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RESUMO 

 

A Tomografia Computadorizada (TC) consiste em detectar alterações orgânicas 
significativas que possam ser prejudiciais ou não à saúde humana. Porém essa tecnologia 
pode causar sérios danos à saúde decorrente principalmente do seu uso indiscriminado e/ou 
ao manuseio inadequado do equipamento. Tais danos podem favorecer o desenvolvimento 
de neoplasias e outros agravos, e esse risco pode aumentar conforme a elevação da 
exposição excessiva a esse exame. Com o objetivo de investigar os riscos de exposição a 
esse exame, foi realizada uma pesquisa transversal, descritiva e exploratória, com análise 
secundária de dados, desenvolvida em um Hospital Universitário no município de Petrolina – 
PE. Analisaram-se 300 (trezentos) exames de TC, realizados no mês de fevereiro de 2015, 
com indivíduos de ambos os sexos, com idades variando de 0 a 89 anos, sendo 68% 
indivíduos do sexo masculino e 6% pacientes pediátricos de 0 a 15 anos. A maioria dos 
exames de TC foi de crânio (72%) seguido pelo de face 7%. A quantidade de crianças entre 
0 a 15 anos de idade que realizaram TC de crânio foi de 6% (20). Nos resultados desse 
estudo observou-se que as dosagens de mA e kV são pré-estabelecidas (programadas) 
sendo elevada a frequência no uso dos exames de TC (principalmente de crânio) com intuito 
de acompanhar a evolução da doença /agravo. E que essa frequência no uso acarreta uma 
probabilidade maior de câncer. Faz-se necessária a elaboração de protocolos e de um 
consenso que adequem níveis mínimos possíveis de dosagem de radiação em todas as 
instituições que oferecem a TC como método diagnóstico, a fim de fomentar uma maior 
adequação dos níveis de exposição da radiação ionizante, principalmente em populações 
pediátricas. Sugere-se também, como forma de educação permanente e segurança do 
paciente, que após a alta hospitalar, estes pacientes sejam orientados quanto aos efeitos 
colaterais que poderão surgir após o uso desses exames e quanto aos cuidados na 
prevenção de doenças decorrentes do evento. Além disso, é perceptível a necessidade da 
interdisciplinaridade na aplicação do conhecimento acerca do uso adequado desses 
equipamentos nas áreas de saúde. 
 
Palavras chaves: Tomografia Computadorizada; Radiação Ionizante; Controle de Riscos; 
Segurança do Paciente. 
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ABSTRACT 

 

The Computed Tomography (CT) is to detect significant organic alterations that may be 
harmful to human health or not. However this technology can cause serious damage to 
health arising mainly from its indiscriminate use and/or to inappropriate handling of 
equipment. Such damages may favor the development of neoplasms and other ailments, and 
this risk may increase as the elevation of excessive exposure to this exam. With the objective 
of investigating the risks of exposure to this exam was performed a transversal, descriptive 
and exploratory, with secondary analysis of data, developed in a University Hospital in the 
city of Petrolina-PE. We analyzed (300) exams of TC, performed in the month of February 
2015, with individuals of both sexes, with ages ranging from 0 to 89 years, being 68% males 
and 6% pediatric patients from 0 to 15 years. The majority of the examinations of TC was of 
the skull (72%) followed by face 7%. The quantity of children between 0 and 15 years of age 
who underwent cranial CT was 6% (20). The results of this study it was observed that the 
dosages of mA and kV are pre-established (programd) being high frequency in the use of CT 
scans (mainly of the Skull) with intention to follow the evolution of the disease /tort. And that 
this frequency in use entails a greater probability of cancer. It is necessary the development 
of protocols and a consensus that best suited the minimum levels possible of radiation dose 
in all the institutions that offer the CT as a diagnostic method, in order to foster greater 
adequacy of exposure levels of ionizing radiation, especially in the pediatric population. Also 
suggests that, as a form of permanent education and safety of the patient, who after hospital 
discharge, these patients are oriented regarding side effects that may arise after the use of 
these exams and regarding the care in the prevention of diseases caused by the event. In 
addition, it is noticeable the need of interdisciplinarity in application of knowledge about the 
appropriate use of such equipment in the areas of health. 
 
Keywords: Computed tomography; Ionizing Radiation; Risk Control; Patient Safety. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No início da década de 70, a medicina convencional revolucionou-se com o 

surgimento do tomógrafo - inicialmente na Inglaterra em 1966, para diagnóstico de 

câncer de mama. Esse equipamento possibilitou uma maior facilidade em 

diagnosticar doenças de modo rápido, preciso e eficaz, bem como seus diversos 

aspectos no interior do corpo humano. Simplesmente por se tratar de um 

instrumento de fácil manipulação, de boa qualidade e resposta ao exame, e que hoje 

se tornou bastante utilizado nas emergências hospitalares (NAVARRO, 2009). 

A tomografia computadorizada (TC) é um método de diagnóstico baseado na 

emissão de raios X e na transformação dos dados obtidos em imagens digitalizadas.  

Consiste em detectar, em finos cortes laminares, alterações significativas que 

possam ser prejudiciais ou não à saúde humana (NAVARRO, 2009). Ela utiliza a 

radiação X para reproduzir uma parte do corpo humano em seus planos e espaços, 

permitindo a visualização profunda das estruturas em lâminas (fatias), 

principalmente dos tecidos mineralizados, viabilizando a detecção de possíveis 

irregularidades de modo tridimensional (GARIB et al., 2007). Esse exame contribui 

no tratamento ao orientar procedimentos terapêuticos invasivos, além de permitir 

principalmente o diagnóstico e a avaliação da gravidade de muitas doenças. Assim é 

de ampla utilidade médica atualmente.     

Desde o surgimento dessa importante ferramenta de diagnóstico – o 

tomógrafo – houve uma importante transformação efetiva na medicina no que tange 

à melhoria da saúde. Porém é imperioso destacar que, além de benefícios, essa 

nova tecnologia também tem causado muitos danos à saúde, esses decorrentes 

principalmente de seu uso indiscriminado e o manuseio inadequado do equipamento 

(PARENTE, 2013). Embora esse exame computadorizado tenha alto potencial de 

diagnóstico, ele produz doses altas de radiação aos pacientes em relação a outros 

métodos de diagnóstico radiológico. Portanto, a TC pode ter uma representatividade 

bastante significativa em relação à exposição a radiação sobre os demais métodos 

radiodiagnósticos da prática médica  (PASCHOAL, 2012). 

Além do exposto, os efeitos adversos ocorridos pelo uso do tomógrafo podem 

favorecer o desenvolvimento de neoplasias e outros agravos. Tais danos podem 

aumentar o risco devido à elevação da dose efetiva média anual de radiação que 

não pode exceder 1 mSv (milisievert) em um ano em um indivíduo que não trabalhe 
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na área de saúde com radiação. E essa dose anual não deve ultrapassar em 20 

mSv em um indivíduo ocupacionalmente exposto. Além disso, os danos citados 

podem decorrer da exposição excessiva a esse exame e ainda pelo uso inadequado 

do equipamento (PARENTE, 2013; BRASIL, 1998).  

Para se definir e correlacionar às diversas emissões radioativas com os 

efeitos biológicos foram estabelecidas, entre outras, as seguintes grandezas: 

exposição, dose absorvida, e dose equivalente. Cada uma destas grandezas físicas 

possui uma unidade em que a mesma é expressa (assim como, por exemplo, 

distância pode ser expresso em metros, corrente elétrica em Ampères, etc.) 

(BRASIL, 2005). 

A Exposição (ato ou condição de estar submetido à radiação ionizante) 

corresponde à quantidade de cargas elétricas liberadas em uma massa de ar devido 

à radiação incidente. A Dose Absorvida (Gray) é uma medida da energia da radiação 

absorvida por uma determinada massa de matéria. A unidade de Dose Absorvida é 

Joule por quilograma ou de forma mais usual J/kg, sendo 1 Gy = 100 J/kg. A Dose 

Equivalente (Sievert), ou simplesmente DOSE, leva em conta o efeito biológico em 

tecidos vivos, produzido pela radiação absorvida. Desta forma a Dose Equivalente é 

obtida da Dose Absorvida multiplicada por fatores ponderantes apropriados. A 

unidade da Dose Equivalente ou DOSE é o Sievert (Sv) ou seu sub-múltiplo o 

milisievert (mSv). A unidade antiga desta grandeza é o REM que se relaciona com o 

Sv da seguinte forma: 1 Sv = 100 REM (BRASIL, 2005). 

Segundo as recomendações da Comissão Internacional para a Proteção 

Radiológica, os três princípios fundamentais para a proteção radiológica são a 

indicação justificada do procedimento, a otimização e a restrição do uso das doses. 

A indicação do exame tomográfico se refere ao fato de que essa exposição 

radiológica não seja realizada sem uma justificativa clínica pertinente do paciente. A 

otimização, a qual é resultante das informações obtidas pelo exame tem relação 

com a qualidade de imagem e com a dose de radiação a que o paciente está 

exposto (MEDEIROS, 2009). 

A TC é bastante utilizada nos serviços de saúde, sendo considerada de 

primeira escolha pelos médicos. Trata-se de uma imagem que deriva do tratamento 

informático dos dados obtidos numa série de projeções angulares de raios X, 

através de radiação ionizante (prejudicial à saúde humana). Na maioria dos 

equipamentos existe, mesmo que em pouca quantidade, a radiação ionizante. E o 
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tomógrafo, em especial, é onde se encontra as maiores doses desse tipo de 

radiação (SÁ, 2009). 

A literatura internacional considera o uso do tomógrafo como algo 

preocupante para a saúde do ser humano, principalmente pelo uso excessivo do 

equipamento, pois é sabido que parte da radiação é absorvida pelo corpo humano 

(SÁ, 2009). Segundo o Manual de Radiologia para Estudantes (2011), os exames 

radiológicos em geral, têm o potencial de produzir mutagenicidade ou câncer. E 

quanto maior a exposição, maior o risco.  E para a população infantil esse risco é 

maior ainda. Nesse sentido, pesquisas ainda estão sendo realizadas com intuito de 

minimizar a dose de radiação emitida pelo tomógrafo. 

No Brasil foi evidenciado situações em que houve aplicação de doses de 

radiação em valores de 43 vezes maiores que os níveis recomendados, isso devido 

principalmente à falta de técnica específica para manuseio do aparelho e a utilização 

inadequada destes equipamentos (NAVARRO, 2009). 

As agências e comissões de proteção radiológica têm se preocupado com as 

elevadas doses de radiação produzidas pela tomografia e defenderam a 

necessidade de minimização da quantidade sem lançar mão da qualidade da 

imagem produzida por ela (PASCHOAL, 2012). No Brasil, o órgão regulador é a 

Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), que elaborou em setembro de 

1973, as “Normas básicas de proteção radiológica”. A atualização dessa norma mais 

recente foi apresentada com o título “Diretrizes básicas de proteção radiológica” – 

NN-3.01 em janeiro de 2005. 

É importante salientar também que não existe nenhum nível seguro 

conhecido de exposição à radiação, portanto, cabe, principalmente ao profissional 

de radiologia, a ponderação do risco/benefício e as potencialidades diagnósticas de 

cada exame no momento de sua solicitação, devendo esta escolha estar respaldada 

por uma justificativa apropriada (VITRAL, 2011).  

A importância deste trabalho, portanto, configura-se no fato de existirem ainda 

poucos relatos sobre este tema no país, trazendo à tona uma questão de saúde 

pública que exige respostas rápidas e cuidados indispensáveis à prevenção de 

doenças secundárias ao uso da radiação e, consequentemente, à preservação da 

vida das pessoas que necessitam de sua utilização. Dessa forma, faz-se importante 

descrever o conhecimento que os profissionais, responsáveis e envolvidos 

diretamente com a radiação e com o uso dos equipamentos que dispensam 
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radiação, têm a respeito dos riscos aos quais eles estão expostos e os transeuntes 

da instituição.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral  

  

Analisar a dose de radiação emitida pelo tomógrafo em exames realizados 

nas urgências do hospital. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

- Verificar a quantidade da dose de radiação emitida pelo tomógrafo com base 

nos parâmetros de mA e Kv; 

- Verificar a existência de orientações aos pacientes que são submetidos à TC 

após alta visando efeitos colaterais provenientes de seu uso em exames. 

- Observar na equipe de profissionais diretamente responsáveis pelo manuseio 

de equipamentos radioativos a aplicabilidade do conhecimento interdisciplinaridade 

como forma de assistência holística aos pacientes  
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1 A tomografia computadorizada e a radiação ionizante 

A tomografia computadorizada (TC) é um método de diagnóstico por imagem 

que utiliza a radiação X, a qual permite obter a representação de uma secção do 

corpo humano em quaisquer uns dos três planos do espaço (GARIB, 2007). Esse 

método de diagnóstico por imagem revolucionou a radiologia diagnóstica. O uso da 

TC vem crescendo a cada ano, pois é uma tecnologia seccional amplamente 

disponível, de fácil acesso aos pacientes, e familiar tanto aos radiologistas quanto 

aos médicos que o solicitam (PARENTE, 2013). 

Ao se tratar de TC, deparamo-nos com um crescimento da avaliação médica, 

surgida em 1972 e, desde então, tem-se desenvolvido rapidamente, tanto em termos 

de desempenho técnico como no uso clínico (RODRIGUES, et al, 2012). Em 

comparação com as radiografias convencionais, que projetam em um só plano todas 

as estruturas atravessadas pelos raios-X, a TC evidencia as relações estruturais em 

profundidade, mostrando imagens do corpo humano em “fatias”. Além disso, o 

exame permite enxergar todas as estruturas em camadas, principalmente os tecidos 

mineralizados, com uma definição admirável, permitindo a delimitação de 

irregularidades tridimensionalmente (PORTO, 2014). 

Trata-se de um excelente método diagnóstico que revolucionou a radiologia e 

possibilitou um enorme avanço nos métodos de imagem. No entanto, deve-se ter 

uma reflexão sobre a responsabilidade em relação à radiação oferecida a cada 

paciente. Ela utiliza maior dose de radiação que a radiologia convencional. Os 

tomógrafos com múltiplas fileiras de detectores, que permitem cortes cada vez mais 

finos e as múltiplas fases contrastadas, aumentam ainda mais a dose de radiação 

(PARENTE, 2013). 

