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RESUMO 

 

ASSEMANY, Ladyjane Pereira Fontes; Desenvolvimento de um objeto 

simulador de maxila e mandíbula infantis utilizando impressão 3D para dosimetria 

em tomografia computadorizada de feixe cônico. 2022. Tese (Doutorado em 

Tecnologia Nuclear – Aplicações) – Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022. 

 

A possibilidade de visualizar estruturas sobrepostas por meio da 

Tomografia Computadorizada de Feixe Cônico (TCFC), fez com que essa 

modalidade de diagnóstico por imagem se tornasse uma das mais utilizadas em 

alguns procedimentos odontológicos. Diferente da radiografia convencional onde a 

imagem reproduzida é plana, a TCFC destaca relações estruturais em 

profundidade, permitindo a visualização de possíveis irregularidades ou anomalias. 

O estudo da dose de radiação empregada nos exames de TCFC, é importante não 

só para o estabelecimento de níveis de referência, como também, para avaliar a 

probabilidade de ocorrência de efeitos estocásticos, principalmente em pacientes 

pediátricos. A utilização da manufatura aditiva ou impressão 3D na área da saúde, 

tornou possível a reprodução de peças anatômicas para diversas aplicações, tais 

como: próteses e simuladores antropomórficos. Na área de dosimetria das 

radiações ionizantes, o simulador ou Phantom, é composto por materiais que 

reproduzem as características de absorção e espalhamento da radiação pelo corpo 

ou parte do corpo humano.  



Utilizando filamento à base de Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) e 

Sulfato de Bário, que tem equivalência ao tecido ósseo, foi impressa uma peça de 

maxila e mandíbula para compor um simulador pediátrico, preenchido com água 

que é equivalente aos tecidos moles, para aplicação em dosimetria em TCFC. As 

variações do valor de referência e do Kerma no volume e no centro do simulador 

foram entre 10% e 15%. Considerando o limite da variação de dose sugerido pela 

legislação nacional, que não deve ser superior a ± 20% do valor de referência, os 

resultados foram satisfatórios. A diferença nos parâmetros e geometria de 

aquisição de imagens entre as modalidades de exames com TCFC e Radiografia 

Panorâmica, reforçam a necessidade de se aplicar o princípio da justificativa, se 

tratando principalmente da proteção a pacientes pediátricos. 

Palavras-chave: Tomografia Computadorizada De Feixe Cônico; 

Dosimetria; Manufatura Aditiva. 

  



ABSTRACT 

 

ASSEMANY, Ladyjane Pereira Fontes; Development of a simulating 

object of children's maxilla and mandible using 3D printing for dosimetry in cone 

beam computed tomography. 2022. Ph.D. Thesis (Graduate program in Nuclear 

Technology – Applications) – Energy and Nuclear Research Institute, University of 

Sao Paulo, Sao Paulo, 2022. 

 

The possibility of visualizing overlapping structures through Cone Beam 

Computed Tomography (CBCT) has made this imaging diagnostic modality one of 

the most used in some dental procedures. Unlike conventional radiography where 

the reproduced image is flat, CBCT highlights structural relationships in depth, 

allowing the visualization of possible irregularities or anomalies. The study of the 

radiation dose used in CBCT scans is important not only to establish reference 

levels, but also to assess the probability of stochastic effects, especially in pediatric 

patients. The use of additive manufacturing or 3D printing in healthcare has made it 

possible to reproduce anatomical parts for various applications, such as prostheses 

and anthropomorphic simulators. In the area of ionizing radiation dosimetry, the 

simulator or Phantom is composed of materials that reproduce the characteristics 

of absorption and scattering of radiation by the body or part of the human body. 

Using filament based on Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) and 

Barium Sulfate, which is equivalent to bone tissue, a piece of maxilla and mandible 

was printed to compose a pediatric simulator, filled with water that is equivalent to 

 



soft tissues, for application in CBCT dosimetry. The variations of the reference value 

and Kerma in the volume and in the center of the simulator were between 10% and 

15%. Considering the dose variation limit suggested by national legislation, which 

should not be greater than ± 20% of the reference value, the results were 

satisfactory. The difference in parameters and image acquisition geometry between 

the CBCT and Panoramic Radiography exam modalities reinforce the need to apply 

the principle of justification, especially when it comes to the protection of pediatric 

patients. 

