o pequeno tamanho de 

FOV = 3,7 cm x 5,0 cm. 

Para obtenção dos dados relativos, a análise da dependência do valor do tom de cinza 

em função da posição do objeto dentro da área da imagem utilizamos a ferramenta de análise 

de perfis do software ImageJ. 

O gráfico a seguir, Figura 5.17, apresenta a dependência dos valores dos tons de cinza 

em função da posição dentro da imagem para a imagem adquirida pelo tomógrafo i-CAT 

Classical utilizando o simulador de água.  

 

 

Figura 5.17 - Representação gráfica mostrando a dependência dos valores de tons de cinza 
para imagem adquirida com o tomógrafo i-CAT Classical em função da posição dentro da 
imagem para 18 mAs e dois tamanhos de voxel 0,300 mm e 0,400 mm. 
 

 

O gráfico apresentado na figura a seguir, Figura 5.18, apresenta a dependência dos 

valores dos tons de cinza em função da posição dentro da imagem para a imagem adquirida 

pelo tomógrafo i-CAT Classical utilizando o simulador de PMMA.  
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Figura 5.18 - Representação gráfica mostrando a dependência dos valores de tons de cinza 
para imagem adquirida com o tomógrafo i-CAT Classical em função da posição dentro da 
imagem para 10 mAs e 18 mAs e dois tamanhos de voxel 0,300 mm e 0,400 mm. 

 

Os gráficos, Figura 5.19 e 5.20, apresentam a dependência dos valores dos tons de 

cinza em função da posição dentro da imagem para o equipamento Kodak 9500 utilizando o 

simulador de água. 

 

 

Figura 5.19 - Representação gráfica mostrando a dependência dos valores de tons de cinza 
para imagem adquirida com o tomógrafo Kodak 9500 em função da posição dentro da 
imagem para dois valores de tensão e corrente no tubo (64 kV/ 8 mA e 68 kV/ 10 mA) e 
tamanho de voxel igual a 0,200 mm. 
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Figura 5.20 - Representação gráfica mostrando a dependência dos valores de tons de cinza 
para imagem adquirida com o tomógrafo Kodak 9500 em função da posição dentro da 
imagem para dois valores de tensão e corrente no tubo (64 kV/ 8 mA e 68 kV/ 10 mA) e 
tamanho de voxel igual a 0,200 mm. 
 

Os gráficos, Figuras 5.21 e 5.22, apresentam a dependência dos valores dos tons de 

cinza em função da posição dentro da imagem para o equipamento Kodak 9500 utilizando o 

simulador de água. 

 

 

Figura 5.21 - Representação gráfica mostrando a dependência dos valores de tons de cinza 
para imagem adquirida com o tomógrafo Kodak 9500 em função da posição dentro da 
imagem para um valor de tensão e corrente no tubo (68 kV/ 10 mA) e dois tamanhos de voxel 
0,200 mm e 0,300 mm. 
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Figura 5.22 - Representação gráfica mostrando a dependência dos valores de tons de cinza 
para imagem adquirida com o tomógrafo Kodak 9500 em função da posição dentro da 
imagem para um valor de tensão e corrente no tubo (80 kV/ 10 mA) e dois tamanhos de voxel 
0,300 mm e 0,500 mm. 
 
 

5.4.5.3 Dependência com a posição do objeto dentro da área imageada 

 

A dependência dos valores dos tons de cinza com a posição do objeto dentro da área 

imageada também pode ser analisada utilizando o simulador de controle de qualidade. Na 

imagem do simulador, avaliamos o valor do tom de cinza para uma posição central e para uma 

posição na periferia da imagem para os distintos materiais plásticos utilizados. Esta avaliação 

foi somente efetuada para os tomógrafos que possuem FOV médios e grandes: i-CAT 

Classical e Kodak 9500. 

A análise das imagens adquiridas com os tomógrafos Kodak 9000 é limitada a região 

central do simulador devido ao seu único e pequeno FOV = 5,0 cm x 3,7 cm. 

Os resultados para esta avaliação estão apresentados na forma de gráficos. Os gráficos 

a seguir, Figuras 5.23 e 5.24, apresentam a dependência dos valores de tons de cinza para 

diferentes plásticos posicionados no centro e na periferia do simulador.  

A Figura 5.23 apresenta a relação de dependência do valor do tom de cinza com a 

localização para a imagem adquirida co o tomógrafo i-CAT para três diferentes espessuras de 

corte e as Figuras 5.24 e 5.25 apresentam esta mesma dependência para a imagem adquirida 

com o tomógrafo Kodak 9500.  
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Figura 5.23 – Dependência com relação a localização dentro da área imageada no valor do 
tom de cinza da imagem adquirida com o tomógrafo i-CAT com três diferentes espessuras de 
corte para 4 diferentes plásticos:PP; Delrin; PTFE e PVC. 

 

 

 

Figura 5.24 - Dependência com relação a localização dentro da área imageada no valor do 
tom de cinza da imagem adquirida com o tomógrafo Kodak 9500 com dois protocolos de 
baixa kilovoltagem para o Ar e 4 diferentes plásticos:PP; Delrin; PTFE e PVC. 
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Figura 5.25 - Dependência com relação a localização dentro da área imageada no valor do 
tom de cinza da imagem adquirida com o tomógrafo Kodak 9500 com dois protocolos de 
aquisição para elevada kilovoltagem para o Ar e 4 diferentes plásticos:PP; Delrin; PTFE e 
PVC. 
 

 

5.4.6 Detalhes em alto contraste 

 

Com o simulador de controle de qualidade, avaliamos a capacidade de resolução e/ou 

visualização de detalhes em alto contraste. O simulador de controle de qualidade que contém 

na região central em PMMA dois conjuntos de microorifícios com os seguintes diâmetros: 

0,70 mm; 0,50 mm; 0,45 mm; 0,37 mm; 0,28 mm; 0,22 mm e 0,18 mm para avaliar detalhes 

de alto contraste. 

As imagens adquiridas do simulador de controle de qualidade com os três tomógrafos 

de feixe cônico avalidos foram analisadas com os softwares ImageJ; ONIS 3D; OnDemand 

3D e com os software próprios dos equipamentos. Diferentes tamanhos de voxels, ou 

definição de detalhes, como chamado pelos fabricantes, foram utilizados na aquisição das 

imagens: 0,400 mm; 0,300 mm e 0,200 mm para o equipamento i-CAT Classical; 0,200 mm 

para o equipamento Kodak 9500 e 0,200 mm, 0,100 mm e 0,076 mm para o tomógrafo Kodak 

9000 3D. 

A figura a seguir, Figura 5.26, representa um corte transversal do simulador de 

controle de qualidade mostrando a região do bloco de PMMA onde se encontra os dois 

conjuntos de micro-orifícios. A Figura 5.27 mostra uma imagem em detalhe e ampliada dos 

conjuntos de micro-orificios e a Figura 5.28 apresenta um corte transversal do simulador de 
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controle de qualidade acompanhado de cortes axiais obtido com equipamento Kodak 9000 3D 

de FOV pequeno.  

 

 

Figura 5.26 – Corte transversal do simulador de controle de qualidade mostrando o bloco de 

PMMA com os dosi conjuntos de micro-orificios. 

 

 

Figura 5.27 – Detalhe do corte transversal ampliado da região do bloco em PMMA onde se 
encontra os conjuntos de micro-orificios. 
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Figura 5.28 – Cortes transversais e longitutudinais do simeulador de controle de qualidade 
obtidos com equipamento Kodak 9000 3D. 
 

A seguir apresentamos os resultados da avaliação de visualização de detalhes em alto 

contraste, Tabela 5.40. O resultado esta distribuído por equipamentos e técnica de aquisição 

da imagem. 

Tabela 5.40 – Visualização de detalhe em alto contraste. Para as imagens adquiridas com os 
três tomógrafos estudados: i-CAT; Kodak 9500 e Kodak 9000. 

Equipamento 
Protocolo de aquisição das imagens Limite de visualização 

nos três planos da 
imagem (menor diâmetro) Espessura do corte Parâmetros 

i-CAT 
0,400 mm 120 kV; 10 mAs 0,37 mm 
0,300 mm 120 kV; 18 mAs 0,28 mm 
0,250 mm 120 kV; 36 mAs 0,22 mm 

Kodak 9500 

0,200 mm 80 kV; 10 mA 0,37 mm 

0,200 mm 80 kV; 10 mA 0,37 mm 

0,200 mm 84 kV; 10 mA 0,37 mm 

0,200 mm 84 kV; 10 mA 0,37 mm 

Kodak 9000 3D 

0,200 mm 68 kV; 6,3 mA 0,22 mm 
0,100 mm 68 kV; 6,3 mA 0,22 mm 
0,076 mm 68 kV; 6,3 mA 0,22 mm 
0,200 mm 70 kV; 8 mA 0,22 mm 
0,100 mm 70 kV; 8 mA 0,22 mm 
0,076 mm 70 kV; 8 mA 0,22 mm 
0,200 mm 70 kV; 10 mA 0,22 mm/0,18 mm* 
0,100 mm 70 kV; 10 mA 0,22 mm/0,18 mm* 
0,076 mm 70 kV; 10 mA 0,22 mm/0,18 mm* 
0,200 mm 74 kV; 10 mA 0,22 mm/0,18 mm* 
0,100 mm 74 kV; 10 mA 0,22 mm/0,18 mm* 
0,076 mm 74 kV; 10 mA 0,22 mm/0,18 mm* 

* Orificio visualizado apenas no corte longitudinal após a reconstrução tridimensional. 
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5.4.7 Limiar de baixo contraste 

 

O limiar de detctabilidade em baixo contraste foi avaliado visualmente na imagem 

adquirida buscando determinar o rebaixo de menor diâmetro visualizado na placa de PMMA. 

Os resultados obtidos utilizando a equação 4.4 da seção 4.9.6 estão apresentados nas Tabelas 

5.41 a 5.46 e distribuidos por equipamentos e protocolo de aquisição.  

 
Tabela 5.41 – Limiar de detectabilidade em baixo contraste para tomógrafo i-CAT Calssical 
com três protocolos diferentes. 