O uso da TC como método de investigação do abdome representa um 

aperfeiçoamento significativo no diagnóstico de diversas doenças, com consequente 

impacto nas decisões terapêuticas. Isto tem sido particularmente útil na avaliação do 

abdome agudo, situação na qual, para o tratamento adequado, são fundamentais a 

precisão e rapidez diagnósticas, fatores estes potencializados pela introdução das 

técnicas espiral e com multidetectores, como também, pelo conhecimento 

acumulado na utilização dessa ferramenta diagnóstica (FREIRE, et al, 2006). 



19 

 

 

 
3.1.1 Aquisição de dados pelo tomógrafo 
 

O sistema de aquisição de imagens do equipamento em estudo é a 

Tomografia Helicoidal Multicorte. O que a diferencia das demais é que neste tipo de 

sistema a mesa move-se a uma velocidade constante enquanto na TC convencional 

a mesa move-se impulsionando cada rotação, a aquisição de dados é contínua, 

sendo as projeções adquiridas continuamente, enquanto o paciente é deslocado 

com velocidade constante (TERRA, 2011).   

 

Figura 1: Ilustração do equipamento de Tomografia Helicoidal.  

Fonte: Medeiros (2009). 

As tomografias convencionais são classificadas pelo movimento em que ela 

realiza sobre a região do corpo a ser estudada. Já na TC Helicoidal, um fino feixe de 

raios X em forma de leque promove diversas voltas em torno do paciente, sendo 

esses raios X percebidos por um conjunto de detectores. Coloca-se o paciente 

deitado em uma mesa que se direciona ao equipamento, os raios X irão interagir 

com o corpo onde durante a aquisição da imagem e a intensidade dos raios X que 

passam pelo corpo, são lidos pelos sensores e transformados em sinais elétricos 

que são enviados ao computador. Portanto, 
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[...] as acelerações e desacelerações do paciente durante a 
alternância de períodos de aquisição de dados são eliminadas, ou 
seja o tempo efetivo de exame é de 100%. Este modo de varrimento 
é designado por helicoidal ou espiral, pois a combinação de 
movimentos da mesa e da ampola de raios X originam que as 
múltiplas projeções axiais definam no espaço, a um ponto 
equidistante do eixo, uma espiral com o eixo coincidente com o eixo 
do sistema, tal como se pode verificar na imagem demonstrativa” 
(TERRA, 2011). 

 

Figura 2: A) aquisição axial (direita); B) aquisição volumétrica Helicoidal (esquerda).  

Fonte: Augusto (2009). 

Contudo, segundo Albani et al (2003) a TC Helicoidal apresenta várias 

vantagens em relação à forma de aquisição de imagem de outros exames 

diagnósticos. Como principais vantagens, destacam-se: os cortes em diversos 

planos do corpo humano, a não sobreposição de imagens e a visualização das 

partes moles do tecido. Porém, a TC Helicoidal também apresenta desvantagens 

como custo elevado, produção de artefatos (imagens borradas) na presença de 

metais e principalmente – dose excessiva de radiação. Nesses equipamentos 

geralmente pede-se ao paciente para respirar devagar e evitar a deglutição, pois 

qualquer movimentação durante a aquisição da imagem pode causar um pequeno 

artefato que consequentemente dificultará a avaliação das imagens e sua posterior 

análise para diagnóstico. 
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Na aquisição de imagem, os exames tomográficos são desenvolvidos a partir 

de medições em várias posições do sistema turbo-detector, obtidas do paciente. Os 

dados apurados pelos detectores são transformados em sinal digital e enviados ao 

computador. Segundo Lyra, (2015): 

O feixe de raios X utilizado é colimado para irradiar uma fatia do 
volume, que é dividida em pequenas unidades de volume 
denominadas voxel. O feixe de raios X é atenuado quando atravessa 
uma fileira de voxels, devido à interação com a matéria. O valor da 
intensidade do feixe de entrada (Io) é conhecido, a parcela do feixe 
que consegue atravessar fileira de voxels é captada pelo detector. 
Então de posse do valor da intensidade do feixe de entrada e do 
feixe de saída captado pelo detector pode se determinar a parcela do 
feixe absorvido pela fileira de voxels. 

Portanto, cada voxel ou conjunto de voxels faz referência a um tecido e a um 

pixel e cada pixel representará na imagem um tom de cinza. Por consequência  o 

tom cinza da imagem do pixel dependerá do valor de atenuação promovida pelos 

voxels que representa (LYRA, 2015). A imagem a seguir faz uma mera ilustração 

representando os voxels e pixel.  

Figura 3 - Transformação de uma fatia de volume para geração da imagem digital 

por TC.  

 

 

Fonte: Lyra (2015). 

Neste estudo o equipamento de Tomografia utilizado possui um sistema 

espiral multicorte de 02 canais. A espessura de corte varia de acordo com o 

fabricante que pode ser de 1mm a 10 mm. Segundo Lyra (2015) “não tem como 
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padronizar determinados protocolos, mas aproximá-los conforme a necessidade do 

serviço”. A ilustração do corte está representada na Figura 4. 

 

Figura 4 - Espessura de corte 1, 3, 5 e 10 mm.  

 

 

 

 

 

Fonte: Felix (2015). 

A gama de aplicações desta radiação tem aumentado, por exemplo, por meio 

da angiografia por TC, da endoscopia virtual, de estudos multifase com contraste, 

reformatações multiplanares e volumétricas (SILVA, 2011). A quantidade de 

solicitações por exames de TC realizados por ano apresenta crescimento constante 

desde o início da utilização desse método na prática clínica (HUDA, 2009). Diversos 

fatores contribuem para isso, dentre os quais a constante evolução tecnológica dos 

equipamentos, com aumento da velocidade de aquisição de dados e redução do 

tempo de realização dos exames, assim como o aumento no número de indicações 

para a sua realização, anexo a maior disponibilidade e diminuição dos custos do 

exame (SEMELKA, 2007). 

Na ortodontia, por exemplo, a tomografia volumétrica (helicoidal) 

computadorizada é uma ferramenta de diagnóstico essencial para os casos de 
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dentes inclusos, pois prevê a localização precisa desse elemento e dos dentes e 

estruturas adjacentes. Permite um planejamento mais seguro e preciso com relação 

à movimentação ortodôntica, além de fornecer importantes informações acerca da 

condição radicular (BJERK, 2006). Embora esse exame computadorizado tenha alto 

potencial de diagnóstico, ele produz doses altas de radiação aos pacientes em 

relação a outros métodos de diagnóstico radiológico. Portanto, pode ter uma 

representação bastante significativa em relação aos demais métodos 

radiodiagnósticos da prática médica (PASCHOAL, 2012). 

Contudo, observa-se que esse evidente aumento na utilização dos métodos 

de diagnóstico por imagem que fazem uso de radiação, em especial da TC, é 

responsável pelo acentuado aumento da dose de radiação média individual por ano 

(HUDA, 2009). Hoje em dia, a dose de radiação recebida por indivíduo por ano é 

considerada secundária ao cuidado médico, principalmente na investigação 

diagnóstica de doenças. Com isso, existe uma ansiedade crescente da comunidade 

médica, das empresas produtoras de equipamentos e mesmo de pacientes no que 

tange ao controle da dose de radiação determinada pelos diversos exames que 

utilizam radiação ionizante (KALENDER, 2008; PORTO, 2014). 

 

3.2  Efeitos da Radiação Ionizante X Mecanismos de ação nas células 

 

A radiação pode ser caracterizada como ionizante e não-ionizante, sendo a 

principal diferença entre elas a energia e a frequência. A radiação não-ionizante é 

caracterizada por não possuir energia suficiente para arrancar elétrons dos átomos 

do meio por onde está se deslocando, ou seja, não realiza ionização, mas tem o 

poder de quebrar moléculas e ligações químicas. São radiações de baixa frequência. 

Dessa radiação fazem parte os tipos: micro-ondas (telefone celular, forno) ondas de 

rádio, infravermelho e luz visível. Estão presentes em grande variedade na natureza 

e em inúmeras aplicações práticas cotidianas (PADILHA, 2011).  

Já a radiação ionizante é definida como aquela que tem energia com 

capacidade para interagir com os átomos do meio por onde ela se propaga. Ou seja, 

essa radiação tem energia suficiente para arrancar pelo menos um elétron de um 

dos níveis de energia de um átomo do meio, por onde ela está se deslocando. 

Assim, esse átomo deixa de ser neutro e passa a ter uma carga positiva, devido ao 
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fato de que o número de prótons se torna maior que o de elétrons. São radiações de 

altíssimas frequências, como raios X e gama, raios ultravioleta curtos, que podem 

causar danos à saúde (PADILHA, 2011). Ela é classificada em dois grupos: aquela 

que tem carga elétrica e a neutra. As diferenças entre cada tipo estão no método de 

produção, no poder de penetração e na interação com a matéria. Com relação ao 

último item, pode-se afirmar que as partículas eletricamente carregadas interagem 

diretamente com a matéria, produzindo ionização direta, observe a figura 3. 

(NOVAILHETAS, 2003).  

 

Figura 5: Efeito da radiação com a rejeição do elétron gerando ionização do átomo.  

 

 Fonte: Da Silva (2014). 

 

A interação da matéria com as radiações ionizantes é um processo que 

ocorre em nível atômico. Essa radiação é aquela capaz de arrancar um elétron de 

um átomo. O processo de ionização então, se dá pela união de íon positivo com um 

íon negativo. Os elétrons estão ligados a átomos por forças elétricas com diferentes 

valores, dependendo de sua localização. Quanto mais próximo for do núcleo, maior 

será a força de atração entre o elétron e o núcleo, positivamente carregado 

(NOVAILHETAS, 2003). 
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De acordo com da Silva (2014), os elétrons ejetados possuem energia 

suficiente para favorecer um confronto com elétrons orbitais de outros átomos, 

promovendo consequentemente novas ionizações estabelecendo um novo equilíbrio 

químico. A radiação ionizante pode arrancar qualquer elétron de um átomo se tiver 

energia maior que o de ligação dele ao átomo. Essa energia é dissipada através da 

interação do elétron com elétrons e núcleos de outros átomos, eventualmente 

encontrados em sua trajetória. Novos íons podem, assim, ser introduzidos na 

matéria. O processo é finalizado quando, tendo sua energia dissipada em interações 

(choques), os elétrons (e suas cargas negativas) acabam capturados por moléculas 

do meio. Ainda conforme da Silva (2014): 

[...] nas células e tecidos, a formação dos radicais livres (•OH e •H) 
pode iniciar um grande número de reações químicas podendo atacar 
outras moléculas vizinhas e com produção de novos radicais livres, 
os quais, por sua vez, ainda atacam outros compostos até 
interromper as operações normais das células. O dano produzido 
pela radiação depende da atividade e da energia da radiação, do 
tempo de exposição e se a fonte está dentro ou fora do corpo 
(SILVA, 2014). 

No corpo humano, o conjunto de átomos formam as moléculas, algumas 

pequenas como a molécula da água, outras grandes como a do DNA. Quando uma 

partícula ionizante retira um elétron de um dos átomos de uma molécula do nosso 

corpo, pode causar uma desestabilização com consequente quebra da molécula. 

Porém o mecanismo de ação das radiações pode ser direto ou indireto. No 

mecanismo direto, a radiação age diretamente nas moléculas importantes, como 

DNA, principal constituinte dos cromossomos do núcleo das células. Já no 

mecanismo indireto, a radiação age na molécula da água, quebrando-a e produzindo 

componentes reativos, como os radicais livres, que são moléculas ou átomos 

neutros instáveis (OKUNO E YOSHIMURA, 2010; OKUNO, 2013).  

 

3.3 Problemas advindos da exposição à radiação 

 

Uma diversidade de situações do cotidiano expõe o homem à radiação. Na 

natureza, acontece por meio de isótopos radioativos geogênicos de minerais e 

rochas, raios cósmicos, etc., e nos materiais antropogênicos como os artefatos 

nucleares em geral, aparelhos de raios-X, etc. Na Figura 6 são mostradas as 

principais fontes de radiações ionizantes e não-ionizantes (NEVES, 2013).  
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Porém, o efeito desta exposição é dependente da dose e do tempo de 

exposição. Todavia, não se pode determinar a relação entre o nível de exposição e o 

tipo de efeito que aquela exposição acarretará ao homem (PIRES, 2011). A radiação 

pode também ser representada sob formas de ondas eletromagnéticas, sob formas 

de campo elétrico e campo magnético, que se propagam no vácuo com a velocidade 

da luz de 3x108 m /s, conforme a Figura 6. 

 

Figura 6: Espectro eletromagnético.  

 Fonte: Google. 

De acordo com o espectro (que representa as principais fontes de radiação 

ionizante e não-ionizante) somente os raios-X e gama são radiações ionizantes. Isto 

quer dizer que eles possuem energia suficiente para arrancar elétrons e ionizar 

átomos. Diferente de outras partículas carregadas, os raios-X e gama podem perder 

praticamente toda energia em apenas uma interação com átomos, expulsando, 

dessa forma, elétrons que saem ionizando átomos até pararem (OKUNO, 2013). 

Na radiologia, as grandezas dosimétricas fundamentais de proteção 

radiológica foram adotadas pelo International Comission on Radiological Protection 

(ICRP) baseadas em medições da energia da radiação ionizante depositada nos 

tecidos e órgãos biológicos (PATRÍCIO, 2010).  
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Em resumo destacam-se conceitos dos principais parâmetros técnicos em 

radiologia:  

Tensão (kV) – a elevação da tensão endurece o feixe de raios X fazendo com 

que penetrem mais facilmente na matéria. Contudo, um aumento da tensão é 

acompanhado por um aumento exponencial da dose sobre o paciente.  

Intensidade de Corrente (mA) e tempo de exposição (s) – a seleção da 

intensidade de corrente e do tempo de exposição para determinar a exposição 

radiográfica é de extrema relevância (MEDEIROS, 2009). Para um exame de TC a 

dose a que o paciente é exposto varia linearmente com o produto da corrente da 

ampola pelo tempo de exposição.  