Keywords: Cone-Beam Computed Tomography; Dosimetry; Additive 

Manufacturing 

 



15 
 

1  INTRODUÇÃO 

Devido à ausência de detalhes oferecidos pela imagem da radiografia 

convencional (RC), a Tomografia Computadorizada (TC), atraiu o interesse dos 

profissionais de odontologia e se tornou um dos métodos mais utilizados em alguns 

procedimentos odontológicos como: implantodontia, diagnóstico bucal, cirurgia e 

ortodontia (1). Diferente da RC na qual a imagem reproduzida é bidimensional, na 

TC a imagem é reconstruída a partir de imagens sequenciais adquiridas em um 

determinado volume, delimitado por um campo de visão ou Field of View (FOV). A 

imagem reconstruída proporciona a visualização de uma região do corpo, em três 

dimensões, destacando relações estruturais em profundidade, tornando o 

diagnóstico mais preciso.  

Existem duas modalidades de TC:  Convencional e de Feixe Cônico 

(TCFC). As duas modalidades permitem a obtenção de imagens em cortes da 

região dento-maxilo-facial, sendo a principal diferença relacionada à geometria de 

aquisição de imagens. Essa diferença na geometria, faz com que a dose de 

radiação nos exames para ambas as modalidades, seja mais elevada que outras 

técnicas de exames radiológicos. Portanto, a dose efetiva da TCFC é menor que a 

dose da TC convencional, e pode ser até 24 vezes a dose de uma radiografia 

panorâmica (RP) (2).  

Segundo o United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic 

Radiation (UNSCEAR), houve um aumento da incidência de leucemia e síndromes 

mielodisplásicas em crianças frequentemente expostas a exames de TC (3). A 

crescente demanda no uso de exames de TCFC em pacientes pediátricos, merece 

atenção devido ao fato de que a fase de desenvolvimento celular está associada 
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ao aumento da sensibilidade tecidual à radiação e de que o câncer é um dos 

principais efeitos a longo prazo da exposição à radiação (5-13). Somente no estado 

de São Paulo, são realizados cerca de cinquenta e nove mil exames de TC, com 

finalidade diagnóstica para tratamentos odontológicos por ano (4). Deve-se 

considerar que além do diagnóstico de patologias como: anomalias, trauma, fissura 

orofacial, cirurgia ortognática e endodontia, a população pediátrica e adolescente 

também é exposta à radiação rotineiramente, devido aos tratamentos ortodônticos.  

No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), 

publicou a RDC 611 (14), e as Instruções Normativas 94 (15) e 95 (16) que abordam os 

requisitos de proteção radiológica e controle de qualidade em sistemas de 

radiologia extraoral e intraoral. 

 A dosimetria em radiologia odontológica era negligenciada devido às 

baixas doses e a realização de exames com pequenas áreas irradiadas, porém as 

novas técnicas aplicadas para obtenção de imagens para tratamentos 

odontológicos, tornaram os níveis de dose mais elevados e deixaram de ser 

desconsiderados. 

 Protocolos internacionais, aos quais o Brasil endossa, trazem 

importantes recomendações sobre o uso da TCFC. O guia Safety and Efficacy of a 

New and Emerging Dental X-ray (SEDENTEXCT) (17), evidencia requisitos básicos 

para o controle de qualidade desses equipamentos, incluindo a dosimetria. O 

estudo da dose de radiação empregada nos exames de TCFC, é importante não só 

para o estabelecimento de níveis de referência em radiodiagnóstico, como também, 

para avaliar a probabilidade de ocorrência de efeitos estocásticos.  
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Na área de dosimetria das radiações ionizantes, é utilizado um 

simulador ou Phantom, que é um objeto físico ou matemático, que tem aplicação 

nas diversas áreas de diagnóstico por imagem, reproduzindo as características de 

absorção e espalhamento da radiação pelo corpo ou parte do corpo humano. Os 

simuladores físicos podem ser antropomórficos ou geométricos, e são compostos 

por materiais equivalentes aos tecidos biológicos. 

 Importantes estudos acerca da utilização da manufatura aditiva ou 

impressão 3D na área da saúde, têm sido realizados no Instituto de Pesquisas 

Energéticas e Nucleares (IPEN) desde o ano de 2015, tornando possível a 

fabricação de peças para diversas aplicações, entre elas, a dosimetria (18-23).  

A possibilidade do uso dessa tecnologia como alternativa de confecção 

de simuladores para aplicação na área de dosimetria das radiações ionizantes, 

apresenta grande potencial, principalmente pelo baixo custo de produção, se 

comparado ao custo dos simuladores antropomórficos comerciais. O grande 

desafio, é estabelecer a equivalência dos materiais disponíveis com tecidos 

humanos, e validar o uso desses simuladores para dosimetria clínica. 
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2 Justificativa, Originalidade e Relevância 

Considerando a baixa disponibilidade de simuladores pediátricos para 

estimativa de doses em exames de TCFC, a proposta deste trabalho é desenvolver 

um simulador com foco na região da maxila e mandíbula compatíveis a pacientes 

com idades entre 12 e 16 anos, utilizando um artifício relativamente recente e em 

constante desenvolvimento que é a impressão 3D.  