Equipamento Protocolo no de 
TCobjeto 

no de 
TCfundo 

% de 
contraste 

Menor diâmetro 
visualizado (mm) 

i-CAT 
Classical 

120 kV; 
0,200 mm 36 mAs 

124,19 9,30 1,24 3,5 

120 kV; 
0,300 mm 18 mAs 

157,19 45,56 0,24 3,5 

120 kV; 
0,400 mm 18 mAs 

183,91 63,60 0,19 3,5 

O protocolo 120 kV; 0,200 mm 36 mAs possui altura do FOV de 8 cm. Os demais protocolos foram 
realizados com altura de FOV=13 cm. 

Tabela 5.42 - Limiar de detectabilidade em baixo contraste para tomógrafo Kodak 9500 com 
quatro protocolos diferentes. 

Equipamento Protocolo 
no de 

TCobjeto 
no de 

TCfundo 
% de 

contraste 
Menor diâmetro 
visualizado (mm) 

Kodak 9500 

64 kV; 0,200 mm; 
8 mA 

592,89 10,27 5,67 3,5 

68 kV; 0,200 mm; 
10 mA 

417,61 56,18 0,64 3,5 

80 kV; 0,200 mm; 
10 mA 

183,05 -6,37 2,97 3,5 

84 kV; 0,200 mm; 
10 mA 

355,37 146,36 0,14 4,0 

Todas as imagens foram adquiridas com altura do FOV de 9 cm.  

Tabela 5.43 - Limiar de detectabilidade em baixo contraste para tomógrafo Kodak 9000 com 
com o protocolo de 68 kV/6,3 mA e três espessuras de corte. 

Equipamento Protocolo 
no de 

TCobjeto 
no de 

TCfundo 
% de 

contraste 
Menor diâmetro 
visualizado (mm) 

Kodak 9000 

68 kV; 0,076 mm 
6,3 mA 

511,61 40,93 1,15 1,0 

68 kV; 0,100 mm 
6,3 mA 

596,73 97,93 0,51 1,0 

68 kV; 0,200 mm 
6,3 mA 

544,72 70,43 0,67 1,0 
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Tabela 5.44 - Limiar de detectabilidade em baixo contraste para tomógrafo Kodak 9000 com 
com o protocolo de 70 kV/8 mA e três espessuras de corte. 

Equipamento Protocolo 
no de 

TCobjeto 
no de 

TCfundo 
% de 

contraste 
Menor diâmetro 
visualizado (mm) 

Kodak 9000 

70 kV; 0,076 mm 
8 mA 

472,46 22,47 2,00 1,0 

70 kV; 0,100 mm 
8 mA 

497,67 80,46 0,52 1,0 

70 kV; 0,200 mm 
8 mA 

525,23 86,93 0,50 1,0 

 

Tabela 5.45 - Limiar de detectabilidade em baixo contraste para tomógrafo Kodak 9000 com 
com o protocolo de 70 kV/10 mA e três espessuras de corte. 

Equipamento Protocolo no de 
TCobjeto 

no de 
TCfundo 

% de 
contraste 

Menor diâmetro 
visualizado (mm) 

Kodak 9000 

70 kV; 0,076 mm 
10 mA 

436,99 11,79 3,61 1,0 

70 kV; 0,100 mm 
10 mA 

507,51 88,36 0,47 1,0 

70 kV; 0,200 mm 
10 mA 

495,50 88,78 0,46 1,0 

 
Tabela 5.46 - Limiar de detectabilidade em baixo contraste para tomógrafo Kodak 9000 com 

com o protocolo de 74 kV/10 mA e três espessuras de corte. 

Equipamento Protocolo no de 
TCobjeto 

no de 
TCfundo 

% de 
contraste 

Menor diâmetro 
visualizado (mm) 

Kodak 9000 

70 kV; 0,076 mm 
10 mA 

391,17 21,55 1,72 1,0 

70 kV; 0,100 mm 
10 mA 

450,94 78,73 0,47 1,0 

70 kV; 0,200 mm 
10 mA 

420,94 65,10 0,55 1,0 

 

5.4.8 Avaliação de dimensões físicas 

 

A avaliação de dimensões lineares e angulares foi realizada para os três equipamentos 

avaliados. Os equipamentos i-CAT Classical e Kodak 9500 que possuem FOV com diâmetros 

classificados como grande foi possível avaliar diâmetros e profundidades nos dois conjuntos 

de rebaixos disponíveis no simulador de controle de qualidade. Para o equipamento Kodak 

9000, que possui um diâmetro de FOV pequeno, somente foram avaliados os diâmetros e 
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profundidades dos rebaixos do conjunto de rebaixos localizados na região central do 

simulador. 

As Figuras 5.29 e 5.30 apresentam uma típica imagem em projeção ortogonal obtida 

com um equipamento de diâmetro de FOV grande evidenciando os rebaixos. A Figura 5.31 

apresenta um corte axial do simulador evidenciando o diâmetro dos rebaixos. 

Todas as medidas dos diâmetros e profundidades foram realizadas utilizando os 

softwares ImageJ; OnDemand 3D e ONIS. Nas Tabelas 5.47, 5.48 e 5.49, apresentamos os 

maiores desvios encontrados na avaliação das medidas dos diâmetros e profundidades para os 

três equipamentos: i-CAT Classical, Kodak 9500 e Kodak 9000. Os devios foram obtidos 

através da Equação 5.13. 

                               ¥ = �¦)-5+	(��,�5 − ¦)-5+	�5(,�)-)                                (5.13) 

 

Para avaliação de medidas angulares, utilizamos apenas os softwares OnDemand 3D e 

ONIS para avaliar três diferentes ângulos mostrados na Figura 5.32. Na tabela 5.50 

apresentamos os maiores desvios para a avaliação de medidas angulares para os três 

equipamentos avaliados. 

Figura 5.29 – Profundidades e diâmetros avaliados numa projeção ortogonal de dois rebaixos 
com a mesma dimensão localizado diametralmente opostos na placa de PMMA do simulador 
de controle de qualidade. 
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Figura 5.30- Profundidades e diâmetros, de três diferentes rabaixos, avaliados numa projeção 
ortogonal do simulador de controle de qualidade. 
 
 

Figura 5.31 - Diâmetros avaliados num corte axial do simulador de controle de qualidade. 
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Figura 5.32 – Esquema de medidas de dimensões angulares. A Figura mostra três diferentes 
ângulos. 
 

Tabela 5.47 – Maiores desvios na avaliação de dimensões lineares para o tomógrafo i-CAT 
Classical. 

Equipamento 
Diâmetros (mm) 

D1=10,0 D2=7,5 D3=5,0 D4=6 D5=3,5 D6=2,0 

i-CAT 

Maior desvio avaliado (mm) 
-0,19 0,25 -0,32 0,45 0,35 0,2 

Profundidades (mm) 
P1=13,0 P2=10,0 P3=6,0 P4=3 P5=5,0 P6=9,0 

Maior desvio avaliado (mm) 

-0,06 0,55 -0,37 0,25 0,15 0,10 
 

Tabela 5.48 - Maiores desvios na avaliação de dimensões lineares para o tomógrafo Kodak 
9500. 

Equipamento 
Diâmetros (mm) 

D1=10,0 D2=7,5 D3=5,0 D4=6 D5=3,5 D6=2,0 

Kodak 9500 

Maior desvio avaliado (mm) 
0,35 0,40 0,40 0,25 0,30 0,35 

Profundidades (mm) 
P1=13,0 P2=10,0 P3=6,0 P4=3 P5=5,0 P6=9,0 

Maior desvio avaliado (mm) 

0,40 0,50 0,35 0,45 0,30 0,30 
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Tabela 5.49 - Maiores desvios na avaliação de dimensões lineares para o tomógrafo Kodak 
9000. 

Equipamento 
Diâmetros (mm) 

D1=10,0 D2=7,5 D3=5,0 D4=6 D5=3,5 D6=2,0 

Kodak 9000 

Maior desvio avaliado (mm) 
- - - 0,25 -0,15 -0,2 

Profundidades (mm) 
P1=13,0 P2=10,0 P3=6,0 P4=3 P5=5,0 P6=9,0 

Maior desvio avaliado (mm) 

- - - -0,25 0,25 0,15 

 

Tabela 5.50 - Maiores desvios na avaliação de medidas angulares para os tomógrafo i-CAT 
Classical; Kodak 9500 e Kodak 9000. 

Equipamento 
Ângulos 

α1=100,0
o
(80,0

o
) α2=50,0

o
(130,0

o
) α3=106,0

o
(74,0

o
) 

Maior desvio avaliado 

i-CAT 4o 2o 3o 
Kodak 9500 3o 5o 4o 
Kodak 9000 2o 2o 1o 
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6 DISCUSSÃO 
 

6.1 VALORES DE PKL E PKA 

 

Os valores de PKL obtidos mostram um máximo com valor superior ao limite de 

referência recomendado pelo NRPB (5). O valor de referência para adulto típico recomendado 

pelo NRPB é de PKL=65 mGy.mm. Nossos valores, para adulto típico, encontram-se no 

intervalo de 51,34 a 88,43 mGy.mm para equipamentos convencionais e no intervalo de 52,65 

a 106,50 mGy.mm para equipamentos digitais. É importante destacar que os valores do 

terceiro quartil, Tabela 5.3, incluindo os equipamentos que utilizam receptor de imagem 

digital, para adulto típico encontram-se acima do valor recomendado do PKL=65 mGy.mm 

pelo NRPB. 

Em nossos resultados, observou-se que, entre os equipamentos que possuem 

protocolos pré-estabelecidos pelo fabricante, em apenas um serviço adota parâmetros 

próprios, baseado na experiência de uso do equipamento e na avaliação da qualidade da 

imagem. Neste serviço as doses efetivas são as mais baixas, estando inclusive, abaixo do valor 

limite recomendado pelo NRPB (5). 

O grupo SEDENTEX CT (13) tinha como um dos objetivos principais o 

estabelecimento de um índice de dose para caracterização de exposições em tomografia de 

feixe cônico e consequente adoção como grandeza dosimétrica para utilização como nível de 

referência em tomografia computadorizada de feixe cônico. Contudo, a conclusão do relatório 

final do projeto SEDENTEX CT (14) indica dificuldades para estabelecimento de um índice 

de dose que contemple todas as geometrias e propostas tecnológicas adotadas pelos 

fabricantes.  A falta de uniformidade entre os diversos equipamentos existentes dificulta a 

adoção de uma grandeza dosimétrica tal como produto kerma-área no ar, PKA, como grandeza 

de referência para avaliar as exposições ou para ser utilizada como grandeza base para 

conversão em dose efetiva.  