Pitch – o aumento do pitch faz com que a dose sobre o paciente diminua, 

pois há um número menor de rotações para a mesma distância. No caso do pitch ser 

igual a 1, a mesa, move-se o equivalente à espessura do corte por revolução e a 

energia é cedida ao objeto num volume duplo.  

Colimação – A eficiência geométrica dos detectores é deteriorada com 

colimações muito finas. Este efeito leva a um aumento indireto da dose, pois levará 

a um maior tempo de exposição.  

Espessura de corte - A dose não é diretamente afetada pela espessura do 

corte. No entanto mudanças na espessura do corte são acompanhadas por um 

amento de mAs, por rotação, havendo portanto um aumento efetivo de dose 

(MEDEIROS, 2009). 

Portanto, os principais parâmetros para o desenvolvimento de dose de 

radiação-imagem são: 

 SIEVERT (Sv) e MILISIEVERT (mSv): A unidade de dose efetiva é SV.  

Em radiodiagnóstico as unidades são da ordem dos mSv. A dose 

equivalente, num órgão ou tecido. A unidade S.I. da dose equivalente é 

J/kg, designada de Sievert (Sv). 

 KERMA (K): do Inglês Kinetic Energy Released in Material. Representa a 

energia transferida para o meio na primeira fase de interacção do feixe, 

num dado ponto de interesse. 

 GRAY (Gy): é a  kerma  expressa em unidades do S.I. por J/kg  e 

caracteriza a primeira fase do processo de deposição de energia na 
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matéria. É a dose absorvida, quantidade física fundamental em proteção 

radiológica. 

 kV: é responsável pelo poder de penetração do raio-X, ou seja, quanto 

mais kV  mais escura fica a imagem, determinando o contraste. O ajuste 

de kV é fator primário de controle de contraste e secundário de controle de 

densidade óptica ou grau de enegrecimento. Quanto maior a espessura da 

estrutura a ser radiografada, maior o numero de kV  a ser aplicado. O 

cálculo do kV é feito através da formula: 

kV = 2e + K 

onde: 

e = espessura,  

K= constante do aparelho 

 mAs: é responsável pela quantidade de radiação produzida e o tempo de 

exposição do paciente a radiação.  Cálculo do mAs: 

mAs = mA . s 

em que:  

mA = corrente em miliampères; 

s = Tempo em segundos. 

 

O ajuste de mAs é fator primário de controle de densidade óptica ou grau de 

enegrecimento. Quanto maior o mA, mais elétrons estarão disponíveis e maior será 

a produção de raios-X. O número de elétrons pode ser alterado modificando o tempo 

de exposição ou o mA ou até mesmo ambos os fatores (fator mAs). Quanto menor o 

tempo (s), menor será o tempo de exposição do paciente. 

A radiação ionizante é definida como transporte de energia, tanto na forma de 

ondas eletromagnéticas como na de partículas subatômicas, capazes de causar 

ionização da matéria. Embora, a radiação ionizante seja utilizada como uma terapia 

no tratamento ou inibição de células tumorais, ela tem um forte potencial para o 

desenvolvimento destas. No momento em que a radiação ionizante perpassa a 

matéria, dispensa energia por excitações ou ionizações. 
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Os efeitos da radiação dependem, sobretudo, de fatores relativos à 

quantidade e à qualidade da radiação incidente a qual irá interagir, bem como da 

natureza do material (FLOR, 2006; BONATO E ELNICAVE 2011). A Tabela 1 

apresenta a sintomatologia que surgirá, dependendo da dosagem, com a exposição 

do organismo à radiação. 
 

Tabela 1: Efeitos agudos da radiação em adultos.  

FORMA DOSE ABSORVIDA SINTOMATOLOGIA 

Hematopoiética 2-6 Gy* Função medular atingida: 

linfopenia, leucopenia, 

trombocitopenia, anemia 

Gastrointestinal 4-7 Gy Diarreia, vômitos, hemorragias  

(morte em 5-6 dias)  

Pulmonar 8-9 Gy Insuficiência respiratória aguda, 

coma e morte entre 14 e  36 horas 

Cerebral > 10 Gy Morte em poucas horas por colapso 

Fonte: Novailhetas (2003). 

Estudos sobre o risco de desenvolvimento de câncer causado pelos efeitos da 

radiação provêm de dados de sobreviventes de ataques nucleares (PRESTON, 

2007). Em estudos sobre doses em pacientes de diferentes serviços de 

radiodiagnóstico no Brasil, ficou demonstrado que a utilização de técnicas e 

equipamentos inadequados resultou na administração de doses elevadas de 

radiação nos pacientes, inclusive em crianças, chegando-se a encontrar valores 43 

vezes maiores do que os níveis de referência para diagnóstico (NAVARRO, 2009). 

A Comissão Internacional para a Proteção Radiológica propõe três princípios 

fundamentais, que são: indicação justificada do procedimento (justificação), a 

otimização e a restrição ao uso das doses. Tais pontos sugerem basicamente a 

necessidade de se avaliar a real necessidade da exposição. Em caso positivo deve 

ser feito de forma adequada e com controle dos níveis preconizados de radiação 

(MEDEIROS, 2009).  
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O princípio da Otimização propõe que deve haver o mínimo de exposição 

possível ou esta ser reduzida. Este princípio é conhecido como ALARA (As Low As 

Reasonably Achievable) que pauta o uso racional dessa tecnologia (KALRA, 2004). 

Para otimizar as doses, segundo esse princípio, é necessário que o equipamento em 

si esteja em perfeitas condições de uso e, também, que ele seja operacionalizado de 

maneira correta, ou seja, por pessoas treinadas. Já o princípio da Limitação afirma 

que deve existir um limite de dose para indivíduos ocupacionalmente expostos e 

indivíduos ocasionalmente expostos (BRASIL, 1998).  

O valor para limite de dose para indivíduos ocupacionalmente expostos 

deverá ser: dose efetiva média anual: 20 mSv em qualquer período de 5 anos 

consecutivos, não ultrapassando 50mSV em nenhum ano; dose equivalente anual: 

500 mSv para extremidades e 150 mSv para o cristalino, não excedendo esses 

valores; para gestantes, a dose no abdome não deverá exceder 2 mSv durante o 

período da gestação, e no embrião, a dose não poderá exceder o valor de 1 mSv 

durante esse período; para estudantes em treinamento, com idade entre 16 e 18 

anos, serão: dose efetiva anual de 6 mSv; dose equivalente anual 150 mSv para 

extremidades e 50 mSv para o cristalino. Sendo que é expressamente proibida a 

exposição ocupacional para menores de 16 anos; para os indivíduos do público 

submetidos às práticas radiológicas, a dose efetiva anual será restrita a 1mSv não 

podendo exceder esse valor (BRASIL, 1998). O ALARA é fortemente utilizado nos 

Estados Unidos e aprovado seu uso pela Sociedade de Radiologia Pediátrica do 

país principalmente para realização de TC (MADRIGANO et al, 2014). 

Estudo realizado por Dalmazo et al. em 2010, com objetivo de verificar a 

viabilidade de redução da dose de radiação em protocolos de aquisição de imagens 

de tomografia helicoidal em um hospital universitário, concluiu que é possível reduzir 

os níveis de dose de radiação em até 34,4%, comparativamente aos protocolos 

utilizados na rotina, mantendo-se o ruído quântico (resultado da variação no número 

de fótons de raios X absorvidos pelo detector em um determinado intervalo de tempo 

em níveis aceitáveis) (DALMAZO, 2010). 
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3.3.1 Uso da tomografia computadorizada e os efeitos da radiação ionizante na 

Saúde da Criança 

Com o intuito de estimular o cuidado com relação à exposição excessiva aos 

raios-X, sendo que se pressupõe que o excesso possa estimular a proliferação de 

células neoplásicas, surgiu o interesse de se buscar a relação desse contato com 

casos de câncer. Ao atingirem as células, a radiação, dependendo da dose, causa 

pequenas alterações que levam a inibição temporária ou permanente do ciclo 

celular, o que pode levar a morte celular. Não há dúvidas que a radioterapia tem 

trazido grandes benefícios, porém em longo prazo podem acarretar novas frentes de 

células tumorais (PARENTE, 2013). 

Estudos afirmam que o risco para o desenvolvimento de câncer tem relação 

direta com a idade, sendo maior para jovens e menor para idosos. Em todas as 

idades, os riscos para as mulheres são maiores em relação aos homens. Após os 80 

anos de idade, o risco se torna insignificante, porque o período latente entre a 

exposição aos raios-X e a apresentação clínica de um tumor vai, provavelmente, 

ultrapassar o tempo de vida de um paciente. Em contraste, os tecidos de pessoas 

mais jovens são mais radiossensíveis e é provável que a expectativa de vida 

prospectiva ultrapasse o período de latência de um eventual tumor (COMISSÃO 

DAS COMUNIDADES EUROPEIAS, 2004). 

Em relação à população pediátrica, é importante considerar que as crianças 

têm risco acentuadamente maior de desenvolvimento de neoplasias relacionadas à 

radiação, comparativamente à população adulta (DONNELLY, 2005). As crianças são 

especialmente suscetíveis à radiação, pela maior radiossensibilidade e/ou pela 

maior quantidade de anos a serem vividos (REHANI, 2013). Esse maior risco pode 

ser explicado pela presença de maior população de células sofrendo divisões nos 

diversos tecidos e órgãos ainda em desenvolvimento e pela maior expectativa de 

vida em termos absolutos e relativos. Como exemplo, uma criança de um ano de 

vida tem 10 a 15 vezes maior risco de desenvolver uma neoplasia maligna do que 

um adulto de 50 anos de idade, para a mesma dose de radiação (MIGLIORETTI, et 

al, 2013). 

Estudos sugerem um aparente aumento potencial no risco de câncer 

relacionado, inclusive, a baixas doses de radiação, em crianças e adultos. Apesar de 
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este risco ser pequeno, ele surge na medida proporcional à dose de radiação 

absorvida pelos órgãos e tecidos. E que o risco potencial de câncer relacionado a 

exposição à radiação é duas a três vezes maior nas crianças que nos adultos. Isto 

pode ser decorrente de alguns fatores: os órgãos e tecidos em crescimento e 

desenvolvimento são mais sensíveis aos efeitos da radiação que aqueles que já 

estão maduros; o efeito oncogênico da radiação pode apresentar um longo período 

de latência (até décadas) (BRODY, et al, 2007 E MCCOLLOUGH, et al, 2009).  

Segundo a Comissão Europeia (2004), o risco é dependente da idade, sendo 

maior para crianças e menor para os idosos. Em todas as idades, os riscos para as 

mulheres são um pouco mais elevados comparativamente com os homens, que são 

ligeiramente inferiores. Após os 80 anos de idade, o risco torna-se insignificante, 

porque o período latente entre a exposição aos raios-X e a apresentação clínica de 

um tumor vai, provavelmente, ultrapassar o tempo de vida de um paciente. Em 

contraste, os tecidos de pessoas mais jovens são mais radiossensíveis e é provável 

que a expectativa de vida prospectiva ultrapasse o período de latência de um 

eventual tumor (COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS, 2004). 

Pesquisas realizadas por norte-americanos, canadenses e britânicos, numa 

análise de 178.604 registros de pacientes que realizaram exames de tomografia nos 

períodos de 1985 e 2002, afirmaram que é possível quantificar o grau de risco de 

surgimento de câncer decorrente de radiação em crianças. Além disso, concluíram 

que para crianças com faixa etária até 15 anos a quantidade de radiação produzida 

por tomografias cranianas poderá ser até três vezes maior. E quanto maior o número 

de exames, maiores os riscos de leucemia (VIEIRA, 2012). 

Pesquisa na Austrália constatou que a incidência de câncer, relacionada ao 

uso de exames radiológicos é 24% maior em crianças e adolescentes submetidos a 

tomografias do que em pessoas da mesma faixa etária que não realizaram esses 

exames. Segundo relatos foram analisados aproximadamente a vida de quase 11 

milhões de pessoas e mais de 680 mil deles foram submetidos a exames de 

imagens. A média de tempo de acompanhamento foi de 9,5 anos no grupo exposto 

e 17,3 anos no grupo não exposto.  Nesse estudo realizou-se a incidência de câncer 

em pacientes que fizeram exame de tomografia pelo menos um ano antes da 

confirmação do diagnóstico da doença com a de jovens que não passaram pelo 

exame. Segundo os pesquisadores, como o número de casos no início da vida é 
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baixo, o índice de casos identificados foi baixo. A cada 10 mil pessoas, o estudo 

encontrou 45 confirmações de câncer em jovens expostos e seis a menos em jovens 

não expostos (MAGALHÃES, 2010). 

 Além disso, observa-se que o risco de câncer aumenta 16% a cada 

tomografia realizada. Apesar disso, os pesquisadores ressaltam que não é possível 

presumir que todos os casos identificados após tomografias tenham sido 

exclusivamente causados pelos exames. O estudo também não exclui a 

possibilidade de que, em alguns casos, a suspeita que um câncer precoce possa ter 

levado à tomografia, que acabou por confirmar o diagnóstico (PACHECO, 2013). 

Na saúde, muitos profissionais e usuários estão expostos a radiações 

ionizantes durante a sua prática profissional e realização de exames de imagem. O 

controle da dosimetria individual é muito importante, na medida em que constitui 

uma forma de prevenção dos efeitos que advêm dessa exposição, e a constituição 

de um protocolo é essencial para que não haja uma exposição a níveis inadequados 

(PINTO, 2014). 

Portanto, como as crianças têm maior expectativa de vida quando 

comparadas aos adultos, terão maior chance de manifestar o câncer induzido pela 

radiação ao longo de suas vidas. Ao se utilizar os mesmos parâmetros do adulto na 

realização de um determinado exame de Tomografia Computadorizada, a criança 

receberá uma dose relativamente maior de radiação que o adulto. 