Não existe no Brasil, simuladores dedicados à dosimetria em pacientes 

pediátricos submetidos a exames de TCFC, impresso tridimensionalmente, o que 

irá nacionalizar o desenvolvimento de simuladores desse tipo. 
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3 Objetivo  

Estudar a viabilidade da utilização da manufatura aditiva ou impressão 

3D, para produzir peças antropomórficas que irão compor um objeto simulador 

pediátrico de maxila e mandíbula, para fins dosimétricos. 

3.1.1 Objetivos Específicos 

 Analisar os filamentos comerciais disponíveis para definir qual será 

utilizado para impressão do simulador antropomórfico de maxila e 

mandíbula infantis; 

 Modelar peça antropomórfica que irá compor o simulador; 

 Estudar materiais tecido equivalentes para preenchimento do 

simulador; 

 Estabelecer a metodologia de dosimetria: 

 Realizar testes com o simulador em equipamentos de TC de feixe 

cônico e convencional; 
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4 REVISÃO DA LITERATURA 

4.1 Manufatura Aditiva (MA) ou Impressão 3D  

Antes do uso de processos aditivos, a fabricação de objetos 3D era 

subtrativa, onde o material é removido progressivamente até atingir a geometria 

desejada. O termo impressão 3D, se refere a reprodução de um objeto 

tridimensional por adição sequencial de material, utilizando uma impressora 3D 

(Figura 1). De maneira análoga, o termo Manufatura Aditiva (MA) está relacionado 

aos processos de criação de um objeto tridimensional, desde a modelagem da 

peça, até a impressão. Também chamado de Prototipagem Rápida (PR), a MA 

abrange os termos no que tange às tecnologias de fabricação de peças, geradas 

diretamente de dados tridimensionais de software de modelagem de desenho 

assistido por computador (CAD 3D) e guiados por um controlador de impressão 3D 

ou fatiador (24).  

Figura 1 – Processo de impressão de peça em 3D. 

 

Fonte: Adaptado de Google imagens.1 

 

 
1 https://3dxfilamentos.com.br/ (acesso em fevereiro de 2022) 
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4.1.1 Tecnologias de Manufatura Aditiva 

Existem algumas tecnologias utilizadas na manufatura aditiva, sendo 

as principais (24-26): 

 Estereolitografia (Stereolitography Aparatus - SLA): Foi a primeira 

técnica de MA que surgiu, se trata da solidificação de resina líquida, por feixe de 

luz ultravioleta, camada por camada; 

 Sinterização seletiva a laser (Selective Laser Sintering - SLS): Surgiu 

no final da década de 80, usa uma fonte de energia (laser) e camadas de pó de 

plástico uniformes. Por meio da sinterização do pó são criados os objetos. 

 Jateamento de aglutinantes (Binder Jetting): Usa tecnologia e 

impressão a jato, pulverizando aglutinante líquido em um pó polimérico, cerâmico 

ou metálico, que solidifica;  

E por fim, Modelagem por deposição fundida (Fused Deposition 

Modeling - FDM): É uma técnica que utiliza filamento termoplástico, que é aquecido 

até seu ponto de fusão e então extrudado por camadas, criando o objeto 

tridimensional. Mais detalhes sobre essa tecnologia serão abordados na seção 

2.1.2. 

4.1.2 Fused Deposition Modeling (FDM)  

Patenteada nos anos 90, por S. Scott Crump (24) e muito popularizada 

pelo baixo custo de construção da impressora e produção dos filamentos plásticos 

usados para a impressão, a FDM ou em português: Fabricação por Filamento 
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Fundido (FFF), se tornou a tecnologia mais usada atualmente. O esquema de 

impressão nas impressoras FDM, pode ser visto na Figura 2.  

Figura 2 - Esquema de funcionamento de impressoras FDM 

 

Fonte: Adaptado de google imagens 2 3 

 

No processo de fabricação do objeto tridimensional, um filamento é 

alimentado através de um elemento aquecido e fundido. Através de um bocal e 

usando um filamento sólido como pistão, o filamento liquefeito é depositado na 

parte parcialmente construída. O material recém-depositado se funde com material 

adjacente ou base. O cabeçote se move no plano X-Y e deposita o material de 

acordo à geometria da camada atualmente impressa. Depois de terminar uma 

camada, a plataforma que segura a peça se move verticalmente no eixo Z para 

começar a depositar uma nova camada em cima da anterior. Após um período, 

 
2 https://willtiptop.com/how-does-a-3d-printer-work/ (acesso em fevereiro de 2022) 
 
3 https://en.wikipedia.org/wiki/Fused_filament_fabrication (acesso em fevereiro de 2022) 



23 
 

dependente do volume da peça a ser impressa, o cabeçote terá depositado uma 

representação do arquivo CAD original.  