Recomendaçoes da Agência de Proteção a Saúde do Reino Unido (59,60) estabelece, 

após avaliação de 33 equipamentos de TCFC e coleta de informações de mais 8 

equipamentos, o valor de 250 mGy.cm2 representando o 30 quartil das medidas como valor 

praticável para paciente adulto. Contudo, estes documentos recomendam que o 

estabelecimento de níveis de referências em radiodiagnóstico deverá ser estabelecido 

localmente em caráter provisório.  
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A grandeza dosimétrica produto kerma-área no ar, PKA, pode ser utilizada para 

caracterização das exposições em todas as modalidades da radiologia odontológica incluindo 

a tomografia de feixe cônico (3). Esta grandeza tem sido utilizada por todos os fabricantes 

como indicador do nível de exposição. 

O equipamento i-CAT não disponibiliza indicação do valor do PKA. A Kodak informa 

em seus manuais que a indicação do valor de PKA pode diferir do valor real em 

aproximadamente ±30%. Então, nossos valores de PKA para tomografia de feixe cônico, estão 

em acordo com informação disponibilizada nos equipamentos Kodak 9500 e 9000.  

Conforme resultados apresentados nas Tabelas 5.5 e 5.6, as diferença máxima para as 

medidas de PKA foram -5,1% e 16,7% para equipamento Kodak 9000 e Kodak 9500 

respectivamente.  

Na avaliação dosimétrica de técnicas de imagem radiológica em odontologia, nossos 

resultados apontam a viabilidade do uso das câmaras de ionização tipo lápis para avaliação de 

exposições em radiografia panorâmicas e consequente obtenção do PKA. Em tomografia de 

feixe cônico, a grandeza PKA pode ser avaliada diretamente com uso de medidores de PKA. 

A utilização da grandeza PKA em tomografia de feixe cônico e em radiografia 

panorâmica conforme apresentado neste estudo, unifica e facilita a comparação entre técnicas 

radiológicas em odontologia. 

Na Tabela 5.3, o valor médio de PKA para radiografia panorâmica para o protocolo 3 

(adulto típico), incluindo as duas tecnologias de receptor de imagem avaliadas, é 69 mGy.cm2. 

Os valores de PKA para a técnica de tomografia de feixe cônico para o mesmo protocolo, 

protocolo 3, com altura de FOV=13 cm, similar a altura típica de radiografia panorâmica, 

apresentados nas Tabelas 5.4 e 5.6 para os tomógrafos i-CAT e Kodak 9500 respectivamente, 

são elevados quando comparados com os valores médios para técnica de radiografia 

panorâmica. Para o tomógrafo i-CAT, Tabela 5.4, o valor de PKA está no intervalo de 296 a 

310 mGy.cm2, sendo aproximadamente 4 vezes superior ao valor médio para radiografia 

panorâmica. Igualmente, para os valores obtidos com o tomógrafo Kodak 9500 protocolo 

adulto típico (80 kV; 10 mA; 10,8 s), o valor médio de PKA foi igual a 439 mGy.cm2, o que é 

mais de 6 vezes superior do que o valor encontrado para radiograia panorâmica. 

Com base nesta análise dos valores de PKA, é possível concluir que a opção por uma 

das técnicas de imagem, panorâmica ou tomografia de feixe cônico, deve está fundamentada 

na avaliação clínica assim como nos aspectos de proteção radiológica do paciente.  

Os valores de PKA para tomografia de feixe cônico, obviamente, são dependentes do 

FOV. Outra observação importante está associada à incidência do feixe de radiação na face do 
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paciente. Na técnica de radiografia panorâmica o feixe de radiação gira formando um ângulo 

de 180º em torno da face do paciente. Enquanto que, na tomografia de feixe cônico, o feixe de 

radiação realiaza um giro completo em torno da face do paciente, ou seja, um giro de 360º. 

A análise de incertezas para as medições de PKA e PKL em TCFC e equipamentos 

panorâmicos, respectivamente, foram estimadas usando cenário 2 do protocolo IAEA TRS 

457 (35). Os valores da incerteza relativa expandida para PKL foram estimados em 7,4% e 

medições directas da PKA com câmara de ionização de transmissão foram estimados em 15%. 

 

6.2 AVALIAÇÃO DE DOSE EFETIVA 

 

Gavalas et al. (83) através de medidas realizadas com dosímetros termoluminescentes, 

TLD, inseridos em simulador antropomórfico realizaram comparações entre dose efetiva 

derivada de protocolos de radiografia panorâmica em equipamentos com receptor de imagem 

digital e equipamentos com receptor de imagem filme radiográfico. Para os equipamentos que 

utilizam filme radiográfico, os valores de dose efetiva encontram-se no intervalo 17-26 µSv e, 

para os equipamentos digitais, as doses efetivas encontram-se no intervalo 23-38 µSv. O 

maior valor ocorre quando são consideradas as glândulas salivares, ESAL (39), e o menor valor 

quando as glândulas salivares são desconsideradas, ICRP 60 (38). Os autores propõem reduzir 

as doses efetivas apenas manipulando os parâmetros da técnica radiográfica para os 

equipamentos de receptor digital. Obtiveram significante redução na dose efetiva 

EICRP60=8 µSv e ESAL=12 µSv (83). 

Nossos resultados, já incluindo os fatores de ponderação da ICRP 103 (39), que 

explicita e atribui um fator de ponderação para as glândulas salivares, mostram os seguintes 

cenários de doses efetivas para o adulto típico: (1) equipamentos que utilizam receptor de 

imagem com CCD doses efetivas no intervalo de 4,21 a 12,50 µSv, utilizando o coeficiente de 

conversão E/PKA=0,08 mSv/Gy.cm2 (41), e no intervalo de 5,98 a 17,54 µSv, quando utilizado 

o coeficiente de conversão dependente da tensão de Looe (42); (2) para equipamento cujo 

receptor de imagem é o filme radiográfico, doses efetivas contidas no intervalo de 6,16 a 

10,61 µSv, quando utilizado o coeficiente de conversão E/PKA=0,08 mSv/Gy.cm2 (41), e no 

intervalo de 9,39 a 16,27 µSv, quando utilizado o coeficiente de Looe (42). Estes resultados 

estão em consonância com outros autores (5,9,11).  

Quando as imagens panorâmicas são adquiridas usando os equipamentos TCFC i-

CAT, os valores de dose efetiva são da ordem de 80,5 µSv para o protocolo de FOV=13 cm 
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que é o tamanho do campo de visão para obtenção da imagem panorâmica para o tomógrafo i-

CAT Classical e um valor compreendido entre 55 µSv e 65 µSv para os protocolos avaliados 

no tomógrafo Kodak 9500. Na Tabela 6.1, fazemos um comparativo entre as diferentes 

opções. 

Tabela 6.1 – Comparativo entre as técnicas de imagem. Para os tomógrafos de feixe cônico, 
os protocolos apresentados referem-se aos recomedados pelo fabricante para reconstrução e 
obtenção de imagem panorâmica. 

Receptor de 
imagem/ 

FOV 

RX panorâmico i-CAT 
Kodak 9500 

FOV M 
Kodak 9500 

FOV M 
Filme CCD 13 cm 80 kV/10 mA 84 kV/10 mA 

Coeficiente Helmrot Looe Helmrot Looe n/a n/a n/a 
Dose Efetiva 

mínima 
(µSv) 

6,16 9,39 4,21 n/a 

80,5 55 65 
Dose Efetiva 

máxima 
(µSv) 

10,61 16,27 12,50 n/a 

 

Os valores de dose efetiva apresentados nas Tabelas 5.7 e 5.8 mostram um panorama 

para radiografia panorâmica e a Tabela 5.11 apresenta os valores de dose efetiva para as 

aquisições tomográficas que servem como base no planejamento e avaliação posterior em 

implantes dentários.  Neste comparativo, Tabela 6.1, é notável a diferença entre as imagens 

panorâmica adquiridas com equipamentos destinados para este fim e aquelas obtidas por 

reconstrução via software. 

Ludlow et al. (2008) (54), utilizando TLDs inseridos em simulador antropomórfico, 

avaliaram o equipamento i-CAT e encontraram valor de dose efetiva, para FOV = 13 cm, da 

ordem de 69 µSv. Roberts et al. (2009) (84) tambem utilizando TLDs inseridos em fantoma 

antropomórfico avaliou dose efetiva da ordem de 110,5 µSv para o mesmo protocolo. Nossos 

valores, Tabela 5.11, obtidos através de medidas com câmara de ionização e dados de 

simulação de Monte Carlo, são aproximadamente 80,5 µSv, o que mostra uma boa coerência 

com valores destes dois autores. 

Existem poucos dados de dosimetria para as explorações diagnóstica com o tomógrafo 

Kodak 9500. Em uma publicação recente, Ludlow (2011) (85) avaliou três protocolos de 

aquisição de imagem que se aproximam dos protocolos avaliados neste estudo. Os valores 

encontrados nesta avaliação de Ludlow (85), foram 76 µSv (80 kV/8 mA), 98 µSv (85 kV/ 10 

mA) e 166 µSv (90 kV/10 mA). Nossos resultados, Tabela 5.11, também apresentam uma boa 
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concordância com os resultados apresentados por Ludlow (85), e obtidos de forma menos 

laboriosa e de fácil aplicação na rotina de avaliação de protocolos de exames. 

Outro importante aspecto está relacionado à altura do feixe na entrada da fenda 

receptora, H. Nos equipamentos convencionais, a altura do feixe corresponde à largura do 

filme radiográfico que é, aproximadamente, 15 cm. Nos equipamentos digitais, com CCD, a 

altura do feixe é de 10 cm, enquanto os equipamentos i-CAT, que utilizam a-Si, para obtenção 

da correspondente imagem panorâmica, utiliza a altura de 13 cm. Essas diferenças de H, 

independente da divergência do feixe e outros aspectos geométricos, conduzem a diferenças 

no volume irradiado.  

Quanto a tecnologia do receptor de imagem, Poppe et al., em 2007, publicou uma 

avaliação comparativa entre sistemas de imagem panorâmica após transição entre tecnologias. 