 Diante desses novos achados, recomenda-se que quando indicada a 

realização da Tomografia Computadorizada, preconize-se o ajuste dos parâmetros 

do exame, através de protocolos específicos para este grupo etário, com o objetivo 

de utilizar a mínima dose de radiação suficiente para que se obtenha um exame com 

a informação diagnóstica necessária. Todavia, em uma pesquisa realizada na 

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul verificou-se que as doses 

recebidas por adultos e crianças são similares, comprovando que em geral os 

parâmetros técnicos não são alterados considerando a faixa etária do paciente 

(MARCONATO, et al, 2004). 

Em função dos resultados, os pesquisadores sugeriram, nos exames de 

crânio, que os valores para adultos e crianças acima de 10 anos fossem 

padronizados, mas que em faixas etárias menores fossem adotados protocolos 
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especiais, proporcionando doses ainda mais reduzidas (BRODY, et al, 2007 

MCCOLLOUGH, et al, 2009; MARCONATO, et al, 2004).  

 

3.4 Quantificação da dose de radiação segundo legislações específicas 

 

Desde o surgimento dos métodos radiológicos por imagem – em especial o 

tomógrafo – houve uma importante transformação efetiva na medicina no que tange 

à melhoria da saúde. Porém, é imperioso destacar que além de benefícios, essa 

nova tecnologia também tem causado muitos danos à saúde decorrentes 

principalmente do seu uso indiscriminado e o manuseio inadequado do equipamento 

(PARENTE, 2013).  

Embora esse exame computadorizado tenha alto potencial de diagnóstico, ele 

produz doses altas de radiação, que podem ser ionizantes ou não, aos pacientes em 

relação a outros métodos de diagnóstico radiológico. Portanto, podem ter uma 

representação bastante significativa em relação aos demais métodos da prática 

médica (PASCHOAL, 2012) 

Os efeitos da radiação dependem, sobretudo, de fatores relativos à 

quantidade e à qualidade da radiação incidente a qual irá interagir, bem como da 

natureza do material (FLÔR et al, 2006).  No momento em que a radiação ionizante 

perpassa a matéria, dispensa energia por excitações ou ionizações. Além disso, o 

uso de radiação pode favorecer o desenvolvimento de morte celular, neoplasias e 

outros agravos. E esse risco pode aumentar devido à elevação da dose efetiva 

média anual de radiação que “não deve exceder 20 mSv em qualquer período de 

cinco anos consecutivos, não podendo exceder 50 mSv em nenhum ano”, esse 

limite médio de exposição, encontrado em vários estudos está apresentado na 

Tabela 2, também pela exposição excessiva a esse exame e ainda pelo uso 

inadequado do equipamento (PARENTE, 2013). No que tange aos profissionais 

expostos a doses elevadas de radiação, destacam-se como efeitos somáticos a 

ocorrência de náuseas, eritemas, má formação fetal, infertilidade e câncer (BIRAL, 

2002). 
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Tabela 2: Dose efetiva média anual de radiação. Ministério da saúde. 

Parâmetro (Limite Anual) Valor (mSv) 

Público em situação operacional normal 1 

Aplicações médicas (exceto para radioterapia) 0,03 a 2,0 

Radiação natural 2,4 

Indivíduo ocupacionalmente exposto 

(Trabalhador)  

20 a 50 

Fonte: Parente (2013). 

As agências e comissões de proteção radiológica têm se preocupado com as 

elevadas doses de radiação produzidas pela tomografia e defenderam a 

necessidade de minimização da quantidade sem lançar mão da qualidade da 

imagem produzida pela mesma (PASCHOAL, 2012). 

No Brasil, a CNEN – Comissão Nacional de Energia Nuclear - é uma 

autarquia federal criada em 10 de outubro de 1956 e vinculada ao MCT como órgão 

superior de planejamento, orientação, supervisão e fiscalização. Ela estabelece 

normas e regulamentos em radioproteção e licencia, fiscaliza e controla a atividade 

nuclear no Brasil. Essa comissão desenvolve ainda pesquisas na utilização de 

técnicas nucleares em benefício da sociedade (BRASIL, 2012). 

Especificamente, a Norma da CNEN-NE-3.01, (resolução nº 12, de 1988), 

estabelece as diretrizes básicas gerais de proteção radiológica no Brasil a partir do 

sistema de limitação de doses para exposições ocupacionais e do público. Também 

estabelece requisitos para controles básicos, responsabilidades e atribuições da 

direção e da supervisão de proteção radiológica em instalações nucleares e 

radiológicas. O sistema de limitação de dose adotado integra a justificação da 

prática, a otimização da proteção radiológica e a limitação das doses individuais 

para trabalhadores e indivíduos do público (BRASIL, 2012). 

A ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Criada pela Lei nº 

9.782, de 26 de janeiro 1999, é uma autarquia sob regime especial, ou seja, uma 

agência reguladora caracterizada pela independência administrativa, estabilidade de 

seus dirigentes durante o período de mandato e autonomia financeira (ANVISA, 

2003). Além da atribuição regulatória, também é responsável pela coordenação do 

Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS), de forma integrada com outros 
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órgãos públicos relacionados direta ou indiretamente ao setor saúde. Na estrutura 

da administração pública federal, a ANVISA encontra-se vinculada ao Ministério da 

Saúde e integra o Sistema Único de Saúde (SUS), absorvendo seus princípios e 

diretrizes (ANVISA, 2003). 

A Portaria Federal 453 – 01/06/1998 estabelece as diretrizes básicas de 

proteção radiológica em radiodiagnóstico médico e odontológico. Esta dispõe sobre 

o uso dos raios-X diagnósticos em todo território nacional. Ela tem o objetivo 

principal de baixar diretrizes para a proteção da população dos possíveis efeitos 

indevidos inerentes à utilização dos raios-X diagnósticos. Segundo essa Portaria, 

todo trabalhador com raios-X diagnósticos deve tomar medidas preventivas, entre as 

quais estão: Usar dosímetro individual de leitura direta; Utilizar avental plumbífero, 

em que o dosímetro deve ser colocado sobre o avental; Os dosímetros devem ser 

mantidos em local seguro, em condições adequadas de armazenamento e afastados 

de fonte de radiação ionizante; Os dosímetros devem ser obtidos apenas em 

laboratórios credenciados pela CNEN (BRASIL, 1998; RODRIGUES, et al, 2009).  

Dispões também de outros cuidados e atribuições como: 

Compete aos titulares e empregadores, no âmbito do seu 
estabelecimento, a responsabilidade principal pela segurança e 
proteção dos pacientes, da equipe e do público em geral, devendo 
assegurar os recursos materiais e humanos e a implementação das 
medidas necessárias para garantir o cumprimento dos requisitos 
deste Regulamento. Para tanto, os titulares e empregadores devem: 
Assegurar que estejam disponíveis os profissionais necessários em 
número e com qualificação para conduzir os procedimentos 
radiológicos, bem como a necessária competência em matéria de 
proteção radiológica; Tomar todas as medidas necessárias para 
evitar falhas e erros, incluindo a implementação de procedimentos 
adequados de calibração, controle de qualidade e operação dos 
equipamentos de raios-x; Garantir os recursos necessários para o 
treinamento apropriado e atualização periódica da equipe sobre 
técnicas e procedimentos radiológicos, incluindo aspectos de 
proteção radiológica; Assessorar-se de um especialista de física de 
radiodiagnóstico na execução das medidas de proteção radiológica 
no âmbito do serviço, incluindo controle de qualidade; Assegurar que 
nenhum paciente seja submetido a uma exposição médica sem que 
seja solicitada por um médico (Portaria 453/1998). 
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3. 5 Riscos da Radiação Ionizante na Saúde Ocupacional 
 

Diante de uma crescente demanda que necessita do uso indispensável de 

instrumentos para diagnósticos de doenças e agravos cada vez mais complexos, 

torna mais frequente ainda a utilização desses equipamentos, bem como uma 

reorganização do trabalho que visam inseri-los. Contudo, essa nova caracterização 

pode favorecer riscos à saúde, dando lugar a doenças e a insegurança no exercício 

da função decorrente de uma exposição laboral perigosa (BRAND; et al, 2011).   

A Saúde Ocupacional ou do Trabalhador tem como principal objetivo 

assegurar e dar proteção à saúde de pessoas, além de garantir a preservação da 

integridade física no exercício de sua função. Estabelecendo, dessa forma o 

autocuidado e o bem-estar do trabalhador (LIMA E PINTO, 2012). A exposição 

ocupacional à radiação ionizante é um grave problema de Saúde Pública, pois além 

dos profissionais (principalmente técnicos em radiologia) trabalharem durante anos 

na profissão, expõem-se com frequência a grandes quantidades de radiação 

(ANGUERA, 2012). Pois segundo esses autores:  

No ambiente hospitalar o trabalho realizado é arriscado e insalubre, 
fazendo com que os trabalhadores realizem suas tarefas sem 
proteção adequada, de modo inadequado, sem o uso de EPI ou 
quando estes não se encontram disponíveis pela instituição, levando 
as condições laborais inadequadas decorrentes da falta de recursos 
e materiais dos hospitais bem como à falta de conscientização da 
equipe de enfermagem sobre o uso do EPI (LIMA E PINTO, 2012). 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda a prática de diretrizes 

que estabelecem bases de proteção para os efeitos térmicos causados pelo 

aquecimento excessivo local. Porém até o momento ainda não foi observado a 

existência de um consenso científico que aborde características sobre o limite de 

exposição a fim de prevenir efeitos não térmicos (ANGUERA, 2012). 

No âmbito da saúde do trabalhador, o Ministério da Saúde e o Ministério do 

Trabalho e Emprego exercem atividades regulatórias específicas e consideram, 

como guia, as normas de proteção radiológica da CNEN. Dentre as 

responsabilidades do Sistema Único de Saúde (SUS) referente à saúde ocupacional 

podem-se incluir promoção e proteção da saúde, as ações de Vigilância Sanitária e 

Epidemiológica, recuperação e reabilitação dos trabalhadores submetidos a riscos e 

agravos das condições de trabalho. Em 1998, através da Portaria nº 453 do 
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Ministério da Saúde, foram estabelecidas as Diretrizes de Proteção Radiológica para 

Radiodiagnóstico Médico e Odontológico (ALMEIDA E ALMEIDA, 1995; BRASIL, 

1978). Conforme a Portaria 453 de 1988 pode-se observar que essa norma afirma 

que: 

Os riscos inerentes ao uso das radiações ionizantes e a necessidade 
de se estabelecer uma política nacional de proteção radiológica na 
área de radiodiagnóstico; que as exposições radiológicas para fins de 
saúde constituem a principal fonte de exposição da população a 
fontes artificiais de radiação ionizante; que o uso das radiações 
ionizantes representa um grande avanço na medicina, requerendo, 
entretanto, que as práticas que dão origem a exposições radiológicas 
na saúde sejam efetuadas em condições otimizadas de proteção; as 
responsabilidades regulatórias do Ministério da Saúde relacionadas à 
produção, comercialização e utilização de produtos e equipamentos 
emissores de radiações ionizantes; a necessidade de garantir a 
qualidade dos serviços de radiodiagnóstico prestados à população, 
assim como de assegurar os requisitos mínimos de proteção 
radiológica aos pacientes, aos profissionais e ao público em geral; a 
necessidade de padronizar, a nível nacional, os requisitos de 
proteção radiológica para o funcionamento dos estabelecimentos que 
operam com raios-x diagnósticos e a necessidade de detalhar os 
requisitos de proteção em radiologia diagnóstica e intervencionista 
estabelecidos na Resolução n° 6, de 21 de dezembro de 1988, do 
Conselho Nacional de Saúde; as recomendações da Comissão 
Internacional de Proteção Radiológica estabelecidas em 1990 e 
1996, refletindo a evolução dos conhecimentos científicos no domínio 
da proteção contra radiações aplicada às exposições radiológicas na 
saúde (Portaria SVS/MS n° 453, de 1 de junho de 1998). 

De acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), os fatores 

de riscos ocupacionais são classificados em psicossociais, mecânicos, de acidentes, 

químicos, biológicos, ergonômicos e físicos. No grupo dos fatores de riscos físicos, 

encontram-se as radiações ionizantes e não ionizantes, sendo, portanto, a primeira, 

um dos objetos deste estudo (BRASIL, 2001). 

No Brasil, a radiação ionizante tem sido bastante utilizada tanto para fins 

terapêuticos quanto para o auxílio em diagnósticos. Estudos realizados em 2011 por 

meio de dados obtidos pelo Departamento de Informática do Sistema Único de 

Saúde (Datasus) mostraram um aumento em aproximadamente 10% ao ano no 

país. Além disso, observou-se uma concomitante intensificação dos equipamentos 

para diagnósticos num acréscimo de 5,48% nos anos de 2000 a 2006 em relação 

aos anos de 2002 a 2005 (SOARES, 2011).  

No cenário hospitalar atual, diante da crescente demanda de pacientes e 

doenças complexas, observam-se esforços em investimentos tanto na formação de 
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profissionais quanto de equipamentos de diagnóstico por imagem, porém esses 

esforços não têm se refletido na proteção ocupacional. Os locais de trabalho, 

principalmente nos hospitais observa-se o surgimento de uma variedade de riscos e 

fatores agravantes à saúde (NEVES E GOMIDE, 2006).  

Com o intuito de fomentar a busca por mais preparação e promover o 

autocuidado no contato do profissional com a radiação, situação esta que se houver 

despreparo pode comprometer significativamente a saúde, bem como culminar com 

a morte celular e processos neoplásicos quando usado de forma indiscriminada, 

surgiu o interesse por buscar na literatura o que se vem estudando acerca do tema. 

A radiação ionizante provoca danos à saúde quando as normas que a 

regulam não são respeitadas detalhadamente. Sendo assim, instituir a proteção 

radiológica torna-se uma prática imperiosa na promoção da saúde dos trabalhadores 

e, portanto, a educação permanente contribui para a melhoria desse processo de 

trabalho (BRAND, et al, 2011).  

Estudos enfatizam que existe a necessidade de um olhar especial relacionado 

à educação permanente voltada para os trabalhadores que se expõem à radiação 

ionizante e que essa radiação ionizante causa danos à saúde quando se é exposto 

desnecessariamente e não são respeitadas rigorosamente as normas referentes à 

proteção radiológica  (FLÔR E GELBECKE 2009). 