 

 

4.1.3 Manufatura aditiva na área da saúde 

A potencialização do uso da MA na área da saúde nos últimos anos, 

converge com os quesitos altamente satisfatórios que as tecnologias apresentam, 

em relação a custo e tempo de produção de peças anatômicas personalizadas para 

diversas finalidades, incluindo: planejamento cirúrgico, próteses, simuladores 

didáticos ou associados a aplicações em radiologia (27-29).  

Avanços nas tecnologias de imagem médica tornaram a MA aplicável 

clinicamente. As características de aquisição de imagens em “fatias” nas 

modalidades de TC e Ressonância Magnética (RM), possibilitam a reconstrução e 

segmentação de estruturas anatômicas a partir de imagens DICOM (Digital Imaging 

and Communications in Medicine), por meio de ferramentas de softwares de 

visualização e processamento de imagens, que convertem em extensão compatível 

com os softwares chamados fatiadores, possibilitado a impressão de peças 

anatômicas exclusivas.  

4.2 Objeto simulador ou Phantom 

Do ponto de vista da proteção radiológica, o simulador ou Phantom, é 

um objeto físico ou matemático (Figura 3), que possui estruturas compostas por 

materiais que reproduzem as características de absorção e espalhamento da 
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radiação, por diferentes órgãos e tecidos do corpo humano, utilizado para 

dosimetria nas áreas em que empregam fontes de radiação para diagnóstico por 

imagem ou terapia. A Comissão Internacional de Unidades e Medidas de Radiação 

(ICRU) é uma comissão científica que desenvolve padrões internacionalmente 

aceitos para a medição de dose de radiação. No relatório 44 da ICRU (30), são 

fornecidas as composições de materiais equivalentes aos tecidos biológicos, além 

de comparativos de interação e dose para diferentes energias e tipos de radiação.  

Figura 3 – A) Phantom matemático antropomórfico para simulação em código computacional. B) 
Phantom físico antropomórfico cabeça e pescoço. C) Simulador físico cabeça e abdome.  

  

Fonte: Adaptado de google imagens. A4 B5 C6 

 

4.3 Tomografia Computadorizada (TC) 

4.3.1 Breve histórico 

A TC é uma das técnicas de imagem médica mais utilizadas em 

radiologia. Desenvolvida no início da década de 1970 pelo engenheiro britânico 

Godfrey Hounsfield e pelo médico americano nascido na África do Sul Allan McLeod 

 
4 http://www.uesc.br/centro/ctr/modulos/didatico/palestras/seminarios/sct_2009/sem_dia2_isaac.pdf (acesso em fevereiro 
de 2022) 
5 https://www.medicalexpo.com/pt/prod/cirs/product-95901-721732.html (acesso em fevereiro 2022) 
6 https://www.rpdinc.com/ctdi-phantom-adult-2-piece-8934.html (acesso em fevereiro de 2022) 
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Cormack, a TC rendeu aos dois o Prêmio Nobel de Medicina de 1979 (31,32). A 

evolução dos equipamentos de TC foi marcada por gerações (Figura 4).  

Na primeira geração, um tomógrafo com um único detector é usado 

para coletar os sinais de projeção. A fonte de raios X e o detector, se deslocam de 

forma síncrona em linha reta e por meio de um feixe estreito de radiação em 

múltiplas varreduras lineares do objeto de estudo, coletando informações de cerca 

de 160 feixes diferentes. Esse processo era repetido a cada 1º de rotação do 

equipamento, que demandava considerável tempo de aquisição. Na segunda 

geração, para acelerar o processo de aquisição de dados, um TC com um conjunto 

de detectores foi usado para fazer múltiplas varreduras de vários ângulos. Se 

utilizados seis detectores, por exemplo, o incremento angular para aquisição 

sucessiva pode aumentar de cada 1° para cada 6°, um aumento de seis vezes na 

velocidade. O principal problema era relacionado a limitação no movimento que não 

cobria todo o objeto, devido ao tamanho do detector. Por conta dessa limitação, o 

tomógrafo de terceira geração foi desenvolvido. Nestes equipamentos, o 

movimento de translação linear da fonte e do detector não era mais necessário e a 

varredura era completada com o movimento de rotação do tubo de raios X e um 

conjunto de detectores, criando um campo de visão grande o suficiente para cobrir 

todo o objeto de interesse dentro do plano de imagem. Alguns problemas no design 

do aparelho abriram espaço à quarta geração de TC, onde um anel de detectores 

envolve completamente o paciente enquanto o tubo de raios X gira 360º. Uma visão 

de projeção única é formada com as leituras de cada detector e coletadas ao longo 

do tempo com o tubo de raios X em locais diferentes (32-35). 
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Figura 4 – A) Esquema de funcionamento do equipamento de TC de primeira geração. B)  Esquema de 
funcionamento do equipamento de TC de segunda geração. C) Esquema de funcionamento do 
equipamento de TC de terceira geração. D) Esquema de funcionamento do equipamento de TC de quarta 
geração. 