Poope et al. concluíram que a tecnologia digital em radiologia odontológica não conduz 

automaticamente a redução de doses, sendo necessário otimizar protocolos para alcançar o 

equilíbrio entre qualidade de imagem com doses baixas. Nossos resultados, Tabelas 5.7; 5.8 e 

6.1 conduzem a mesma conclusão de que, a tecnologia digital não significa redução de doses 

como o senso comum pode indicar. 

Em nossos resultados, observou-se que, entre os equipamentos que possuem 

protocolos pré-estabelecidos pelo fabricante, em apenas um serviço adota parâmetros 

próprios, baseado na experiência de uso do equipamento e na avaliação da qualidade da 

imagem. Neste serviço, as doses efetivas são as mais baixas, estando inclusive, abaixo do 

valor limite recomendado pelo NRPB. 

Similarmente a análise realizada para os valores de PKA, nossos resultados para a 

avaliação de dose efetiva, Tabelas 5.7; 5.8 e 5.11 e Tabela 6.1, são significativamente 

superiores aos valores de dose efetiva para as aquisições panorâmicas. Novamente, para 

decisão sobre as técnicas de imagens além dos critérios clínicos devem ser considerados 

também aspectos de proteção radiológica de redução de doses e otimizaçãodas exposições e 

pacientes. 

6.3 MEDIDA DA DOSE ABSORVIDA E PERFIL DE DOSE EM TCFC 

 

As medidas do perfil dose absorvida no simulador dosimétrico ao longo da direção 

radial demonstram claramente que, para o tomógrafo i-CAT Classical, a distribuição de dose 

apresenta valor praticamente uniforme em profundidade, Tabela 5.12 e Figura 5.2, variando 

de 0,895 mGy (120 kV/9,65 mAs) para o menor FOV = 6 cm x 16 cm a 1,118 mGy 
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(120 kV/9,65 mAs) para o FOV = 13 cm x 16 cm. Este comportamento é fruto da tensão e 

filtração elevada, condições que elevam a energia efetiva do feixe. 

Para o tomógrafo da Kodak 9500, verificamos que os valores de dose absorvida em 

profundidade ao longo da direção radial apresentam também a característica de ser 

aproximadamente uniforme, Tabelas 5.13 a 5.16 e Figuras 5.3 e 5.4, em toda extensão e os 

valores estão compreendidos no intervalo de 0,461 mGy (64 kV/8 mA) a 2,007 mGy (84 

kV/10 mA) para o FOV= 9 cm x15 cm e 0,516 mGy (64 kV/8 mA) a 2,260 mGy 

(84 kV/10 mA) para o FOV = 18 cm x 20 cm. Os valores elevados para estas medidas com 

tensão no tubo variando apenas de 64 kV a 84 kV são justificados pela elevada corrente no 

tubo e pelo elevado produto corrente pelo tempo de exposição, mAs. Nestas medidas, o valor 

do mAs variou nestas exposições de 86,4 a 108. 

Para o caso particular dos tomógrafos Kodak 9000, cujo FOV = 3,7 cm x 5,0 cm e são 

classificados como tomógrafos de pequeno FOV, a distribuição de dose em profundidade ao 

longo da direção radial no simulador dosimétrico não apresenta comportamemto unifome em 

profundidade, Tabelas 5.17 e 5.18 e Figura 5.5. O comportamento não uniforme visualizado 

na Figura 5.5 apresenta seus valores mais elevados na região centrada no eixo de giro do 

equipamento que coincide com o centro da imagem. Os valores são elevados, porém restritos 

a um pequeno volume, o volume do FOV. Fora deste volume, os valores são comparáveis aos 

valores obtidos para os dois outros tomógrafos, i-CAT Classical e Kodak 9500 que possuem 

FOV grande. 

Outro aspecto importante para destacar são os valores no centro da imagem que difere 

do centro do simulador para este tomógrafo, Kodak 9000. Nas Tabelas 5.17 e 5.18, estão 

apresentados os valores de dose absorvida no centro da imagem e estes variam de 2,963 mGy 

(68 kV/6,3 mA) a 5,606 mGy (74 kV/10 mA). Estes são valores de dose bastante elevados 

quando comparados com os resultados dos outros dois tomógrafos. Isto ocorre devido ao 

tempo em que o feixe do tomógrafo permanece muito próximo a este ponto durante o giro e 

também pela proximidade do centro da imagem a superfície lateral do simulador. 

 

6.4 CONTROLE DE QUALIDADE 

6.4.1 Parâmetros associados à geração do feixe de radiação e forma de onda 

 

Quanto aos parâmetros associados à geração de radiação e sua qualidade, observa-se 

claramente a estabilidade destes geradores de raios X. Embora a portaria MS SVS 453/98 (6) 
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não contemple a tomografia computarizada de feixe cônico, adotaremos os valores de 

tolerância de ±10% para a tensão no tubo, kV e para o tempo de exposição. Esta tolerância é 

adotada na norma nacional, Portaria MS SVS 453/98 (6), com excesão da mamografia, para 

todas as outras modalidades imagens contempladas nesta portaria, e normalmente adotada 

para estes mesmos parâmetros em outras legislações (34,60). 

Os resultados apresentados demonstram que estes três modelos de equipamento de 

tomografia computadorizada de feixe cônico, TCFC, funcionam com valores de tensão no 

tubo e tempo bastante próximos aos valores nominais. Desta forma, atendem a exigências 

mais restrivas. É importante lembrar que o tempo medido para os equipamentos da Kodak é o 

tempo de exposição. O tempo que o conjunto gerador de raios X/receptor de imagem gira em 

torno do paciente é diferente, não é exibido pelo equipamento, e não significa o tempo efetivo 

de feixe, pois o feixe é pulsado. 

As formas de onda mostradas nas Figuras 5.6, 5.7 e 5.8 e a largura do pulso avaliada 

no item 5.4.2 apresentam boa concordância com as especificações do fabricante apresentadas 

na Tabela 5.23, com desvio máximo de 6,7% para o equipamento i-CAT Classical e, para os 

equipamentos Kodak 9500 e Kodak 9000, os desvios máximos foram 0,7% e 0,3% 

respectivamente. Não há tolerâncias especificadas em nossa legislação (6) para estes 

parâmetros. A tolerância normalmente adotada para estes parâmetros são as especificações do 

fabricante. 

6.4.2 Escala de Hounsfiled: nível de ruído, exatidão e uniformidade 

 

As aplicações da imagem tomográfica são diversas e é indiscutível sua importância no 

campo do diagnóstico por imagem. Avaliações quantitativas e caracterização de tecidos e 

estruturas sobre imagens de tomografia são realizadas baseada na escala de Hounsfield ou 

escala de número de TC definida na Equação 2.3, Equação 6.1. 

 

                                ����	!" = 1000 × &'()*�+,)-−')/0)
')/0)

1                                           (6.1) 

Com esta definição baseada no coeficiente linear de atenuação µ o número de TC é 

dependente da energia do feixe e esta dependência é normalmente assumida como ' ∝ ��[.  

Contudo, esta escala apresenta limitações especialmente para aplicações de tomografia 

computadorizada de feixe cônico (86). Segundo Mozzo et al., o número de TC não entra no 
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contexto do projeto original do primeiro tomógrafo de feixe cônico (16), pois este projeto e 

sua avaliação dos primeiros resultados não contemplava análise quantitativa. 

Yamashida et al. (87) utilizou um simulador tecido equivalente com várias cavidades e 

comparou medidas de número de TC para o ar, tecido mole e água entre tomógrafos de feixe 

cônico e tomógrafo computadorizado de múltiplos cortes (TCMD). Neste estudo, os autores 

constataram que existem significativas diferenças entre as medidas realizadas nas imagens 

adquiridas nos dois tipos tomógrafos para o ar e tecido mole. Apenas houve razoável 

concordância para as medidas nas cavidades de ar. 

Os autores Mah et al. (65) e Bryant et al. (67) demonstraram em trabalhos recentes 

que o número de TC, para estruturas hmogêneas, apresenta forte dependência com a massa da 

fatia de corte, ou seja, com área da fatia, e também com localização do objeto ou ponto de 

medida do número de TC (66). 

Contudo esta informação não esta disponível de forma clara para os radiologistas 

tenham a consciência de que a escala de número de TC não é válida para imagens adquiridas 

em tomógrafos de feixe cônico e da variabilidade do valor dos tons de cinza dentro da 

imagem principalmente quando se necessita de caracterização de tecidos. Outro aspecto 

importante que devemos destacar é o momento de transição de tecnologias na radiologia 

odontológica do uso de imagens para implantes dentários obtidas em tomógrafos 

convencionais de uso médico para o uso de imagens obtidas com tomógrafos de feixe cônico 

especialmentes desenhados para odontologia. 

 O utilizando o simulador para controle de qualidade desenvolvido neste estudo e com 

tramitação de patente de invenção em curso, mostramos que é viável a obtenção de uma 

escala de Hounsfield em função do tom de cinza e da energia efetiva. 

Com a utilização de dois outros objetos simuladores de água e de PMMA analizamos 

a dependência do nível dos tons de cinza e/ou número de TC com a área transversal do objeto 

a ser imageado e com a posição de medida dentro da imagem. 

 

6.4.2.1 Obtenção da escala de Hounsfield para TCFC 

 

Uma escala de unidades de Hounsfield ou número de TC será útil na prática clínica 

principalmente neste momento de transição e convivência de duas tecnologias para obtenção 

de imagens tomográficas destinadas a implantes dentários. Fatores de conversão entre tons de 

cinza e número de TC podem ser obtidos para qualquer TCFC utilizando o método descrito no 
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item 4.3.9. Vale salientar que a escala obtida tem validade apenas para aquele tomógrafo em 

particular. 

Nossos resultados para obtenção da escala de Hounsfield apresenta boa concordância 

com os resultados apresentados por Mah et al. (65) para a avaliação do tomógrafo i-CAT 

Classical, as diferenças máximas, Tabela 5.25 e Tabela 6.2, entre o valor esperado e o valor 

calculado foram de -8,01% no número de TC para o Polipropileno (PP) e -1,50% no valor do 

coeficiente de atenuação linear para o PTFE. Na Tabela 6.2, apresentamos uma comparação 

entre o presente estudo e os resultados de Mah et al. (65) para aqueles materiais comum a 

ambos estudos. Apresentamos os desvios mais significativos em ambos os parâmetros. O 

valor da diferença no coeficiente de atenuação linear não implica em desvio com mesmo valor 

no número de TC. 