Faz-se necessária a identificação ou comprovação de efeitos da exposição 

ocupacional em trabalhadores em por meio da realização de exames periódicos. No 

que tange a realização de tais exames, os trabalhadores que estão expostos às 

radiações ionizantes devem realizar periodicamente o hemograma completo e a 

contagem de plaquetas (BRAND, et al, 2011).  

Estudos afirmam que em resposta à pesquisa realizada com profissionais 

técnicos em radiologia, eles afirmaram não há uma avaliação rotineira da saúde dos 

indivíduos expostos ocupacionalmente no setor de raios-X em um hospital 

universitário Neves e Gomide (2006). Eles revelam ainda que a maioria destes 

profissionais técnicos detém conhecimento sobre os riscos da radiação ionizante, 

mas não questionam o uso de dosadores ou dosímetros individuais para efetivar um 

controle da exposição em que são submetidos (IBIDEM). 
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A ausência de monitoramento expõe profissionais e pacientes a níveis 

perigosos de radiação, capazes de desencadear lesão celular irreversível podendo 

culminar em danos oncológicos. A literatura observada é bastante consistente na 

constatação da exposição inadequada à radiação de pacientes e da equipe 

assistente durante a realização de exames radiológicos. 

Segundo o Ministério da Saúde por meio da Portaria n° 453/98 do MS, há 

necessidade de serem instituídos programas de educação continuada para todos os 

profissionais de saúde lotados no serviço, assim como para pacientes, que devem 

ser orientados desde o momento em que o médico pede o exame, como também na 

ocasião do seu agendamento e antes da realização do procedimento radiológico 

(BRASIL, 1998). 

Há diretrizes claras dos limites a que devem ser expostos os pacientes e 

profissionais. Analisando os benefícios que podem trazer a estes, pode ser realizada 

uma comparação com os possíveis malefícios. Estes níveis perpassam por um 

prévio conhecimento e preparo dos profissionais de saúde, de maneira geral, bem 

como por uma manutenção adequada dos equipamentos.  

Diversos achados expõem o risco aumentado de câncer após exposição a 

certos níveis de radiação, um adequado monitoramento dos procedimentos médicos 

por imagem pode reduzir o contato com a radiação a níveis estritamente 

necessários.  Sendo assim cabe ressaltar a importância da realização de estudos na 

área temática com intuito de avaliar os níveis de exposição à radiação, bem como a 

elaboração de protocolos concretos que disponibilizem estes níveis. 

Contudo, torna-se de suma importância que o profissional de saúde esteja 

atento às normas e conceitos sobre práticas de segurança radiológica, uma vez que, 

constitui-se importante papel na busca de novas condições de trabalho em serviços 

de radiologia. Conclui-se, portanto, que os principais riscos ocupacionais 

apresentados no setor de radiologia estão relacionados ao não-cumprimento das 

medidas de proteção radiológica previstas na legislação brasileira, tanto quanto da 

distorcida percepção de risco por parte dos funcionários. 

Segundo Dalmazo, et al (2010), é possível fazer uma análise quanti-

qualitativa da qualidade de imagem, principalmente no que concerne à redução do 

mAs para os exames de TC de crianças. Desvelou-se que todos os protocolos de 
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exames de TC utilizados poderiam usar parâmetros reduzidos de kV (quilovolt) e mA 

(miliampère), mantendo a qualidade diagnóstica e determinando menor dose de 

radiação por exame (DALMAZO, 2010). O (kV) é o fator radiográfico responsável 

pela penetração dos Raios-X. Portanto, o kV determina o contraste. O contraste é 

responsável pela imagem preta e branca na radiografia, muito contraste significa 

uma imagem preta, chamada popularmente de "queimada", e pouco contraste 

significa uma imagem branca. Já o mA é responsável pela densidade, sendo aquela 

imagem referente ao contorno da estrutura. Ou seja, numa imagem de raio-X de 

uma perna, o contorno que aparece como sendo dos músculos e tudo que não for 

osso, significa que houve pouca densidade (CALIL, 2015). 

Com uso de ferramentas de manipulação digital das imagens 

comparativamente aos protocolos utilizados na rotina, mantendo-se o ruído em 

níveis maiores, porém, aceitáveis, favoreceu o processo de redução de dose de 

radiação em até 34,4%, mostrando que é possível ter um exame de imagem 

confiável com significativa redução de Radiação Ionizante (DALMAZO, et al, 2010). 

Dados os limites, já mencionados em diversos estudos e diretrizes 

institucionais, cabe um maior incentivo à pesquisa e preparação de profissionais e 

equipamentos capazes de realizar a adequada e constante aferição dos níveis de 

exposição em exames que usam a radiação como método diagnóstico. A literatura 

observada, portanto, é bastante consistente na constatação da exposição 

inadequada à radiação de pacientes e da equipe assistente durante a realização de 

exames radiológicos. Apesar da exposição à radiação ionizante ser minimizada com 

a adesão de medidas educacionais e uso correto dos equipamentos de proteção 

individual, para que haja adequado monitoramento e para que se reduza esse risco 

são absolutamente necessários programas de qualidade implementados de forma 

global. 

Portanto, há diretrizes claras referente aos limites a que devem ser expostos 

os pacientes e profissionais. Analisando os benefícios que podem trazer a estes, 

pode ser realizada uma comparação com os possíveis malefícios. Esses níveis 

perpassam por um prévio conhecimento e preparo dos profissionais de saúde, de 

maneira geral, bem como por uma manutenção adequada dos equipamentos. 

Diversos achados expõem o risco aumentado de câncer após exposição a certos 

níveis de radiação, um adequado monitoramento dos procedimentos médicos por 
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imagem pode reduzir o contato com a radiação a níveis estritamente necessários.  

Sendo assim, cabe um estudo mais abrangente para a correta avaliação nos níveis 

de exposição a essa radiação, bem como a elaboração de protocolos concretos que 

disponibilizem esses níveis. 

 

3.6 A Interdisciplinaridade no Ensino em Saúde: Importância da educação 

permanente no cuidado a pacientes/profissionais expostos à radiação 

 

O modelo pedagógico no processo de ensino-aprendizagem em saúde 

estimula a formação direcionada para uma metodologia predominantemente 

biologicista e medicalizadora, ou seja, disciplinar. Neste âmbito, surge a 

interdisciplinaridade como uma importante ferramenta que busca interligar essa 

postura ainda fragmentada do saber científico. E que essa necessidade de 

melhoramento do saber não se restringe apenas em avanços tecnológicos e 

conhecimentos profundos sobre algo, mas num pensamento holístico e integralizado 

de conhecimento sobre diversas áreas e assuntos que precisam ser supridos na 

área da saúde (GUEDES, 2010). 

Para compreender o conceito de interdisciplinaridade faz-se necessário antes 

entender o significado do saber disciplinar, pois a interdisciplinaridade vislumbra a 

articulação/integração entre as disciplinas. E o conhecimento disciplinar se 

caracteriza pelas especificidades dos objetos que se estuda e busca explicar e 

prever seus fenômenos (BISPO, 2013).  

Ultimamente, com a grande eclosão biotecno-científica, a visão de saber tem 

sido tratada de maneira equivocada como sendo uma verdade única proferida por 

um único profissional: o que exercia a medicina. Havia uma tradição onde os 

pacientes apenas deviam ouvir e seguir todos os conselhos de um profissional como 

uma verdade absoluta. Contudo, com o passar dos anos, o processo de coisificação 

do saber torna-se mais fluente à medida que se flui a dialogação por todos os 

agentes envolvidos no processo de cuidado, promoção de saúde e prevenção de 

doenças (NACIF, et al, 2011). 
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Portanto o processo interdisciplinar busca principalmente auxiliar na 

transformação e transição do conhecimento possibilitando aos profissionais 

envolvidos o compartilhamento e de modo indubitável como consequência a 

resolubilidade das principais dificuldades ou problemas encontrados na área da 

saúde (NACIF, et al, 2011). 

Em relação à exposição de pacientes e profissionais de saúde a radiação 

ionizante pelos métodos radiodiagnósticos, existe uma preocupação do Ministério da 

Saúde no momento em que instituiu a Política Nacional de Educação Permanente 

em Saúde (Portaria nº198/04GM/MS e a Portaria 1996 GM/MS de 20/08/07) como 

estratégia do Sistema Único de Saúde para a formação e o desenvolvimento dos 

trabalhadores da saúde. Buscou-se nestas o melhoramento através de um processo 

educativo contínuo com intuito de garantir o cuidado frente à exposição aos 

instrumentos radiodiagnósticos existente no Brasil (FLOR E GELBCKE, 2009).  

A Educação Permanente surge então como uma ferramenta pedagógica no 

setor da saúde que consiste em aperfeiçoar relações orgânicas entre ensino e 

serviço, entre docência e atenção à saúde, além das relações entre formação e 

gestão setorial, desenvolvimento institucional e controle social em saúde. Dessa 

forma, torna-se um processo de aprendizagem no trabalho. Dessa forma, faz-se 

necessário promover a educação permanente para esclarecimento dos profissionais 

que se expõem à radiação ionizante, não só por meio de fornecimento e utilização 

dos equipamentos, mas também mediante controle e validação dos procedimentos 

de proteção, tanto para a equipe de saúde quanto para os usuários (CECCIM E 

FERLA, 2006). Para Brand et al (2011), a Educação Permanente: 

[...] se materializa na possibilidade da troca de saberes após a 
formação inicial. A partir do reconhecimento da realidade vivenciada 
pelos sujeitos em seu local de trabalho e, constatando-se as 
deficiências de saberes e fazeres para o adequado desempenho da 
função busca-se, coletivamente, a resolução destas lacunas e a 
elaboração de novos conhecimentos. Por meio da educação 
permanente abre-se a possibilidade de uma nova ação, de um novo 
espaço de ação e reação, e, portanto, possível, neste contexto, de 
trilhar-se um caminho mais seguro” (BRAND; FONTANA; SANTOS, 
2011). 

Ao estarem conscientes dos riscos da radiação a que os pacientes são 

expostos deve tornar-se obrigatório por parte dos profissionais da radiologia a busca 

pela menor dose de radiação possível para a aquisição da imagem com boa 
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qualidade diagnóstica (PRESTON et al, 2007). É notório que a literatura expõe o 

inadequado controle dos níveis de radiação dentre pacientes e profissionais 

expostos aos raios X. A lesão celular gerada por uma exposição excessiva, por 

quaisquer motivos, pode culminar com o aparecimento de câncer.  O adequado uso 

dos equipamentos de proteção individual por profissionais, como os técnicos de 

radiologia é um dos métodos capazes de amenizar a exposição. Outra situação 

bastante recorrente nos trabalhos analisados é quanto a correta avaliação da 

necessidade de exposição dos pacientes àqueles exames, bem como a não 

medição dos níveis de radiação dos equipamentos onde são realizados. 

Faz-se necessário, dessa forma, a busca constante pelo conhecimento 

interdisciplinar, holístico e humanizado, onde todos os profissionais ligados direta ou 

indiretamente com o setor, usuários e gestores promovam uma discussão conjunta 

acerca do funcionamento dos equipamentos radiodiagnósticos, os riscos que eles 

podem trazer em todos os âmbitos da instituição, bem como os benefícios também.  

Deve-se haver um olhar conjunto interdisciplinar para que exista de fato, uma 

assistência de qualidade na elaboração e execução de procedimentos garantido 

segurança ao paciente e à equipe. A prestação de informações por parte da equipe 

aos usuários torna-se fundamental na prevenção de doenças. Isso requer sempre 

uma atualização constante acerca dos conhecimentos inerentes a profissão 

(CONGRESSO INTERNACIONAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE BIOCIÊNCIAS 

NUCLEARES, 2012). 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS                                                                                       

 

4.1 Caracterização do estudo 

 

Este estudo é uma pesquisa transversal, descritiva, exploratória cujos 

resultados foram analisados com base em registros de dados tomográficos durante 

todo o período de fevereiro de 2015 e que, antes dessa coleta, foi submetido ao 

Comitê de Ética e Deontologia em Estudos e Pesquisa (CEDEP) da UNIVASF para 

análise e aprovação. Portanto, o presente projeto encontra-se registrado sob o nº 

0009/141014 no CEDEP/UNIVASF. 

 

4.2 Cenário e amostra do estudo 

 

A pesquisa foi desenvolvida no Hospital Universitário do município de 

Petrolina – PE, situado à Av. José de Sá Maniçoba, s/n, localizado no centro da 

cidade de Petrolina, Pernambuco. Caracteriza-se como uma instituição pública, de 

grande porte, projetada inicialmente para abranger 27 municípios e que, com o 

processo de regionalização passou a disponibilizar assistência de alta complexidade 

para 55 cidades dos Estados de Pernambuco e Bahia. 

Este estudo deu-se através de uma análise de dados referentes à dosagem 

de radiação emitida pelo tomógrafo. Objetivou-se quantificar os parâmetros 

inerentes a dosagem de radiação ionizante emitida pelo tomógrafo. Além disso,  

verificar se os valores observados estão de acordo com os parâmetros descritos nas 

“Diretrizes Básicas de Proteção Radiológica” – NN-3.01 de janeiro de 2005. No 

entanto, foi realizado um levantamento de dados sobre parâmetros (kV e mA) de 

radiação aos quais controlam a quantidade de dose de radiação ionizante nos 

exames tomográficos realizados em todo o período  do mês de fevereiro de 2015.  

Para cálculo da amostra foi realizado um levantamento estatístico referente à 

quantidade de exames tomográficos realizados no período de um ano. Com isso, 

para amostra deste estudo utilizou-se um quantitativo de 300 exames tomográficos. 

Essa amostra foi concluída com base numa média mensal de todos os exames 

tomográficos realizados no ano de 2015. 
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O cálculo da amostra foi feito com base na seguinte equação: 

 

 

 

em que: 

n - amostra calculada; 

N – população; 

Z - variável normal padronizada associada ao nível de confiança; 

p - verdadeira probabilidade do evento; 

e - erro amostral. 