 

Fonte: Adaptado de SILVA, 2005. 

 

Construído no início dos anos 80 para aplicações cardíacas, o 

tomógrafo de feixe de elétrons também conhecido como TC da quinta geração 

(Figura 5), tinha como principal objetivo, “estabilizar” o movimento cardíaco. Para 

isso, um conjunto completo de projeções deve ser coletado dentro de 20 a 50 ms. 

Nestes equipamentos, a rotação da fonte é fornecida pelo movimento de varredura 

do feixe de elétrons, ao invés do movimento do tubo de raios X (36). 

Figura 5 - Esquema do funcionamento do TC de feixe de elétrons. 
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Fonte: Adaptado de HSIEH, 2003. 

A associação da tecnologia da quarta geração e o deslocamento 

longitudinal da mesa, deu lugar a tecnologia helicoidal. A aquisição das imagens 

em “fatias”, é semelhante a um modelo espiral (Figura 6). Com base na introdução 

do deslocamento da mesa, um novo fator conhecido como passo ou pitch foi 

estabelecido, e é encontrado calculando a razão entre o deslocamento da mesa e 

a espessura do corte tomográfico (37). 

 

Figura 6 - Esquema de funcionamento da TC Helicoidal. 

 

Fonte: Adaptado de Google imagens7. 

 

Em busca da garantia de aquisição de imagens com mínima 

movimentação do paciente, a inevitável compensação entre espessura de corte e 

cobertura do volume da “fatia”, leva ao desenvolvimento do scanner multislice (38,39) 

(Figura 7). Utilizando o mesmo princípio de aquisição dos equipamentos helicoidais 

e aumentando a fileira de detectores, essa tecnologia possibilitou à aquisição 

 
7 https://pt.slideshare.net/PedroAntonio20/aula-1-histrico-e-aspectos-fsicos  
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simultânea de vários cortes. Hoje, é possível encontrar equipamentos com até 320 

fileiras de detectores (40). 

Figura 7 - Evolução do esquema de fileira de detectores: do espiral (helicoidal) ao multislice. 

 

Fonte: Adaptado de ROGALLA, 2009. 

 

4.4 Tomógrafo Computadorizado de Feixe Cônico odontológico 

No final da década de 90, pesquisadores italianos da Universidade de 

Verona apresentaram resultados de um equipamento novo de TC para imagens 

odontológicas usando sistemas em que o feixe projetado pela fonte de raios X tem 

a forma de um cone largo o suficiente para irradiar toda ou uma parte significativa 

do volume de interesse. Além de apresentar bons resultados relacionados a 

qualidade da imagem, o equipamento batizado New tom 9000 também mostrou 

bons resultados em relação à dose de radiação. Percebeu-se que a dose liberada 

por esse equipamento era cerca de 1/6 da dose liberada pelo equipamento de TC 

convencional (41,42). 
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Cerca de dez anos depois, outro equipamento foi apresentado por 

professores japoneses, batizado de Ortho-CT (43). Esse equipamento possuía 

recursos e tecnologia bem semelhantes ao tomógrafo italiano.  

O Equipamento de TCFC (Figura 8) é compacto e semelhante a um 

equipamento de radiografia panorâmica, sendo o paciente posicionado em pé ou 

sentado ou deitado conforme o modelo do equipamento. 

Figura 8 – TCFC compacto, utilizado em odontologia. 

 

Fonte: Google imagens8 

  

A geometria do feixe é definida por colimadores, que limitam o campo 

de visão ou Field Of View (FOV). O conjunto fonte – detector gira em 180 ou 360 

graus emitindo um feixe de raios X que irradia o volume desejado, realizando 

aquisições de imagens bidimensionais (2D) em uma matriz de detector do tipo flat 

 
8 http://croif.com.br/artigo/tomografia-cone-beam/ (acesso em fevereiro de 2022) 
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panel (36).  Os componentes do equipamento de TCFC (Figura 9) são: Tubo ou fonte 

de raios X; Colimadores (responsáveis pela forma em cone do feixe de radiação), 

e detector de raios X. 