 

Tabela 6.2 – Coparativo entre os resultados deste presente estudo e os resultados de Mah et al. 
para água, PMMA e o ar. 

Material 

Presente estudo: E=62,57 keV 
Mah et al.: 
E=63 keV 

no de 
TCesperado 

µµµµesperado, 
(cm- 1) 

no de 
TCcalculado 

µµµµcalculado 
(cm-1) 

∆∆∆∆no de 
TC 

∆µ∆µ∆µ∆µ 
no de 

TCcalculado 
PP -132,51 0,1796 -121,89 0,1818 -8,01% 1,22%  
Agua 0,00 0,2071 -7,61 0,2055 - -0,77% 3,0 
Delrin 331,31 0,2757 350,34 0,2796 5,74% 1,41%  
PTFE 958,51 0,4056 929,39 0,3995 -3,04% -1,50%  
PVC 1124,35 0,4399 1128,28 0,4407 0,35% 0,18%  
PMMA 107,55 0,2293 110,21 0,2299 2,47% 0,26% 107,0 
Ar -1000 0 -999,23 0,0002 -0,08% - -979,9 

 

Para os equipamentos Kodak 9000 e Kodak 9500, não encontramos na literatura 

avaliação similar ao presente estudo. Para o equipamento Kodak 9500, nossos resultados 

foram afetados significativamente pelo ruído elevado e pela presença de artefatos nas 

imagens. 

Nossos resultados para o tomógrafo Kodak 9500 apresentaram as diferenças mais 

significativas para o Polipropileno (PP) com os seguintes valores, Tabelas 5.27, 5.28 e 5.29: 

∆n
o
 de TC = 38,79% e ∆µ= 7,49% (68 kV/8 mA);  ∆n

o
 de TC = 40,87% e 

∆µ= 7,18% (80 kV/10 mA); ∆n
o
 de TC = 40,78% e ∆µ= 6,78% (84 kV/10 mA). Para a tensão 

no tubo mais baixa, 64 kV, e consequente energia efetiva mais baixa, E=46,33 keV, Tabela 

5.26, as diferença mais significativa ocorreram para o PMMA no ∆n
o
 de TC = 30,16% e para 

água no ∆µ= 5,65%. 
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Para o tomógrafo Kodak 9000, todos os nossos valores para o coeficiente de atenuação 

linear (µ), número de TC (no
 de TC) e as respectivas diferenças entre o valor esperado e o 

valor calculado apresentaram boa coerência e diferenças pouco significativas. Na Tabela 5.30 

apresentamos apenas os valores destes parâmetros para a imagem adquirida que apresentou as 

diferenças mais significativa realizada com os seguintes parâmetros: 68 kV/ 6,3 mA/ 

0,076 mm. Nestas condições, as diferenças foram ∆n
o
 de TC = 14,4% para o PMMA e 

∆µ= 1,30% para o PP. 

Este método de obtenção da escala de Hounsfield deve ser aplicado a cada tomógrafo 

em particular considerando toda sua faixa de tensão de operação e os respectivos protocolos.  

Nas imagens adquiridas no tomógrafo Kodak 9500, observamos a presença de 

artefatos tipo anel, ring artefacts, causados provavelmente pela varredura de um objeto 

homogêneo (88), simulador circular com segmento preenchido com água tornando uma região 

homogênea ou problemas associados à calibração do conjunto de detecção. Estes artefatos 

seguramente influenciaram os resultados tão discrepantes para análise realizada sobre estas 

imagens. 

 

6.4.2.2 Nível de ruído, exatidão e uniformidade 

 

Na Tabela 5.31, para o tomógrafo i-CAT Classical, observamos que o nível de ruído 

aumenta com a redução do tamanho da aresta do voxel. Isto ocorre devido à formação da fatia 

de corte ser formada por uma quantidade menor de informação. O mesmo comportamento 

observa-se com a exatidão e os valores calculados não satisfazem a tolerância normalmente 

praticada de ±5 unidades (6,34). 

Na avaliação da uniformidade, Tabela 5.31, não observamos comportamento similar. 

Contudo, podemos afirmar que os valores calculados, igualmente como no caso da exatidão, 

não satisfazem as tolerâncias usualmente praticadas ±5 unidades (6,34). 

Para o tomógrafo Kodak 9500, Tabela 5.32, todas as imagens utilizadas na análise 

foram adquiridas com o mesmo tamanho de voxel e observamos que o ruído reduz à medida 

que a energia efetiva do feixe e o valor do produto corrente tempo (mAs) aumentam. A 

exatidão não melhora com o aumento da energia efetiva e do mAs. Para a uniformidade, 

observa-se uma razoável melhora à medida que a energia efetiva e o mAs aumentam. Isto é 

devido à redução da dependência do número de TC com a posição de medida. 
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Tambem é constatado que para os dados relativos ao tomógrafo Kodak 9500 nenhum 

dos parâmetros atende as tolerâncias. 

Para o tomógrafo Kodak 9000, Tabelas 5.33, 5.34, 5.35 e 5.36, verificamos que o 

nível de ruído é baixo quando comparado com os resultados anteriores e que o ruído é 

reduzido quando a espessura da fatia aumenta. O nível de ruído mais baixo que para os outros 

dois tomogafos avaliados é esperado, pois no tomógrafo Kodak 9000 o FOV é pequeno e, 

assim, a intensidade da radiação espalhada que alcança o detector é baixa quando comparada 

com os dois outros tomógrafos. 

A exatidão calculada é muito próxima à tolerância e em um caso particular, Tabela 

5.36, protocolo 74 kV, 10 mA, 0,076 mm, o valor da exatidão é -3,13 UH, atendendo a 

tolerância de ±5 unidades. A uniformidade não foi avaliada pelas razões apresentadas no item 

5.44. 

 

6.4.3 Dependência do número de TC com respeito à área transversal e posição dentro 
da imagem 

 

Nossos resultados demonstram que existe uma marcante dependência do número de 

TC com a área da transversal do objeto imageado e uma pequena dependência com a 

localização do ponto de medida dentro da imagem. 

 

6.4.3.1 Simulador de PMMA 

 

Para o simulador de PMMA, Tabela 5.37 e Figura 5.14 (i-CAT Classical) e Tabelas 

5.38 e 5.39 e Figura 5.15 (Kodak 9500), o nível de tom de cinza ou o número de TC calculado 

apresenta dependência linear com as dimensões do objeto imageado, área transversal, 

podendo ser ajustados através de função linear. 

Para as imagens adquiridas no tomógrafo i-CAT Classical, quando a imagem tem uma 

área aproximada de 19466 mm2, média dos valores ajustados para as Equações 5.4, 5.5 e 5.6, 

o valor do número de TC se iguala ao valor calculado. Para o caso específico do tomógrafo 

Kodak 9500, cujas imagens foram afetadas por artefatos, somente analisamos as imagens 

adquiridas no protocolo 68 kV, 10 mA, 0,200 mm. Para esta condição e uma área transversal 

aproximada de 15662 mm2, valor obtido, através da Equação 5.7, ajusta o número de TC ao 

valor calculado. 
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A análise da dependência do tom de cinza ou número de TC em função da posição de 

medida dentro da imagem do simulador de PMMA demonstra dependência marcante para as 

imagens adquiridas com o tomógrafo i-CAT Classical, Figura 5.18. O valor do número de TC 

no centro é máximo e, à medida que se desloca o ponto de medida para região da periferia do 

simulador, o valor do número de TC reduz gradativamente. Contudo, não se verifica este 

mesmo comportamento nas imagens adquiridas no tomógrafo Kodak 9500, Figuras 5.21 e 

5.22. Mesmo apresentando significativas oscilações no valor, verifica-se uma tendência a um 

valor constante em toda extensão desde o centro até a periferia. 

 

6.4.3.2 Simulador de água 

 

Para o simulador de água, não analisamos o comportamento do número de TC em 

função área transversal e da posição de medida devido à presença de artefatos nas imagens 

adquiridas com o tomógrafo Kodak 9500.  

Para as imagens adquiridas com o tomógrafo i-CAT, a dependência linear é clara, 

Figura 5.16, e esta dependência é ajustada pelas Equações 5.11 e 5.12. 

A redução significativa no valor do número de TC na periferia com relação ao valor 

no centro simulador pode ser justificada pela energia efetiva mais elevada nos tomógrafos i-

CAT Classical. 

 

6.4.3.3 Comparativo com imagens adquiridas no tomógrafo GE Ligth Speed 64 canais 

 

Para termos um comparativo entre tomógrafos computadorizados de feixe cônico 

(TCFC) e tomógrafos computadorizados de feixe em forma de leque, realizamos as mesmas 

avaliações do nível de tom de cinza e sua dependência com a área de um objeto homogêneo e 

com a posição da medida com o uso do simulador de água e com o simulador de PMMA 

utilizando um tomógrafo de feixe em forma de leque marca General Electric modelo Light 

Speed 64 VCT. 

Os resultados apresentados em forma de gráficos, Figuras 6.1 e 6.2, demonstram que o 

nível do tom de cinza ou número de TC avaliados para tomógrafos de feixe em forma de 

leque, tomógrafos de uso médico, não apresenta dependência com área ou posição dentro da 

imagem. 
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A experiência clínica do uso de imagens tomográficas para planejamento de implantes 

e a experiência dos radiologistas em odontologia estão baseada nas imagens adquiridas em 

tomógrafos de uso médico que apresentam características diferentes no comportamento do 

número de TC.  

 

Figura 6.1 - Número de TC, em função da área, medido através de imagens adquiridas no 
tomógrafo GE Light Speed 64 VCT para o simulador de PMMA e e para o simulador de água. 

 

 

 

Figura 6.2 – Número de TC, em função da posição de medida, medido através de imagens 
adquiridas no tomógrafo GE Light Speed 64 VCT para o simulador de PMMA e e para o 
simulador de água. 
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6.4.4 Detalhes em alto contraste 

 

Os fabricantes de tomógrafos computadorizados de feixe cônico (TCFC) fornecem 

equipamentos com diferentes tamanhos de voxel isotrópicos. As características de definição 

de detalhes em alto contraste estão relacionadas ao tamanho da aresta do voxel. 