 

Nessa equação, foram calculados os valores de médias, desvio-padrão, 

medianas, frequências, percentuais e intervalos de confiança de 95% e erro 

amostral de 5% (SANTOS, 2014). 

Como critérios de inclusão, apenas foram analisados registros de exames 

realizados pelo tomógrafo do hospital, em pacientes que estiveram internados 

durante o período. Os dados analisados foram registros no banco de dados do setor 

de radiologia. 

Como critérios de exclusão: registros incompletos foram excluídos do estudo.  

Salienta-se que esta pesquisa tem como base a elaboração de medidas de 

segurança ao paciente e ao profissional que está constantemente exposto à 

radiação excessiva. Os dados obtidos serão posteriormente divulgados através de 

artigos científicos. 

Além do exposto, o uso de dados secundários nesta pesquisa não infringiu as 

normas legais e éticas. Os procedimentos adotados nesta pesquisa obedeceram aos 

Critérios da Ética em Pesquisa com Seres Humanos conforme Resolução nº 

466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. Nenhum dos procedimentos usados 

oferece riscos à sua dignidade. 
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Por fim, a confidencialidade das informações geradas e a privacidade do 

sujeito da pesquisa foram garantidas não havendo, portanto a exposição de 

qualquer tipo de informação que possa levar a identificação de pacientes. 

 

4.3 Coleta, organização e análise dos dados 

 

Para obtenção dos valores referentes à radiação, foram utilizados os dados 

apresentados pelo próprio tomógrafo por meio de exames realizados rotineiramente 

pelo hospital. Na análise foi utilizada a estatística descritiva para a caracterização 

das variáveis avaliadas. Os resultados foram armazenados em Programa Excel® 

2007 e apresentados na forma de cálculo de frequências absoluta e relativa. Todas 

as informações adquiridas serão divulgadas por meio de construção de artigos 

científicos que serão publicados em revistas científicas e em congressos. 

Com objetivo de se verificar a dose de radiação foram analisados registros 

disponíveis pelo setor de radiologia através do equipamento quantidade de mA e kV. 

Esses parâmetros têm relação direta na emissão da quantidade final de radiação. 

Podem ser ajustados de forma a se adequar as características biofísicas de cada 

paciente, porém não são os únicos que definem a dosagem de radiação. 

Portanto, este estudo se baseou nos parâmetros dosimétricos descritos acima 

e nos riscos da exposição de pacientes e profissionais da Instituição. 

 

4.4 Considerações Éticas da Pesquisa 

 

O presente estudo foi avaliado e aprovado pela Comissão de Ética e 

Pesquisas - CEP do Comitê de Ética e Deontologia em Estudos e Pesquisas – 

CEDEP da Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF) e encontra-

se registrado sob o nº 0009/141014. 

Essa pesquisa não trouxe riscos à população estudada, uma vez que se trata 

de uma análise de dados registrados no tomógrafo. Contudo, ressalta-se que os 

pesquisadores em questão assumirão a responsabilidade frente à privacidade e à 

confidencialidade dos relatos apresentados, preservando integralmente o anonimato 

dos sujeitos da pesquisa. 
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5  RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Os exames realizados neste estudo foram efetuados com um equipamento de 

Tomografia Computadorizada marca Brivo CT385 fabricante GE Healthcare in Japan 

Corporation – Japão. Um sistema espiral multicorte de 02 canais. Os valores de 

dose de CTDI obtidos por meio do equipamento de TC foram verificados mediante 

medição da dose baseada em protocolos de rotina do crânio, tórax, abdome superior 

e pelve. A avaliação dos resultados se deu através da contabilização dos valores de 

Kilowoltagem (kV) e de Miliamperagem  (mA). 

 

Sobre o Setor de Radiologia: 

a) Descrição do setor 

O setor de radiologia é responsável pelos serviços de radiologia, atendendo 

pacientes internos e externos. O processo para a realização de exames radiológicos 

apresenta as seguintes etapas: marcação do exame; preparar o paciente; expor o 

paciente; processar o filme, avaliar o procedimento; interpretar o procedimento; 

prescrever o laudo; digitar o laudo; avaliar e assinar o laudo; encaminhar 

procedimento e laudo diagnóstico; internação; tratamento; recuperação e alta. 

Marcar exame: os pacientes externos irão ao setor de radiologia de posse da 

requisição do médico para marcar o exame. Os pacientes internos são avaliados 

pelos médicos do HU. Constatando a necessidade de exames, o médico deverá 

prescrever o pedido e a enfermeira do setor onde o paciente está internado irá 

marcar o  exame. 

Preparar para o exame: os pacientes internos serão preparados para realizar 

o exame (para exames em que há necessidade de tomar algum tipo de laxante ou 

utilização de contraste, por exemplo). 

Posicionar o paciente e realizar o exame: após a condução do paciente 

para a sala onde será realizado o exame, este deverá ser posicionado conforme o 

tipo de exame.  Após o posicionamento será realizado o exame. 

Processar e analisar a qualidade das imagens: após bater o filme,  o  

técnico em radiologia imprime o filme. Depois analisa a qualidade das imagens. Se a 

qualidade da imagem não corresponder ao necessário, outro filme será batido e 

impresso. Geralmente quase sempre fica um técnico para inicializar o processo da 
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Feminino 
32% 

Masculino 
68% 

SEXO  

imagem no computador. Segundo ele os parâmetros de dosagem de radiação (mA e 

kV) já são programados no computador. Por exemplo, em uma TC de crânio está 

programado para utilizar 80 de mA. 

Interpretar e redigir o resultado: o médico radiologista deverá interpretar e 

redigir o laudo. 

Digitar resultado: após interpretar e redigir o resultado, o médico entrega-o 

para o digitador realizar sua digitação. 

Entrega de resultado: os pacientes externos deverão, na data estipulada,     

apanhar o resultado dos exames. Os resultados dos exames dos pacientes internos 

serão retirados e entregues pelas secretarias dos postos de enfermagem das 

enfermarias. 

Para o presente estudo foram analisados 300 (trezentos) exames de 

Tomografia Computadorizada, realizadas no mês de fevereiro de 2015, com 

indivíduos de ambos os sexos, com idades variando de 0 a 89 anos, sendo 68% dos 

pacientes representantes do sexo masculino conforme demonstrado no Gráfico 1. 

Esta pesquisa descreve as dosagens de mA e kV em exames tomográficos 

abrangendo 15 (Quinze) regiões anatômicas diferentes do corpo humano. 

 

Gráfico 1 – Distribuição dos pacientes do HU segundo o sexo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Hospital Universitário – UNIVASF (2015). 
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Dado o uso de exames determinados pela rotina de serviço em um período 

estabelecido a predominância de tomografias no sexo masculino não exerce efeito 

de grande importância sobre os estudos.  

Já em relação à idade, estudo realizado na Austrália, com um grupo de 10,9 

milhões de pessoas de até 19 anos demonstrou que crianças e adolescentes que se 

submetem a TC têm risco 24% maior de desenvolver câncer do que aqueles que 

não fizeram o exame.  Do grupo inicial 680 mil fizeram tomografias ao menos 12 

meses antes de um diagnóstico de câncer. Os voluntários foram acompanhados por 

nove anos e meio (MAGALHÃES, 2010). 

 

Gráfico 2 – Distribuição dos pacientes do HU no mês de fevereiro de 2015 em 

relação à exposição ao mA. 

 

Fonte: Hospital Universitário de Petrolina – PE (2015). 

 

Neste presente estudo a amostra que envolve crianças com idade entre 0 a 

15 anos foi de 6% (20) no total. Já pacientes a partir de 1 ano de idade a amostra na 

faixa entre 01 a 17 anos foi de (34); de 18 a 59 anos (198); maior que 59 anos (60) e 

1% (05) dos exames estavam sem registro de idade. Em relação a esta população 

pediátrica estudos desvelam que ao lançarmos um olhar mais atento sobre a 
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população pediátrica, temos que considerar o maior risco de desenvolvimento de 

neoplasias nesta categoria. Crianças, por possuírem maior número de células em 

processo de divisão celular, são mais suscetíveis a sofrer danos na estrutura do 

DNA celular e consequentemente, maior chance de surgimento de mutações e 

neoplasias. Pode-se afirmar que a chance de uma criança de um ano de idade 

desenvolver uma neoplasia após exposição à um exame de TC é cerca de 10 a 15 

vezes maior que de um adulto de 50 anos de idade (GHIZONI, 2013;  DALMAZO, 

2010). 

Num estudo sobre avaliação da dose de radiação em pacientes pediátricos 

submetidos a exame de tomografia computadorizada constatou-se que: 

As variáveis anatômicas em crianças de idades diferentes são 
grandes. Não somente nas diferenças de peso e altura, mas também 
de constituição. Crianças mais novas têm uma constituição física 
menos densa do que as crianças mais velhas, que portanto tiveram 
um desenvolvimento ósseo maior. Portanto é de se esperar que 
ocorram variantes maiores no emprego do mAs neste tipo de exame, 
o que não ocorre em exames de crânio e tórax. Esses últimos 
avaliam uma região anatômica com maior densidade óssea, 
independente da idade do paciente (PORTO, 2014). 

Estudo feito após realizar avaliação dos serviços de proteção radiológica em 

27 centros de diagnóstico em 11 diferentes países da América Latina, conclui que 

em relação aos protocolos clínicos para TC, 76% dos centros afirmaram possuir 

protocolos específicos para pacientes pediátricos. Entretanto, o estudo mostrou que 

nos exames de tórax, abdômen e pelve os valores de radiação utilizados foram 

superiores a 30% ao de pacientes adultos, indicando a necessidade de otimização 

da dosagem destes protocolos (KODLULOVICH, et al, 2013). 

Em relação aos exames tomográficos realizados na presente pesquisa pode-

se inferir que houve uma padronização no que se refere à frequência dos 

parâmetros que dão origem a dose e nível de radiação emitida pela tomografia 

computadorizada. Dentre os exames de rotina, sendo grande a frequência de uso, 

principalmente em TC de Crânio. Contudo, estudos sugerem um aparente aumento 

potencial no risco de câncer relacionado, inclusive, em baixas doses de radiação, 

em crianças e adultos.  

Apesar de este risco ser pequeno, ele surge na medida proporcional a dose 

de radiação absorvida pelos órgãos e tecidos. E que o risco potencial de câncer 
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relacionado a exposição à radiação é duas a três vezes maior nas crianças que nos 

adultos, sendo este fato decorrente de alguns fatores: os órgãos e tecidos em 

crescimento e desenvolvimento são mais sensíveis aos efeitos da radiação que 

aqueles que já estão maduros; o efeito oncogênico da radiação pode apresentar um 

longo período de latência (até décadas) (BRODY, et al, 2007 MCCOLLOUGH, et al,  

2009).  

Tabela 3 – Distribuição dos exames de tomografia computadorizada (TC) segundo 

valores absolutos de cada região anatômica. 

Fonte: Hospital Universitário de Petrolina – PE (2015). 

Estudos afirmam que, em relação à TC de crânio realizada em pacientes 

pediátricos, a principal preocupação é com o cristalino, pois foi observado que a 

dose absorvida neste órgão pode ser 70% mais alta do que em um paciente adulto 

(KODLULOVICH, et al, 2013). 

TOMOGRAFIAS VALORES ABSOLUTOS % 

ABDOME 14 4% 

BACIA 1 0,3% 

COLUNA CERVICAL 21 7% 

COLUNA LOMBAR  4 1% 

COLUNA LOMBO SACRA 1 0,3% 

COLUNA TORACICA 2 0,6% 

CRANIO  216 72% 

FACE 21 7% 

JOELHO 4 1% 

MANDIBULA 2 0,6% 

OMBRO 1 0,3% 

PELVE 4 1% 

PUNHO 1 0,3% 

TÓRAX 7 2,3% 

VIAS URINÁRIAS 1 0,3% 

TOTAL 300 100% 
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Portanto, como as crianças têm maior expectativa de vida quando 

comparadas aos adultos, terão maior chance de manifestar o câncer induzido pela 

radiação ao longo de suas vidas; ao se utilizar os mesmos parâmetros do adulto na 

realização de um determinado exame de Tomografia Computadorizada, a criança 

receberá uma dose relativamente maior de radiação que o adulto (BRENNER, et al, 

2001). 

Gráfico 3 – Distribuição dos exames de tomografia computadorizada (TC) segundo 

valores absolutos de cada região anatômica. 

 

 

Fonte: Hospital Universitário de Petrolina – PE (2015). 

 

Observou-se aqui que do total dos exames tomográficos realizados, o de 

maior quantitativo foi a TC de crânio 72%; seguido pela TC de face em 7%. A 

quantidade demasiadamente grande dos exames (TC de crânio e de face) podem se 

explicar pelo fato de a instituição de saúde lócus desse estudo ser referência em 

traumato-ortopedia e neurocirurgia e que a maioria dos pacientes em questão foi 

vítima de traumatismos crânio-encefálicos e de doenças cerebrovasculares – os 
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Acidentes Vascular Encefálicos. Além desses, incluem-se também pacientes que 

foram acometidos pelos AVE’S (Acidente Vascular Encefálico).  

Ainda, para todos estes pacientes são solicitados rotineiramente TC de 

controle com finalidade de investigar a evolução dessas doenças. Estudo conclui 

que o uso indiscriminado de TC de crânio, principalmente em crianças, é um grave 

problema de saúde pública, pois a mesma além de triplicar a possibilidade de 

desenvolvimento de câncer (leucemia) e de tumores cerebrais, gera alto ônus para 

os cofres públicos por se tratar de exames de alto custo (GHIZONI, 2013). Portanto, 

neste estudo a quantidade de crianças entre 0 a 15 anos de idade que realizaram 

TC de crânio foi de 6% (20). 

Pesquisa de Miglioretti, et al (2013) afirma que dentre os exames que causam 

maior probabilidade de leucemia estão as TC de crânio em crianças menores de 5 

anos de idade numa taxa de 1,9 casos por 10 mil tomografias. No entanto, em 4 

milhões de exames pediátricos de TC (média anual  nos Estados Unidos) da cabeça, 

abdome/pelve, tórax e coluna são necessários para fazer com que ocorram 4870 

cânceres futuros (MIGLIORETTI, et al, 2013). O que torna bastante preocupante e 

comprometida à saúde futura destes pacientes. 