Figura 9 – Esquema de funcionamento do TCFC 

 

Fonte: Adaptado de Google imagens9 

 

4.4.1 Imagem em TCFC 

A aquisição dos dados de imagem de um sistema de TC, funciona como 

uma espécie de mapa de atenuação de diferentes tecidos. O coeficiente de 

atenuação μ, é uma grandeza que mede o quanto o tecido é capaz de absorver os 

fótons do feixe de raios X e está relacionada a densidade do tecido. A imagem 

mostrada no monitor é uma matriz bi ou tri dimensional onde cada célula é um pixel 

e a informação associada ao coeficiente de atenuação médio do seu elemento de 

volume é chamado de voxel e expresso em número de TC ou Unidades Hounsfield 

 
9 https://citydentalpatna.com/cbct/ (acesso em fevereiro de 2022) 
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(HU). No monitor, cada pixel possui um nível de brilho correspondente a uma faixa 

ou escala de número de TC que varia entre -1000 e +3000 indicando diferentes 

densidades.  

O valor de número de TC é dado pela Equação 1 (44): 

                                           𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑇𝐶 = 1000 𝑥                                           (1) 

Onde:  

𝜇  - é o coeficiente de atenuação do tecido no pixel em análise; 

𝜇  - é o coeficiente de atenuação dos raios X na água; 

Para definir o FOV da região de interesse, uma imagem ou scout é 

adquirida. Normalmente, o FOV tem uma forma cilíndrica onde a geometria de feixe 

cobre todo o volume da anatomia desejada. Na Figura 10, podem ser visualizados 

diferentes FOV. 

Figura 10 - Representação de diferentes FOV, de acordo com a região de interesse para estudo clínico 
ou diagnóstico. 
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Fonte: Adaptado de Google imagens10 

As projeções obtidas pelos detectores durante o exame de TC são 

armazenadas na memória do computador e através de algoritmos são 

reconstruídas. A reconstrução de uma imagem de TC requer a solução de mais de 

250.000 equações simultaneamente (44). 

4.4.2 TC X TCFC 

Apesar das duas modalidades de TC permitirem exames da região 

dento-maxilo-facial, a única característica em comum é o uso da radiação X. Outras 

características como a engenharia e as dimensões do equipamento, o princípio pelo 

qual se obtém e se processam as imagens, a dose de radiação e o custo do 

equipamento são completamente distintos entre as duas modalidades de TC (45). As 

diferenças entre a TC convencional e a TCFC podem ser vistas na Tabela 1. 

Tabela 1 - Principais diferenças entre equipamentos de tomografia computadorizada convencional e de 
feixe cônico 

Características Tomografia convencional Tomografia de feixe cônico 

Dimensão do 
aparelho 

Grande, pode adquirir imagens 
do corpo inteiro 

Compacto, adquire imagens da 
região de cabeça e pescoço 

Aquisição de 
imagem 

Varreduras de 360 graus em 
torno do paciente; Cortes axiais 

Uma volta do feixe em torno do 
paciente; Imagens planas, 
semelhantes à radiografia 

convencional 

Tempo de 
escaneamento 

Em torno de 1 s 
10s-70s de exame; 3s – 6s de 

exposição à radiação 

 
10 http://www.photonix.in/services.php  
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Dose de radiação 
Alta em relação a radiologia 

convencional 
Reduzida em relação à TC 

convencional 

Custo do exame Alto Reduzido 

Recurso do 
exame 

Reconstruções multiplanares e 
Imagens em 3D 

Reconstruções multiplanares e em 
3D além de radiografias 

convencionais 

Qualidade da 
imagem 

Boa nitidez; ótimo contraste 
Baixo contraste entre tecido duro e 

mole 

Produção de 
artefatos 

Muito artefato na presença de 
materiais metálicos 

Pouco artefato produzido na 
presença de materiais metálicos 

Fonte: Adaptada de GARIB.D.G. et al. 

 

 

4.5 Programa de Garantia de Qualidade (PGQ) 

Segundo a IEC (Internacional Eletrotechnical Comission) 61267 (46), 

têm-se por definição: 

Garantia de Qualidade: são ações sistemáticas e planejadas, 

necessárias para prover confiança adequada, assegurando que o produto ou o 

serviço satisfaça às exigências de qualidade; 

Programa de Garantia de Qualidade: São instruções detalhadas para 

a realização de ações de garantia de qualidade para cada componente do 

equipamento, sistemas de equipamentos ou instalações, incluindo elementos de 

gestão da qualidade e técnicas de controle de qualidade; 
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Controle de Qualidade: É um conjunto de técnicas operacionais e 

atividades que são utilizadas para atender à exigência de qualidade.  