A resolução espacial é seguramente o parâmetro relacionado à definição de detalhes. 

Contudo, assim como em mamografia, em TCFC é importante avaliar a definição de detalhes. 

A avaliação de resolução espacial está presente como item constante na avaliação de controle 

de qualidade em TCFC em algumas recomendações internacionais (34,60). Entre os 

equipamentos avaliados, constatamos que apenas um fabricante, Imaging Sciences Inc., 

fornece um simulador de controle de qualidade que permite avaliar resolução espacial. A 

resolução espacial máxima especificada no manual do i-CAT Classical Imaging Sciences Inc. 

é igual a 12 pl/cm. 

O protocolo espanhol (34) estabelece que para avaliação da resolução espacial deve-se 

adotar as especificações do fabricante. 

A definição de detalhes em alto contraste é um parâmetro fundamental na imagem 

odontológica oriunda de TCFC. Por esta razão, neste presente estudo optamos pelo 

desenvolvimento do simulador de controle de qualidade que permite avaliar definição de 

detalhe em alto contraste, tendo como proposta avaliar o desempenho a partir da linha de base 

obtida durante o teste de aceitação.  

Os equipamentos avaliados fornecem voxels de 0,400 mm; 0,300 mm; 0,250 mm; 

0,200 mm (i-CAT Clasical), 1,000 mm; 0,500 mm; 0,300 mm; 0,200 mm (Kodak 9500) e 

0,200 mm; 0,100 mm; 0,076 mm (Kodak 9000). Com estes valores de aresta de voxel, 

esperávamos visualizar com os tomógrafos Kodak 9500 e i-CAT até o conjunto de micros 

furos de diâmetro 0,22 mm localizado no bloco de PMMA do simulador. Para o tomógrafo 

Kodak 9000, esperávamos visualizar até o conjunto de micros furos de diâmetro igual a 

0,180 mm. 

Contudo nossos resultados, Tabela 5.40 e Figuras 5.26, 5.27 e 5.28, demonstram que 

conseguimos visualizar apenas o orifício de 0,22 mm de diâmetro com o tomógrafo i-CAT 

Classical (120 kV/36 mAs/0,250 mm), o de 0,37 mm com o tomógrafo Kodak 9500 (80 

kV/10 mA/0,200 mm e 84 kV/10 mA/0,200 mm) e os de 0,22 mm/0,18 mm com o tomógrafo 

Kodak 9000 (70 kV/10 mA/0,076 mm e 74 kV/10 mA/0,076 mm), sendo que a visualização 

do diâmetro de 0,18 mm apenas foi possível no corte longitudinal após a reconstrução 

tridimensional. 



 134 

Os fabricantes asseguram que visualização de detalhes em alto contraste está 

diretamente associada ao tamanho do voxel. Logo, com o tamanho de voxel de 0,200 mm 

(caso especifico dos tomógrafos i-CAT e Kodak 9500) deveríamos visualizar perfeitamente 

até o conjunto de micro-orifícios com diamentro de 0,22 mm. Contudo, verificamos que 

somente o tomógrafo i-CAT apresentou imagens capazes de identificar a presença deste 

conjunto de micro-orifícios de diâmetro igual a 0,22 mm.  

Na avaliação adas imagens adquiridas com o equipamento Kodak 9000, utilizando os 

tamanhos de voxel de 0,100 mm e 0,076 mm, esperávamos visualizar até o menor, micro-

orifício de 0,18 mm de diâmetro. Contudo, as imagens obtidas com este equipamento não 

possibilitaram a visualização do conjunto de micro-orifício de 0,18 mm de diâmetro.  

Nossa ferramenta não possui micro-orifício com diâmetro inferior a 0,18 mm para 

avaliar plenamente a capacidade de visualização de detalhes para equipamentos com tamanho 

de voxel inferior a 0,18 mm. Para o caso específico do tomógrafo Kodak 9000, a limitação da 

ferramenta não comprometeu a avaliação, pois, os objetos com diâmetro de 0,18 mm somente 

foram visualizados em um plano da reconstrução.  

Estes resultados demonstram a necessidade de especificações claras e do 

estabelecimento de um protocolo de controle de qualidade com parâmetros específicos para 

TCFC. 

As imagens se tornam extremamente ruidosa à medida que a espessura do corte, 

tamanho do voxel, diminui. Com a redução da espessura, deveríamos melhorar a definição de 

detalhes em alto contraste. Contudo, não se verifica isto devido ao aumento do nível de ruído. 

 

6.4.5 Limiar de Baixo contraste 

 

A detectabilidade de baixo contraste tem uma importância significaticativa para 

avaliação de tomógrafos convencionais. Contudo, para tomógrafos de feixe cônico (TCFC), 

esta avaliação tem uma importância pouco relevante, pois não foram projetados para oferecer 

boa detectabilidade em baixo contraste devido ao fato que nesta modalidade de exame 

odontológico as estruturas se interesse, maxila e mandíbula, apresentam elevado contraste 

fruto da presença de quantidade óssea significativa.  

A detectabilidade de baixo contraste é influenciada principalmente pelo nível de ruído 

na imagem (34). E o nível de ruído em tomografia de feixe cônico está também associado 
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diretamente ao tamanho do FOV. Logo, imagens geradas com FOV pequenos tendem a 

possibilitar boa resolução de baixo contraste. 

No presente estudo, o resultado da avaliação de detctabilidade de baixo contraste se 

expressa em termos do menor diâmetro observável para um dado contraste, contraste entre o 

selante a base de silicone e a base ou fundo de PMMA. 

Embora os tomógrafos de feixe cônico não tenham como objetivo fornecer elevada 

detectabilidade em baixo contraste. Em nossos resultados, Tabelas 5.41 a 5.46, pode ser 

verificado a possibilidade de visualização de pequenas dimensões em baixo contraste 

comparável com tomografia convencional cujas tolerâncias são: objetos de 3,5 mm com 

máximo de 3% de contraste (34). 

Verificamos a possibilidade de visualição de objetos de 1,0 mm de diâmetro para o 

caso particular do tomógrafo Kodak 9000, Tabelas 5.43 a 5.46, que possui FOV pequeno. 

 

6.4.6 Avaliação de dimensões físicas 

 

A exatidão e confiabilidade de medidas lineares e angulares tem relevância clínica no 

planejamento de implantes.  

As imagens geradas nos tomógrafos de feixe cônico (TCFC) possuem voxels 

isotrópicos possibilitanto elevado grau de exatidão nas medições de dimensões físicas lineares 

e angulares. O elevado nível de ruído, causado pela radiação espalhada que nos tomógrafos de 

feixe cônico, tem intensidade significativa devido às dimensões do feixe de radiação, 

contribui para reduzir a exatidão e confiabilidade das medições de dimensões físicas. 

Exitem inúmeros estudos avaliando a exatidão e confiabilidade de medições de 

dimensões lineares utilizando modelos anatômicos ou referências metálicas fixadas em 

simuladores plásticos ou peças anatômicas (69,72,75,76). Contudo, estes modelos não servem 

para avaliação dos diversos modelos de TCFC existentes no mercado com diferentes 

tamanhos de FOV. Neste presente estudo, optamos por desenhar e construir o simulador de 

controle de qualidade que possui rebaixos na base de PMMA com diâmetros e profundidades 

conhecidas podendo ser utilizado em qualquer modelo de TCFC.  

O protocolo espanhol de controle de qualidade em radiodiagnóstico (34) não 

estabelece uma tolerância para medidas de dimensões lineares, e recomenda a adoção da 

tolerância especificada pelo fabricante. As recomendações da Agência de Proteção a Saúde do 

Reino Unido (59,60) estabelecem uma tolerância de ±0,5 mm para a imagem reconstruída. 
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As medidas realizadas com nosso simulador de controle de qualidade, Tabelas 5.47 a 

5.50, demonstram um grau de exatidão aceitável comparando com a tolerância estabelecida 

nas recomendações do Reino Unido (59,60) de ±0,5 mm. Não encontramos nas especificações 

técnicas dos equipamentos avaliados valores para tolerâncias recomendadas. 

Estas avaliações são sensíveis à capacidade do avaliador em localizar com a 

ferramenta de medida disponibilizada pelos softwares as posições corretas de medida. Logo 

esta tolerância ±0,5 mm nos parece muito restritiva. 
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7 CONCLUSÕES 
 

Mostramos a viabilidade da utilização das câmaras de ionização tipo lápis para 

medidas de PKL em equipamentos de radiografia panorâmica e, a partir desta determinação, 

calcular o valor do PKA. A obtenção da dose efetiva, a partir dos valores de PKA determinados 

com medidas realizadas com uso das câmaras lápis, é rápida e pouco trabalhosa. A 

importância da utilização destas câmaras na atualidade tem forte componente econômico, pois 

estas câmaras têm sido consideradas ultrapassadas à medida que a tecnologia dos detectores 

avança e feixes mais largos são disponibilizados nos TCMD.  

Esperávamos doses efetivas mais baixas para os equipamentos que incorporam 

tecnologia digital. Contudo, nossos resultados mostram um quadro diferente. Os valores de 

dose efetiva para as técnicas utilizadas nos equipamentos com receptor de imagem digital, 

CCD, são da mesma ordem de magnitude que os valores de dose efetiva obtidos para 

equipamentos cujo receptor de imagem é o filme radiográfico. 

A partir destes resultados, podemos concluir que o processo de otimização da técnica 

radiológica, doses mais baixas sem comprometimento da qualidade de imagem e do resultado 

diagnóstico, pode ser iniciado pelo próprio fabricante não estabelecendo protocolos de 

exames em fábrica. A existência de protocolos pré-estabelecidos induzem o usuário a sua 

utilização sem críticas e sem realização da otimização da técnica. Estes protocolos deveriam 

ser inseridos no equipamento no momento da realização dos testes de aceite da máquina na 

presença dos profissionais que serão os operadores e responsáveis pelo diagnóstico. 

Também, concluímos que a obtenção de imagem panorâmica através de aquisição 

tridimensional para posterior reconstrução via software, a um custo de dose efetiva de até 20 

vezes superior, não é uma opção justificável. Esta opção, entretanto, é plenamente justificada 

para os casos em que a aquisição tridimensional, a imagem tomográfica, é necessária. 