A exposição à radiação de procedimentos médicos por imagem, em geral, 

não é monitorada e os dados de estudos longitudinais nessa área são escassos, 

apesar de alguns tipos de procedimentos (por exemplo, TC de crânio) serem 

realizados múltiplas vezes no mesmo paciente (BONATO, 2011).  Atualmente a 

exposição secundária à radiação ionizante a qual os indivíduos estão expostos em 

decorrência de procedimentos médicos e de diagnóstico já ultrapassa a dose de 

radiação proveniente do ambiente natural. Isso eleva a preocupação quanto aos 

possíveis riscos desta exposição (PARENTE, 2013; ACIDENTE RADIOLÓGICO DE 

GOIÂNIA, 2013).  

Cerca de 60% do dano tecidual provocado por raios X e gama pode ser 

explicado pelos efeitos indiretos da radiação, que ocorrem devido à reação das 

partículas ionizadas com a água livre, produzindo espécies reativas de oxigênio e 

radicais livres, o que amplifica a lesão por meio da interação com lipídios, 

membranas e outras moléculas de oxigênio (PACHECO, 2013). 
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Hoje a (TC) é, mundialmente, um dos principais instrumentos para exames de 

diagnósticos por imagem. À medida que cresce a necessidade da utilização da TC, 

em relação às doses de radiação que estariam expostos utilizando outros exames 

de imagem, observa-se como consequência um aumento significante da exposição 

tanto de pacientes (especialmente crianças) quanto de profissionais de saúde a 

doses de radiação ionizante (DALMAZO, et al, 2010). 

A tomografia computadorizada é um dos exames radiodiagnósticos que 

fornecem maior dose de exposição à radiação, dessa forma, deve-se ter maior 

atenção à exposição da tireoide à radiação externa ionizante na infância, mesmo 

com baixas doses, pois, o aumento progressivo da utilização dessa técnica aplicada 

em larga escala, oferece risco potencial de câncer de tireoide, desencadeando um 

problema de saúde pública (BONATO; ELNECAVE, 2011). Conforme se pode 

observar na Tabela 4, a TC utiliza cerca de 10 a 100 vezes mais dose de radiação 

que os demais exames. No entanto a dosagem da radiação emitida pela TC constitui 

um importante problema de Saúde Pública bastante preocupante e que requer 

medidas mais seguras em seu uso (VELUDO, 2011). 

 
Tabela 4: Resumo de dose efetiva que o doente pode receber quando de um exame 

radiológico convencional e das Tomografias. 

EXAME DOSE EFETIVA (mSv) ACHADOS DESTE 

ESTUDO- DOSE 

EM mA 

PA Crânio 0,027- 0,1 -  

AP Coluna Lombar  0,44-1,1  - 

AP Pélvica 0,295-0,75 - 

AP Abdómen 0,28-1,05 - 

Densitometria Óssea 0,0005-0,035 - 

Mamografia 0,23-0,4 - 

PA Tórax 0,017-0,05 - 
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Urografia 2,4-3,00 - 

TC Abdominal 3,1-16,1 120 

TC Pélvica 6-15,7 120 – 140 

TC do Crânio 0,9-7,9 120 

TC Torácica 2,3-12,9 120 

Fonte: Veludo (2011). 
 

Portanto, por a TC se tratar de um exame que provavelmente tem 

equivalência da metade da dose coletiva de todos os exames radiológicos, é, dessa 

forma, imperioso que a solicitação deste exame seja realmente muito necessária e 

que tenha seu uso justificado. Além disso, na medida do possível é de suma 

importância observar e utilizar as técnicas que reduzam a dose (estudos, protocolos, 

etc.) para assegurar um bom resultado do exame e simultaneamente a 

biossegurança (VELUDO, 2011). 

 

Gráfico 4 – Quantidade dos exames de tomografia computadorizada usados no 

estudo e os valores de mA utilizados por eles. 

 

Fonte: Hospital Universitário de Petrolina – PE (2015). 

5 1 

252 

15 
1 1 8 1 

10 
1 1 3 1 

0

50

100

150

200

250

300

60 70 80 100 110 115 130 140 150 155 160 170 200

mA UTILIZADO 

QUANTIDADE DE EXAMES X mA UTILIZADO 



57 

 

 
 

O mAs é responsável pela quantidade de radiação produzida e o tempo de 

exposição do paciente a radiação. O ajuste de mAs é fator primário de controle de 

densidade óptica ou grau de enegrecimento. Quanto maior o mA, mais elétrons 

estarão disponíveis e maior será a produção de raios X. O mAs pode ser calculado 

pela relação: mAs = mA x s, onde mA = miliamperagem e s = Tempo em segundos. 

O ajuste de mA é fator primário de controle de densidade óptica ou grau de 

enegrecimento (CALIL, 2015). 

Nos exames observados neste estudo houve um predomínio de um mA igual 

a 80, porém, diversos valores foram usados para o controle da densidade, tendo 

como mínimo 60 e máximo de 200 dentre os valores encontrados, conforme se 

observa na Tabela 5. Pode-se observar ainda que pacientes com peso e idades 

diferentes utilizaram mesmos valores de mA. Além disso, verificou-se também que 

foram utilizados os mesmos valores de mA e kV para as crianças. Sugere-se a 

utilização de valores de mAs que levem em consideração o peso do paciente, ou 

seja, adultos de até 50 kg, 200 mAs, de 50 a 80 kg, 260 mAs e acima de 80 kg, 320 

mAs. Como também que seja observada a idade do paciente (MARCONATO et al, 

2004). 

 

Tabela 5 – Distribuição dos valores de mA usados nos exames de TC analisados. 

mA QUANTIDADE 

60 5 

70 1 

80 252 

100 14 

110 1 

115 1 

130 8 

140 1 

150 10 

155 1 

160 1 
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170 3 

200 1 

TOTAL 300 

Fonte: Hospital Universitário de Petrolina – PE (2015). 

 

Pesquisa revela que umas das principais desvantagens na utilização da TC 

Helicoidal é que devido à elevada quantidade de miliamperagem (mA) utilizada nos 

protocolos para obtenção de imagem,  em relação aos demais exames diagnósticos,  

acarreta em uma dose excessiva de radiação efetiva nos exames realizados 

(TERRA, 2011). 

Algumas pesquisas sugerem a possibilidade da redução de mA, sem 

comprometer o resultado da imagem e mantendo a qualidade para diagnóstico. 

Objetivando avaliar a influência dos valores de mA em imagens de tomografia 

computadorizada, concluíram que exames com valores de mA mais baixos 

forneceram imagens adequadas, e que a influência exercida sobre os tons de cinza 

é limitada, não sendo significativa a ponto de prejudicar a imagem. E que, portanto, 

“a redução do parâmetro (mA) é um dos meios mais práticos para se reduzir a dose 

de radiação; porém, ainda não se sabe o efeito isolado de protocolos de baixa mA 

na qualidade das imagens, fundamental para uma correta análise dessas” 

(VASCONCELOS, 2013). 

Neste estudo, observou-se ainda que a maioria dos exames, ou seja, 84% 

deles utilizaram 80 mA na intensidade de Corrente. Estudos realizados em três 

equipamentos tomográficos diferentes, constataram que os protocolos utilizados 

para exames de cabeça (região supratentorial e fossa posterior) utilizaram valores 

entre 80 a 100 de mA confirmando dessa forma uma coerência na utilização do 

parâmetro em questão (DE PINA, et al, 2009). 

A qualidade da imagem radiográfica é determinada pelo grau de detalhes que 

a radiografia proporciona. Dois fatores são muito importantes para definir uma boa 

qualidade da imagem: o kV e o mA. O kV determina o contraste e é responsável 

pelo poder de penetração do raio X, ou seja, quanto mais kV mais escura fica a 

imagem (CALIL, 2015). No entanto, para exames em que se pretende uma alta 

resolução (pulmões) ou em exames em que se pretende que o feixe de raios X 
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penetre em estruturas ósseas (como é o caso das TC de crânio) uma alta voltagem 

no tubo de raios X é recomendada.  Já para tecidos moles deverá ser utilizada uma 

tensão menor de modo que se consiga visualizar com melhor contraste as estruturas 

a estudar. Portanto, o produto intensidade de corrente pelo tempo de exposição, 

expresso em mAs, define a quantidade (intensidade) do feixe de raios X produzidos 

pela ampola. Os valores necessários de intensidade de corrente para a realização 

de um exame dependem do tipo de exame que se pretende realizar, do tamanho do 

paciente que se pretende estudar (massa corporal), entre outros fatores 

(MEDEIROS, 2009). 

 

Gráfico 5 – Tomografias por região anatômica e quantidade de mA utilizado em 

pacientes no Hu no período de fevereiro de 2015. 

 

Fonte: Hospital Universitário de Petrolina – PE (2015). 

. 

0 10 20 30

EXAMES E QUANTIDADE DE mA 

140 mA

130 mA

115 mA

110 mA

100 mA

80 mA

70 mA

60 mA



60 

 

 
 

Após um estudo sobre a influência da variação da miliamperagem (mA) na 

qualidade da imagem por tomografia computadorizada, observou-se que altos 

valores de mA utilizados não influenciaram na boa qualidade da imagem, mas que 

um valor alto de mA causa sérios riscos à saúde do paciente, e que, portanto, a 

esses exames devem ser atribuídos possíveis valores menores de mA. Dessa forma, 

não há justificativa para a utilização de mA alto, uma vez que não acrescentariam 

benefícios para o paciente e produziriam maiores doses de radiação 

(VASCONCELOS, 2013). 

 

Figura 7: TC evidenciando claramente o cálculo nas diferentes aquisições de 
imagem, inclusive naquela realizada com muito baixo mAs. Adolescente masculino, 
49 kg, com hematúria e dor aguda no flanco direito. 

 

Estudo sobre a avaliação quantitativa e qualitativa da qualidade de imagem, 

evidenciou que todos os protocolos de exames de TC utilizados nos parâmetros de 

kV e mAs, poderiam ser diminuídos, e mesmo assim com essa redução as imagens 

continuariam mantendo a qualidade diagnóstica e possibilitando a menor dose de 

radiação por exame, o que está em unanimidade com outros estudos científicos 

divulgados sobrea temática, principalmente no que concerne à redução do mAs. 

Esta redução é, consideravelmente, importante para os exames de TC de crianças, 

o que tem sido um sério problema de saúde pública (LIMA E MONTEIRO, 2011).  
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O princípio ALARA tem sido usado na comunidade americana já há 
alguns anos. Entretanto o FDA (Food and Drug Administration) tem 
estabelecido três importantes critérios no sentido de minimizar a 
dose de radiação em exames de tomografia computadorizada em 
criança: otimizar os parâmetros técnicos, reduzir o número de fases 
contrastadas e reduzir a solicitações através da aplicação de 
indicações precisas ou a substituição, quando possível, por métodos 
que não usem radiação ionizante. Parâmetros como o mAs e o pitch 
podem ser facilmente ajustados à população infantil reduzindo a 
dose de radiação sem comprometimento da imagem e, portanto, do 
diagnóstico. Uma redução de 50% no mAs reduz a dose de radiação 
em 50% e um aumento no pitch de 1.0:1 para 1.5:1.0 produz 
resultado semelhante. Esforços devem ser desenvolvidos pelos 
serviços de um modo geral no sentido da não utilização na 
população pediátrica de parâmetros automaticamente previstos para 
adultos, prática ainda comum nos dias atuais (LIMA E MONTEIRO, 
2011). 

 

GRÁFICO 6 – TC de coluna cervical e quantidade de mA. 

 

Fonte: Hospital Universitário de Petrolina – PE (2015). 
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GRÁFICO 7 – TC de coluna cervical e quantidade de mA (2). 

TC DE COLUNA CERVICAL E QUANTIDADE DE 

mA

14%

5%

5%

47%

5%

5%

14%
5%

80 mA

115 mA

130 mA

150 mA

155 mA

160 mA

170 mA

200 mA

 

Fonte: Hospital Universitário de Petrolina – PE (2015). 

 

Conforme disposto nos Gráficos 6 e 7, observou-se uma maior oscilação nos 

valores de mA, que variaram entre 80 a 200 mA nos exames de TC de coluna 

cervical. Sendo que do total de TC cervical (21) predominaram em 47% dos exames, 

os valores de 150 mA, sendo, portanto o de maior oscilação no parâmetro de mA. 

Em relação ao uso do kV, do total de TC analisadas neste estudo 297 usaram 

um poder de penetração (kV) de 120, e em apenas 03 (três) foi observado um KV de 

140 (02 de abdome e 01 de pelve). 

Uma das principais aplicações da TC da coluna cervical é no trauma, pois o 

exame possibilita a detecção de fraturas, a avaliação da extensão para os arcos 

posteriores, a mensuração dos fragmentos ósseos no interior do canal vertebral e o 

grau de compressão da medula espinhal, além da determinação de instabilidade 

intraespinhal (ACKLAND, 2012). Além da indicação para pacientes traumatizados a 

TC de cervical tem indicações também para detecção de tumores ósseos e 
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anomalias congênitas. Além disso, é bastante utilizado para o diagnóstico de 

osteítes na artrite reumatoide, artrite idiopática, espondilite, achados de calcificações 

etc. (SILVA, et. al, 2011). 

GRÁFICO 8 – valores de kV (Quilovolt) utilizados nas TC analisadas. 

 

Fonte: Hospital Universitário de Petrolina – PE (2015). 