Teste de Aceitação: É aquele ensaio realizado após a instalação de 

um novo equipamento, ou modificações maiores no equipamento existente, a fim 

de verificar a concordância com as especificações contratuais; 

Teste de Estado: É o ensaio realizado para estabelecer o estado 

funcional do equipamento em um determinado instante; 

Teste de Constância: Compõem uma série de ensaios feitos para 

assegurar que o desempenho funcional do equipamento atende a critério 

estabelecido ou para verificar alterações nas propriedades de componentes do 

equipamento. 

Todo equipamento de raios X diagnósticos deve ser mantido em 

condições adequadas de funcionamento e submetido regularmente a verificações 

de desempenho (14,15,16) 

4.6 Grandezas Dosimétricas Básicas 

São grandezas utilizadas para indicar níveis de radiação bem como 

seus limites, relacionados aos possíveis riscos, evitando que o limiar de dose seja 

excedido e garantindo a redução dos efeitos estocásticos.  

As grandezas são: o Kerma (K), Dose absorvida (D), Dose equivalente 

em órgão ou tecido (𝐻 ) e Dose efetiva (E), onde (47): 
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Kerma (K): É o quociente entre a soma das energias cinéticas, 𝐸 , , de 

todas as partículas ionizantes carregadas liberadas pelas partículas não ionizantes 

carregadas na matéria de massa 𝑑𝑚, como na Equação (2). Esta grandeza é 

mensurável e sua unidade é o J.Kg-1, também conhecida como Gray (Gy).  

 

                                                      𝐾 = ,                                                            (2) 

 

 

Dose Absorvida (D): É a grandeza física fundamental utilizada para 

todos os tipos de radiação ionizante e para qualquer geometria de irradiação. Ela é 

definida pelo quociente entre 𝑑𝜀 ̅e 𝑑𝑚, onde 𝑑𝜀 ̅é a energia média depositada em 

uma dada massa – 𝑑𝑚, como na Equação (3). Esta grandeza também é mensurável 

e sua unidade é o J.Kg-1, também conhecida como Gray (Gy).  

  

                                                                      𝐷 =                                                             (3) 

 

Dose Equivalente (𝑯𝑻): Está baseada na definição da dose absorvida 

média, 𝐷 , em um órgão ou tecido específico 𝑇. É dada pelo produto 𝑊 . 𝐷 , onde 

𝑊  é o fator de ponderação da radiação, que reflete a eficiência biológica das 

radiaçõs de alto LET compensada com as de baixo LET para o tipo de radiação R, 

como na Equação (4). Para diversos tipos de radiação individual no órgão, a dose 
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equivalente em órgão ou tecido (𝐻 ), é dada em J.Kg-1, também conhecida como 

Sievert (Sv)7,26. 

                                        ∑ 𝑊 𝐷 ,                                                     (4) 

 

Dose Efetiva (E): É o somatório dos fatores de ponderação de todos 

os órgãos e tecidos do corpo (𝑊 ) multiplicado pelo somatório das doses 

absorvidas ponderadas pelo fator de ponderação (𝑊 ), como na Equação (5). Essa 

grandeza é dada em J.Kg-1, também conhecida como Sievert (Sv)26. 

 

                                               𝐸 =  ∑ 𝑊  ∑ 𝑊 . 𝐷 ,                                                        

(5) 

 

4.7 Dosimetria em TCFC 

A dosimetria é um dos testes realizados para a garantia e controle da 

qualidade de equipamentos de radiologia diagnóstica. Este teste pode estar 

relacionado aos parâmetros da máquina, onde é possível fazer avaliação dos 

valores de dose fornecidos pelo equipamento, ou uma estimativa da dose que é 

recebida pelo paciente.  

Existem alguns protocolos ou guias, disponibilizados por organizações 

internacionais, que descrevem os procedimentos adotados para a avaliação dos 

equipamentos de Tomografia Computadorizada de Feixe Cônico: 
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De modo geral, a dose efetiva é considerada como o melhor descritor 

da dose no paciente para fins de estimativa de níveis de referência em diagnóstico, 

pois foi criada para estimativa de risco, porém é necessária a utilização de uma 

grandeza mais simples para avaliação da dose de rotina. A Dose na Entrada Da 

Pele (DEP) e o Produto Dose Área (DAP) são grandezas comumente utilizadas em 

radiologia convencional. Em TCFC, o Índice de Dose de Tomografia 

Radiation Protection 172 (17) do projeto SEDENTEX CT  - 

Publicado em 2012; 

TRS 457 (47) – IAEA – Publicado em 2007; 

Navy Diagnostic Imaging Equipment 

Performance Survey Manual (48) - NAVY & MARINE 

CORPS PUBLIC HEALTH CENTER – Publicado em 

IAEA – TECDOC 1958 (49) – Publicado em 2021; 
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Computadorizada (CTDI) e Produto Kerma Comprimento (PKL), são usados 

rotineiramente.  