A substituição de equipamentos de radiografia panorâmica por equipamentos de 

tomografia computadorizada de feixe cônico, TCFC, que possibilitam a aquisição da imagem 

panorâmica através de reconstrução digital, é uma contradição aos princípios da proteção 

radiológica. 

A avaliação dos perfis de distribuição de dose em profundidade para os três diferentes 

tomógrafos demonstram claramente as diferenças esperadas, para um mesmo equipamento, 

relacionadas à tensão no tubo, ao mAs e ao tamanho do FOV. Contudo, os resultados mostram 

que a tensão elevada não conduz a perfis de distribuição com valores mais elevados quando 
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comparados com outra exposição que utiliza tensão mais baixa. Dentre os equipamentos 

avaliados, apenas variação no valor do mAs foi mais significativa. 

Quanto aos aspectos do controle de qualidade nossas conclusões para os parâmetros avaliados 

são as seguintes:  

a) Parâmetros associados ao gerador de raios X: os geradores avaliados 

funcionam com parâmetros de geração da radiação (kV, tempo, CSR, filtração 

e forma de onda) em pleno atendimento as recomendações dos fabricantes e a 

legislação nacional; 

b) Obtenção de escala de Hounsfield para TCFC: a obtenção de uma escala de 

Hounsfield para TCFC é viável com a utilização do simulador de controle de 

qualidade sendo, útil para estabelecimento de uma linha de base para 

avaliações futuras. Contudo, a escala deve ser obtida para cada modelo de 

tomógrafo individualmente, não havendo uma escala única que sirva para os 

diversos modelos de TCFC; 

c) Nível de ruído, exatidão e uniformidade do número de TC: o nível de ruído 

mantem uma relação inversa com tamanho do voxel, ou seja, aumenta com a 

redução do tamanho do voxel. A uniformidade e a exatidão não atendem as 

tolerâncias normalmente adotadas para tomografia médica devido à forte 

dependência do número de TC com a área e com a posição dentro da imagem; 

d) Visualização de detalhes em alto contraste: a visualização, avaliada com o 

simulador de controle de qualidade, de detalhes em alto contraste não 

correspondeu às afirmativas dos fabricantes. As dimensões dos objetos  

visualizados foram superiores ao tamanho do voxel utilizado na aquisição das 

imagens; 

e) Limiar de baixo contraste: a definição de baixo contraste apresentou níveis 

comparáveis com as tolerâncias adotadas em tomografia médica; 

f) Avaliação de dimensões físicas: a exatidão na avaliação de dimensões lineares 

e angulares apresentou-se, de modo geral, satisfatória, atendendo as 

especificações dos fabricantes e também a protocolos internacionais. 

Estas avaliações de controle de qualidade conduzem as conclusões deste estudo no 

sentido da implantação de protocolos de controle de qualidade com utilização de simuladores 

apropriados para o estabelecimento da linha de base assim como as avalaições rotineiras de 

controle de qualidade em tomografia computadorizada de feixe cônico em odontologia. Neste 



 139 

contexto elaboramos uma sugestão, de um conjunto mínimo de testes de controle de qualidade 

com suas respectivas periodicidade e tolerâncias, a serem adotados futuramente na legislação 

nacional. 

Nossos resultados mostram que é necessário fazer uso racional destas novas 

tecnologias e que, no momento de transição entre tecnologias, é preciso realizar avaliações e 

comparações entre as técnicas. Os resultados reforçam o que vem sendo defendido por vários 

autores: é necessária revisão constante de protocolos e o uso racional de novas tecnologias.  
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9 APÊNDICES 
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9.1 APÊNDICE A - PROJETO DOS SIMULADORES 
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9.1.1 Resumo do Projeto do Simulador Dosimétrico 

 

 

RESUMO 

Patente de Invenção: “SIMULADOR DOSIMÉTRICO PARA MEDIDA DE DOSE 

ABSORVIDA EM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE FEIXE CÔNICO EM 

ODONTOLOGIA” Patente de Invenção que consiste de um cilindro de PMMA oco e 

fechado na parte inferior por tampa, com 9, (nove) furos para encaixe dos condutos de 

acesso para detectores e na parte de superior por tampa com nove, (9), (nove), furos para 

encaixe dos condutos de passagem e orifício com tampa roscável para enchimento e 

esvaziamento do cilindro com água. Os condutos de acesso para o sistema de detecção, 

cilindros ocos, são formados por cilindros em PMMA com dimensões adequadas para 

passagem de câmara de ionização tipo Farmer ou câmara de ionização tipo lápis ou 

sistema semicondutor de dimensões semelhante. É previsto o uso de tarugos de PMMA 

para preenchimento dos condutos de acesso que não estejam sendo utilizados e tarugos 

compensadores para preenchimento do espaço não ocupado pelo detector. A disposição 

dos condutos de acesso para os detectores permite a determinação da dose absorvida em 

órgãos e tecidos relevantes. Os condutos de acesso estão dispostos na periferia do 

cilindro permitindo avaliar doses em medula espinhal, tireóide e superfície esquerda e 

direita da face e na posição central permitindo avaliar dose absorvida na linha média do 

cérebro. Os condutos de acesso localizados no arranjo que simula posições em uma 

arcada dentária de adulto permitirão avaliar doses absorvidas no isocentro de giro e nas 

glândulas salivares sublinguais e submandibulares e tireóide. 
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9.1.2 Projeto do Simulador Dosimétrico de CQ 

 

 

RESUMO 

 

Patente de Invenção: “SIMULADOR PARA MEDIDAS DE DIMENSÕES FÍSICAS, 

DEFINIÇÃO DE DETALHES EM ALTO CONTRASTE E SENSIBILIDADE DE 

CONTRASTE, NÚMERO DE TC EM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE 

FEIXE CÔNICO EM ODONTOLOGIA”. Patente de Invenção que consiste de um 

cilindro de PMMA preenchido com água, contendo na parte central duas placas de PMMA 

na qual existem objetos simuladores, furos e rebaixos, que permitirão a avaliação de 

dimensões físicas nas três direções espaciais, (xyz), e fechado na parte inferior e superior 

com tampa vazada, contendo 4, (furos), para encaixe dos tubos,  que servirão como guias 

para os tarugos de medida do número de HU. A placa de PMMA que contem os furos e 

rebaixos é fixada na estrutura do simulador através de 8, (oito), hastes de PMMA 

soldadas na placa e nas tampas do simulador. As placas de PMMA são tampadas com 

uma fina placa também de PMMA, tampas para impedir que o material de 

preenchimento contamine os objetos de simulação. 
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9.3 APÊNDICE C – PORPOSTA DE TESTES ESSENCIAIS PARA CONTROLE DE QUALIDADE EM TCFC 

 

9.3.1 Testes regulares  

 

Identificação 
do teste 

Descrição do teste Frequência Prioridade3 Nível aceitável4 
Nível para 

suspensão do uso 
Referências 

TCFC 01 Ruído na imagem Mensal 1 Linha de base ±10% 
Linha de base 

±25% 
(34,60) 

TCFC 02 Densidade da imagem Mensal 1 Linha de base ±10% 
Linha de base 

±25% 
 

TCFC 03 Uniformidade da imagem Mensal 1 Linha de base ±10% -  

TCFC 04 
Condições do monitor de 
visualização de imagens 

Mensal 1 Linha de base ±10% -  

TCFC 05 Artefatos na imagem Mensal 1 Ausência de artefatos - (34,60) 

TCFC 06 Ruído na imagem Anual 1 
Especificações do fabricante ou 

Linha de base ±10% ou diferença 
máxima entre fatias de ±10% 

Linha de base 
±25% 

(34,60) 

TCFC 07 Densidade da imagem Anual 1 
Especificações do fabricante ou 

Linha de base ±10% ou diferença 
máxima entre fatias de ±10% 

Linha de base 
±25% 

 

TCFC 08 Uniformidade da imagem Anual 1 
Especificações do fabricante ou 

Linha de base ±10% ou diferença 
máxima entre fatias de ±10% 

-  

TCFC 09 
Medidas lineares e angulares 
sobre a imagem reconstruída 

Anual 1  ±0,5 mm/±3º  -  

                                                

3
 Prioridade 1 – Realização do item é insdispensável. Prioridade 2 – Realização do item poderá ser definida pelo fabricante. 

4
 Sempre que houver mais de uma opção de tolerância para o nível aceitável deve-se adotar o valor mais restritivo. 
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TESTES REGULARES (continuação) 

Identificação 
do teste 

Descrição do teste Frequência Prioridade Nível aceitável5 
Nível para suspensão 

do uso 
Referencias 

TCFC 10 Tamanho do campo de radiação Anual 1 
> 10 mm ou ±10% do valor 

nominal 
Tamanho superior ao 
tamanho do detector 

(60) 

TCFC 11 Repetibilidade do rendimento Anual 1 Média ±10% Média ±20% (60) 
TCFC 12 Reprodutibilidade do rendimento Anual 1 ±10% Linha de base ±20% (6,34) 

TCFC 13 Valor de PKA por protocolo Anual 1 
Atendimento as 

especificações do fabricante 
ou nível de referência local 

2 x nível de 
referência 

(60) 

TCFC 14 Exatidão da tensão no tubo Anual 1 ±5% ou ±5 kV ou < 60 kV ±10% ou ±10 kV (60) 
TCFC 15 Largura do pulso Anual 2 Especificações do fabricante -  

TCFC 166 Camada semiredutora  Anual 1 > 2,3 mm para 70 kV 
< 2,3 mm para 70 

kV 
(6) 

TCFC 177 Filtração total Anual 1 > 2,5 mm equivalente de Al  

< 2,5 mm 
equivalente de Al ou 

inferios ao limite 
mínimo especificado 

pelo fabricante 

(6,34,60) 

TCFC 188 Radiação de fuga Anual 2 
< 1 mGy/h medido numa área 

de 100 cm2 

> 1 mGy/h medido 
numa área de 100 

cm2 
(6,34,60) 

                                                

5
 Sempre que houver mais de uma opção de tolerância para o nível aceitável deve-se adotar o valor mais restritivo. 

6
 Item obrigatório para o teste de aceitação. 

7
 Item obrigatório para o teste de aceitação. 

8
 Item obrigatório para o teste de aceitação. 
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9.3.2 Condições de execução dos testes de CQ 

 

TCFC 01 – Ruido na Imagem 

Equipamento necessário:  

Simulador fornecido pelos fabricantes ou o simulador de CQ apresentado neste estudo 
realizando a analise na região homogênea de água. 