 

O quilovolt (kV) é o fator radiográfico responsável pela penetração dos Raios-

X. 1 kV representa 1000 vezes 1 volt. A intensidade do feixe de radiação é 

diretamente proporcional ao fluxo eletrônico. Quanto maior for a intensidade da 

corrente (maior mA), maior será o número de elétrons disponíveis e, por 

conseguinte, maior será a quantidade de raios X. A qualidade do feixe de radiação é 

diretamente proporcional á tensão (kV) aplicada ao tubo. Quanto maior a tensão (kV) 

aplicada ao tubo, menor será o comprimento de onda dos raios X e maiores serão a 

energia de aceleração dos elétrons, o poder de penetração do feixe de radiação e, 

consequentemente, a qualidade do feixe. Quanto menor a flutuação da tensão (kV) 

total aplicada ao tubo de raios X (mais próxima da tensão de pico), mais homogêneo 

tende a ser o feixe de radiação formado (FRANCISCATTO, 2009). 
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Portanto, o kV determina o contraste. O contraste é responsável pela imagem 

preta e branca na radiografia. Muito contraste significa uma imagem preta, chamada 

popularmente de "queimada", e pouco contraste significa uma imagem branca. 

Já o mA é responsável pela densidade, sendo aquela imagem referente ao 

contorno da estrutura. Ou seja, numa imagem de RX de uma perna, o contorno que 

aparece como sendo dos músculos e tudo que não for osso, significa que houve 

pouca densidade. A densidade é responsável pela eliminação das partes moles, 

portanto, se o técnico quiser produzir uma imagem óssea com bastante detalhe e 

qualidade, deve colocar mais mA e menos kV. O mAs é resultado da multiplicação 

do valor colocado no comando (o mA), pelo valor colocado no comando do s 

(tempo). 

A Tabela 06 apresenta o índice de dose obtido em unidades de mGy.cm  

(dose absorvida pelo organismo) e a diferença de potencial da ampola aplicada 

(relacionada com a energia) e a carga elétrica do feixe de radiação. Portanto, 

observa-se neste gráfico que a dose aumenta a partir do aumento da energia do 

feixe e da carga elétrica (kV e mAs). Nesta tabela (6) fica perceptível a necessidade 

de se otimizar (equilibrar) os valores dos parâmetros de radiação (mA e kV) a fim de 

se expor a menor quantidade possível  de dosagem de radiação final absorvida.  

 

Tabela 6 - dose em função da diferença de potencial da ampola e da carga elétrica 
do feixe. 
 

 

Energia 

 

Carga 

 

CTDIvol.     

 (kV)  (mAs)  (mGy) 
      

  100 3,4 

90 150 5 

  200 6,7 

  250 8,4 

  100 7,8 

120 150 11,6 

  200 15,5 

  250 19,4 

  100 12,1 

140 

150 18,1 

200 24,2 

  250 30,2  
 

Fonte: Dalmazo (2010). 
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Estudos de Mendonça e Mourão (2013) concluem que a diminuição da tensão 

aplicada nos parâmetro kV acarreta em uma diminuição da dose absorvida pelo 

paciente. Tais resultados, podem contribuir para otimização de varreduras de 

tomografia computadorizada. Para esses autores é possível diminuir até 100 o valor 

do kV, principalmente nos exames de tórax. Colocam ainda que: 

A determinação dos parâmetros de controle do feixe gerado, mA e 
kV, não é facilmente aplicável como nos exames de raios X, visto 
que nos protocolos de TC estes já são previamente definidos pelo 
fabricante no momento da instalação do equipamento. Desta forma, 
os parâmetros de varreduras de adultos não apresentam diferenças 
conforme a massa e o volume corporal de cada paciente. Por sua 
vez, sabe-se que nas varreduras de tórax objetivam determinar 
pequenas variações estruturais e anatômicas dos tecidos moles que 
possuem boa variação na absorção de feixes X menos penetrantes, 
ou seja, quanto menor o valor do kV melhor será a imagem gerada. 
O que não acontece nos protocolos de tórax, que utilizam padrão de 
120 kV em praticamente todos os equipamentos (MENDONÇA E 
MOURÃO, 2013). 

 Com os dados encontrados, pode-se concluir que há valores pré-

estabelecidos e de uso frequente no que se refere à dose e nível de radiação 

emitida pela tomografia computadorizada em exames de rotina, sendo grande a 

frequência de uso nos exames de TC. Contudo, dependendo do manejo e estado de 

conservação e manutenção dos equipamentos não se foi possível avaliar a real 

exposição a radiação que estes pacientes foram submetidos. 

Faz-se necessária elaboração de protocolos adequados nas instituições que 

oferecem a TC como método diagnóstico, a fim de fomentar uma maior fiscalização 

dos níveis de exposição. Portanto, dependendo do manejo e estado de conservação 

e manutenção dos equipamentos não se foi possível avaliar a real exposição à 

radiação que estes pacientes foram submetidos. 
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6 CONCLUSÃO 

 

A Tomografia Computadorizada propicia a produção de imagens de alta 

qualidade e fidelidade, de grande sensibilidade e potencial diagnóstico, mostrando-

se assim uma tecnologia bastante promissora. Entretanto deve ficar claro para os 

profissionais de saúde que esta tecnologia deve ser utilizada de maneira criteriosa e 

restrita, uma vez que as doses efetivas de Radiação Ionizante envolvidas na 

realização da TC são superiores as doses envolvidas nos demais exames 

radiográficos.  

Pode-se concluir, dessa forma, que as dosagens de mA e kV são pré-

estabelecidas, sendo grande a frequência de uso dos exames de TC (principalmente 

de crânio) com intuito de acompanhar a evolução da doença/agravo. Também, que a 

frequência no uso acarreta uma probabilidade maior no desfecho de câncer. 

Contudo, faz-se necessária a elaboração de protocolos e de um consenso que 

adequem níveis mínimos de dosagem de radiação em todas as instituições que 

oferecem a TC como método diagnóstico, a fim de fomentar uma maior adequação 

dos níveis de exposição da radiação ionizante, principalmente em populações 

pediátricas. Sugere-se também, como forma de educação permanente e segurança 

do paciente, que após a alta hospitalar, estes pacientes sejam orientados quanto 

aos efeitos colaterais que poderão surgir após o uso desses exames e quanto aos 

cuidados na prevenção de doenças decorrentes do evento. 

A realização da TC deve estar respaldada por uma justificativa clinica 

apropriada, e tal exame deve ser entendido como sendo um meio diagnóstico 

auxiliar, para quando questões clínicas não puderem ser respondidas através dos 

exames radiográficos convencionais. Os trabalhos desenvolvidos por entidades de 

referência em Radiologia e Imaginologia são importantes para fornecer 

embasamento teórico e nortear a conduta correta dos profissionais da área frente a 

essa tecnologia. 

A qualidade da imagem é um fator primordial para se fazer valer qualquer 

avaliação da dosagem de radiação. Quando se reduz em excesso a dose ou os 

parâmetros que a constituem (mA, kV, etc.), mas perde-se em qualidade de imagem, 

não é possível ter um diagnóstico legível e confiável e, portanto, o objetivo 
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fundamental do exame de tomografia computadorizada torna-se pormenorizado ou 

sem sentido completamente, necessitando muitas vezes uma nova exposição e 

consequentemente um aumento da exposição do paciente. Assim sendo, os valores 

encontrados na avaliação da qualidade da imagem estão dentro dos estipulados por 

norma, e de excelente qualidade para o diagnóstico médico. 

Portanto, o exame radiológico é um excelente método diagnóstico que fundou 

a radiologia e está intimamente ligado aos primórdios dos métodos de imagem.  

Porém, o uso desse exame como método diagnóstico e tratamento do câncer supera 

os malefícios da exposição. Contudo, a correta manutenção dos aparelhos e o 

preparo correto dos profissionais, como para o uso dos equipamentos de proteção 

individual, podem evitar o excesso de contato com a radiação e com isso minimizar 

riscos de lesão celular. A lesão celular irreversível pode culminar com a morte desta 

e a formação de neoplasias que podem evoluir para o câncer. A educação em 

saúde, o controle das doses com uso de protocolos específicos individualizados 

devem ser sempre uma preocupação, buscando reduzir a exposição ao estritamente 

necessário e adequado a fim de evitar consequências maiores. 

Frisa-se que não há ainda um consenso nacional ou internacional que 

quantifique os parâmetros de mA e kV. As instituições de saúde no Brasil, através de 

constantes pesquisas, procuram realizar protocolos de otimização da dose de 

radiação para sua possível minimização. Dessa forma, busca-se a menor exposição 

de pacientes à radiação e ao desenvolvimento de patologias relacionadas a ela. 

Para o exposto acima se faz necessário, a busca constante pelo 

conhecimento interdisciplinar, holístico e humanizado, onde todos os profissionais 

ligados direta ou indiretamente com o setor de radiologia, usuários e gestores 

promovam uma discussão conjunta acerca do funcionamento dos equipamentos 

radiodiagnósticos, os riscos que eles podem trazer em todos os âmbitos da 

instituição, bem como os benefícios também.        

Deve-se haver uma visão com uma abordagem interdisciplinar para que 

exista de fato, uma assistência de qualidade na elaboração e execução de 

procedimentos garantido segurança ao paciente e a equipe. A prestação de 

informações por parte da equipe aos usuários torna-se fundamental na prevenção 
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de doenças. Isso requer sempre uma atualização constante acerca dos 

conhecimentos inerentes a profissão. 
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1. A não utilizar as informações confidenciais a que tiver acesso, para gerar 

benefício próprio exclusivo e/ou unilateral, presente ou futuro, ou para o uso de 

terceiros; 

2. A não efetuar nenhuma gravação ou cópia da documentação confidencial a 

que tiver acesso; 

3. A não apropriar-se para si ou para outrem de material confidencial e/ou 

sigiloso da tecnologia que venha a ser disponível; 

4. A não repassar o conhecimento das informações confidenciais, 

responsabilizando-se por todas as pessoas que vierem a ter acesso às informações, 

por seu intermédio, e obrigando-se, assim, a ressarcir a ocorrência de qualquer dano 

e / ou prejuízo oriundo de uma eventual quebra de sigilo das informações fornecidas. 

Neste Termo, as seguintes expressões serão assim definidas: 

Informação Confidencial significará toda informação revelada através da 

apresentação da tecnologia, a respeito de, ou, associada com a Avaliação, sob a 

forma escrita, verbal ou por quaisquer outros meios. Informação Confidencial inclui, 

mas não se limita, à informação relativa às operações, processos, planos ou 

intenções, informações sobre produção, instalações, equipamentos, segredos de 

negócio, segredo de fábrica, dados, habilidades especializadas, projetos, métodos e 

metodologia, fluxogramas, especializações, componentes, fórmulas, produtos, 

amostras, diagramas, desenhos de esquema industrial, patentes, oportunidades de 
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mercado e questões relativas a negócios revelados da tecnologia supra 

mencionada. 

Avaliação significará todas e quaisquer discussões, conversações ou 

negociações entre, ou com as partes, de alguma forma relacionada ou associada 

com a apresentação da tecnologia, acima mencionada. 

A vigência da obrigação de confidencialidade e sigilo, assumida pela minha 

pessoa por meio deste termo, terá a validade enquanto a informação não for tornada 

de conhecimento público por qualquer outra pessoa, ou mediante autorização 

escrita, concedida à minha pessoa pelas partes interessadas neste termo. 

Pelo não cumprimento do presente Termo de Confidencialidade e Sigilo, fica 

o abaixo assinado ciente de todas as sanções judiciais que poderão advir. 

 

Petrolina-PE, 11/12/2014 

 

 

Pesquisador(a) Responsável 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO 

 

APÊNDICE B - TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E SIGILO 

 

Eu, Eduard Montgomery Meira Costa, brasileiro, solteiro, engenheiro, 

inscrito(a) no CPF/ MF sob o nº 714.515.014-04, abaixo firmado, assumo o 

compromisso de manter confidencialidade e sigilo sobre todas as informações 

técnicas e outras relacionadas ao projeto de pesquisa intitulado “ESTUDO DA 

DOSE DE RADIAÇÃO EM EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA EM 

UMA UNIDADE HOSPITALAR”, a que tiver acesso nas dependências do (Hospital 

Universitário) da (UNIVASF). Por este termo de confidencialidade e sigilo 

comprometo-me: 

1. A não utilizar as informações confidenciais a que tiver acesso, para gerar 

benefício próprio exclusivo e/ou unilateral, presente ou futuro, ou para o uso de 

terceiros; 

2. A não efetuar nenhuma gravação ou cópia da documentação confidencial a 

que tiver acesso; 

3. A não apropriar-se para si ou para outrem de material confidencial e/ou 

sigiloso da tecnologia que venha a ser disponível; 

4. A não repassar o conhecimento das informações confidenciais, 

responsabilizando-se por todas as pessoas que vierem a ter acesso às informações, 

por seu intermédio, e obrigando-se, assim, a ressarcir a ocorrência de qualquer dano 

e / ou prejuízo oriundo de uma eventual quebra de sigilo das informações fornecidas. 

Neste Termo, as seguintes expressões serão assim definidas: 

Informação Confidencial significará toda informação revelada através da 

apresentação da tecnologia, a respeito de, ou, associada com a Avaliação, sob a 

forma escrita, verbal ou por quaisquer outros meios. Informação Confidencial inclui, 

mas não se limita, à informação relativa às operações, processos, planos ou 

intenções, informações sobre produção, instalações, equipamentos, segredos de 

negócio, segredo de fábrica, dados, habilidades especializadas, projetos, métodos e 

metodologia, fluxogramas, especializações, componentes, fórmulas, produtos, 
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amostras, diagramas, desenhos de esquema industrial, patentes, oportunidades de 

mercado e questões relativas a negócios revelados da tecnologia supra 

mencionada. 

Avaliação significará todas e quaisquer discussões, conversações ou 

negociações entre, ou com as partes, de alguma forma relacionada ou associada 

com a apresentação da tecnologia, acima mencionada. 

A vigência da obrigação de confidencialidade e sigilo, assumida pela minha 

pessoa por meio deste termo, terá a validade enquanto a informação não for tornada 

de conhecimento público por qualquer outra pessoa, ou mediante autorização 

escrita, concedida à minha pessoa pelas partes interessadas neste termo. 

Pelo não cumprimento do presente Termo de Confidencialidade e Sigilo, fica 

o abaixo assinado ciente de todas as sanções judiciais que poderão advir. 

 

Petrolina-PE, 09/12/2014 
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ANEXO A: CARTA DE ANUÊNCIA 
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ANEXO B: CARTA DE APROVAÇÃO NO CEDEP 
 

 
 

 
 

 

 