Medidas:  

As medidas devem ser realizadas avaliando o desvio padrão do nível de tom de cinza ou 
número de TC numa ROI central ou outra localização indicada pelo fabricante. 
Preferencialmente a ROI deverá ser circular e diâmetro aproximado de 40% do diâmetro do 
simulador. 

 

TCFC 02 – Densidade da imagem 

Equipamento necessário:  

Simulador fornecido pelos fabricantes ou o simulador de CQ apresentado neste estudo 
realizando a analise na região do bloco de PMMA com rebaixo preenchido com material de 
elevada densidade. 

Medidas:  

As medidas devem ser realizadas avaliando o valor do nível de tom de cinza ou número de TC 
numa ROI apropriada. Preferencialmente a ROI deverá ser retangular para a opção de uso do 
simulador de CQ apresentado neste estudo. 

O resultado servirá como linha de base para avaliações futuras. 

 

TCFC 03 – Uniformidade da imagem 

Equipamento necessário:  

Simulador fornecido pelos fabricantes ou o simulador de CQ apresentado neste estudo 
realizando a analise na região homogênea de água. 

Medidas:  

As medidas devem ser realizadas avaliando o valor do nível de tom de cinza ou número de TC 
numa ROI apropriada medindo na região central e na periferia do simulador. Utilizar a relação 
a seguir, Equação C.1, para expressar o valor numérico da uniformidade. 

 

� = ��!"O���;� − ��!"`�;@��;@:Gé�@�                                             (C.1) 

Antes inspecionar a imagem para verificação de presença de artefatos. 
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TCFC 04 – Condições do monitor de visualização de imagens 

Equipamento necessário:  

Teste padrão tipo SMTPE ou AAPM TG18-QC. 

Medidas:  

Inspeção visual e recomendações dos dispositivos de teste. 

 

TCFC 05 – Artefatos na imagem 

Equipamento necessário:  

Simualdor fornecido peo fabricante ou simulador de CQ desenvolvido neste estudo. 

Medidas:  

Inspeção visual. 

 

TCFC 06; TCFC 07; TCFC 08 

Os itens TCFC 06, TCFC 07 e TCFC 08 são idênticos aos itens TCFC 01, TCFC 02 e TCFC 
03 respectivamente. A diferença está nas tolerâncias por se tratar de verificação anual. 

 

TCFC 09 – Medidas lineares e angulares sobre a imagem reconstruída 

Equipamento necessário:  

Simulador de CQ desenvolvido neste estudo. 

Medidas:  

Sobre a imagem reconstruída, na região apropriada, medir diâmetros e profundidades nos três 
planos. 

 

TCFC 10 – Tamanho do campo de radiação 

Equipamento necessário:  

Filme envelopado ou cilindro oco de 160 mm de diâmetro revestido com 3,0 mm de chumbo 
+ filme envelopado. 

Medidas:  

Colocar o filme envelopado sobre o detector ou colocar o filme envelopado no interior do 
cilindro e posicionar no isocetro do tomografo. 
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Utilizando o filme sobre o detector realizar uma exposição com parâmetros mínimos 
disponíveis no tomógrafo e interroper a exposição com aproximadamente 3 segundos para 
não saturar o filme. 

Na opção de utilização do cilindro revestido com 3,0 mm de chumbo completar a exposição 
com parâmetros mínimos disponíveis no tomógrafo e na análise realizar correção para a 
distância do isocentro ao detector. 

 

TCFC 11 – Repetibilidade do rendimento 

Equipamento necessário:  

Dosimetro apropriado para medidas de radiação em radiologia diagnóstica. 

Medidas:  

Realizar no mínimo 4 medidas para condição avaliada e normalizar para o mAs. 

Havendo disponível o valor 80 kV realizar as medidas nesta condição. 

 

TCFC 12 – Reprodutibilidade do rendimento 

Equipamento necessário:  

Dosimetro apropriado para medidas de radiação em radiologia diagnóstica. 

Medidas:  

Realizar no mínimo 4 medidas para condição avaliada e normalizar para o mAs. 

Havendo disponível o valor 80 kV realizar as medidas nesta condição. 

 

TCFC 13 – Valor de PKA por protocolo 

Equipamento necessário:  

Dosimetro apropriado para medidas do produto kerma-área (PKA) em radiologia diagnóstica. 

Medidas:  

Realizar no mínimo 4 medidas para protocolo clínico avaliado. 

 

TCFC 14 – Exatidão da tensão no tubo 

Equipamento necessário:  

Medidor não invasivo de tensão apropriado para medidas em radiologia diagnóstica. 

Medidas:  
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Realizar no mínimo 4 medidas para protocolo clínico avaliado. Complementariamente avaliar 
outros valores de tensão não constantes nos protocolos clínicos de forma que contemple uma 
ampla faixa de tensão disponível. 

 

TCFC 15 – Largura do pulso 

Equipamento necessário:  

Medidor não invasivo de tensão apropriado para medidas em radiologia diagnóstica que 
permita avaliar a forma de onda. 

Medidas:  

Realizar no mínimo 4 medidas para o valor de tensão igual 80 kV quando disponível ou outro 
valor disponível que, seja intermediário na faixa de tensão, quando o equipamento permitir 
mais de um valor de tensão. 

 

TCFC 16 – Camada semiredutora 

Equipamento necessário:  

Dosimetro apropriado para medidas de radiação em radiologia diagnóstica + lâminas de 
aluminio com diferentes espessuras. Opcionalmente pode ser utilizado sistema de medida que 
avaliam a camada semiredutora diretamente sem a necessidade de absorvedores adcionais. 

Medidas:  

Realizar a avliação preferencialmente no valor de tensão igual 70 kV quando disponível ou 
outro valor disponível. 

Utilizar a equação seguinte, Equação C.2, para calcular o valor numérico da camada 
semiredutora. 

 

"�� = ¨�×Q�Z_¨l�
l�a�¨�×Q�Z_¨l�

l�a
Q�Zf� f�o a                                        (C.2) 

Onde: L0 – leitura com campo aberto; La – leitura imediatamente antes da CSR; Lb – Leitura 
imediatamente depois da CSR; xa e xb espessuras antes e depois da CSR respectivamente.  

 

TCFC 17 – Filtração total 

Equipamento necessário: 

Dosimetro apropriado para medidas de radiação em radiologia diagnóstica + lâminas de 
aluminio com diferentes espessuras. Opcionalmente pode ser utilizado sistema de medida que 
avaliam a camada semiredutora diretamente sem a necessidade de absorvedores adcionais. 
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Medidas:  

Avaliar o valor da camada semiredutora (TCFC 16) e estimar a filtração total 

Utilizar a tabela abaixo para estimar o valor numérico da filtração total. 

Tabela 9.1 - TABELA FILTRAÇÃO (89) (Filtração total em função da CRS e do kV). 

 
Tensão (kV) 

CSR 50 60 70 80 90 100 

1 1,10 
     

1,2 1,50 1,00 
    

1,3 1,75 1,17 
    

1,4 2,00 1,33 1,00 
   

1,5 2,25 1,50 1,17 
   

1,6 2,50 1,67 1,33 1,00 
  

1,7 2,75 1,83 1,50 1,13 
  

1,8 3,00 2,00 1,67 1,25 
  

1,9 3,50 2,25 1,83 1,38 
  

2 3,75 2,50 2,00 1,50 
  

2,1 4,00 2,75 2,17 1,63 
  

2,2 4,50 3,00 2,33 1,75 
  

2,3 5,00 3,25 2,50 1,88 1,50 
 

2,4 5,50 3,50 2,67 2,00 1,63 
 

2,5 6,00 4,00 2,83 2,17 1,75 
 

2,6 6,50 4,25 3,00 2,33 1,88 
 

2,7 7,00 4,50 3,25 2,50 2,00 1,56 

2,8 
 

5,00 3,50 2,67 2,13 1,67 

2,9 
 

5,25 3,75 2,83 2,25 1,78 

3 
 

5,50 4,00 3,00 2,38 1,89 

3,1 
 

6,00 4,25 3,25 2,50 2,00 

3,2 
 

6,50 4,50 3,50 2,67 2,13 

3,3 
 

7,00 5,00 3,67 2,83 2,25 

3,4 
  

5,25 3,83 3,00 2,38 

3,5 
  

5,50 4,00 3,17 2,50 

3,6 
  

5,75 4,25 3,33 2,67 

3,7 
  

6,00 4,50 3,50 2,83 

3,8 
  

6,50 4,75 3,75 3,00 

3,9 
  

7,00 5,00 4,00 3,17 

4 
  

7,33 5,25 4,17 3,33 

4,1 
  

7,67 5,50 4,33 3,50 

4,2 
  

8,00 6,00 4,50 3,67 

4,3 
   

6,25 4,75 3,83 

4,4 
   

6,50 5,00 4,00 

4,5 
   

6,75 5,25 4,17 

4,6 
   

7,00 5,50 4,33 
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TABELA FILTRAÇÃO (Filtração total em função da CRS e do kV) - continuação 

Tensão (kV) 
CSR 50 60 70 80 90 100 
4,7 

   
7,33 5,75 4,50 

4,8 
   

7,67 6,00 4,75 

4,9 
   

8,00 6,25 5,00 

5 
   

8,40 6,50 5,25 

5,1 
   

8,80 6,75 5,50 

5,2    9,20 7,00 5,75 

5,3    9,60 7,33 6,00 

5,4    10,00 7,67 6,25 

5,5     8,00 6,50 

5,6     8,40 6,75 

5,7     8,80 7,00 

5,8     9,20 7,33 

5,9     9,60 7,67 

6     10,00 8,00 

6,1     8,33 8,33 

6,2     8,67 8,67 

6,3     9,00 9,00 

6,4     9,33 9,33 

6,5     9,67 9,67 

6,6     10,00 10,00 

 

Para outros valores interpolar ou extrapolar a partir dos dados da tabela. 

 

TCFC 18 – Radiação de fuga 

 

Equipamento necessário:  

Dosimetro apropriado para medida de baixo nível de radiação e com geometria apropriada 
para este tipo de avaliação. 

Medidas:  

Realizar as medidas em torno do alojamento do tubo em todas as posições relavantes. 

 