As principais grandezas para avaliação do CTDI são: Índice de Kerma 

no ar (𝐶 , ), Índice de dose ponderado (𝐶 ), Índice de Kerma no ar volumétrico 

(𝐶 ) , e o Produto Kerma - comprimento (𝑃 , ). 

Índice de Kerma no ar (𝑪𝒂,𝟏𝟎𝟎): Medido livre no ar para uma rotação 

do tubo, é o quociente da integral Kerma no ar ao longo de uma linha paralela ao 

eixo de rotação do tomógrafo considerando o comprimento de 100mm da câmara 

de ionização tipo lápis e 𝑇 a espessura nominal do corte, onde a faixa de integração 

está posicionada simetricamente sobre o volume digitalizado, como na Equação 6. 

                                   𝐶 , =  ∫ 𝐾(𝑧)𝑑𝑧                                            (6) 

 

Em equipamentos multicorte deve ser considerado o valor 𝑁𝑇, que 

representa a colimação do feixe, onde 𝑁 é o número de canais e 𝑇 a espessura 

nominal do corte, como na Equação 7. 

 

                               𝐶 , =  ∫ 𝐾(𝑧)𝑑𝑧                                                     (7) 

 

Índice de dose ponderado (𝑪𝑾): Medido com a câmara de ionização 

tipo lápis posicionada dentro do orifício central CPMMA,100,c e periféricos CPMMA,100,p 
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dos simuladores de cabeça e tronco, para se obter o índice de Kerma no ar dentro 

desses simuladores, como na Equação 8.  

                      𝐶 =  (𝐶 , , + 2𝐶 , , )                                         (8)  

 

Quando as grandezas 𝐶  e/ou 𝐶 ,  são normalizadas para o produto 

tempo de exposição por unidade da corrente do tubo 𝑃 , são representadas por 

𝑛𝐶  ou 𝑛𝐶 , , como nas Equações 9 e 10. 

                                             𝑛𝐶                                                                            (9) 

 

                                                                       𝑛𝐶 ,
,                                                         

(10) 

 

Índice de Kerma no ar volumétrico (𝑪𝑽𝑶𝑳):  Para medir o (𝐶 ) 

considera-se o pitch (p), como na Equação 11. 

 A grandeza normalizada para o produto tempo de exposição por 

unidade da corrente do tubo 𝑃 , é mostrada na Equação 12. 
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                                                                           𝐶                                                                        

(11) 

 

                                                         𝑛𝐶                                                                    

(12) 

 

O pitch(p), é utilizado para aquisições helicoidais, ou pode ser 

calculado para aquisições axiais (sequenciais), através do incremento da mesa e 

espessura de corte, como na Equação 13. 

                              𝑝 =
  

  
                                                            (13) 

 

Produto Kerma – Comprimento (𝑷𝑲,𝑳): É calculado através da Equação 

14, onde: 

 j, representa cada sequência ou série de varreduras helicoidais que 

fazem parte do exame; 

 𝑙 , representa a distância varrida do paciente; e, 

 𝑃 , é o produto tempo de exposição por unidade da corrente do tubo 

para uma única varredura axial. 
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                                 𝑃 , =  ∑ 𝑛𝐶 𝑙 𝑃                                                       (14) 

 

 

4.8 Detectores De Radiação  

4.8.1  Câmaras De Ionização 

Dos vários tipos de detectores de radiação, um dos mais utilizados são 

os detectores com base nos efeitos produzidos quando uma partícula carregada 

passa através de um gás. Os principais modos de interação envolvem excitação e 

ionização das moléculas de gás ao longo da trajetória da partícula.  

Câmaras de ionização, em princípio, são os mais simples de todos os 

detectores de gás. Seu funcionamento normal é baseado em coleta de todas as 

cargas criadas por ionização direta dentro do gás através da aplicação de um 

campo elétrico. Tal como acontece com outros detectores, as câmaras de ionização 

podem ser operadas no modo de corrente ou pulso. Em aplicações mais comuns, 

câmaras de ionização são usadas como dispositivos de corrente contínua, embora 

existam algumas aplicações do modo pulso.  

O termo câmara de ionização é utilizado exclusivamente para o tipo de 

detector em que pares de íons são recolhidas a partir de gases (50).  
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Devido à alta sensibilidade, à boa estabilidade e à boa 

reprodutibilidade, que fazem parte de suas características operacionais, a câmara 

de ionização tornou-se o instrumento principal para a detecção de radiação X.  

No Brasil, nos últimos anos, diversas câmaras de ionização foram 

projetadas e construídas para diferentes aplicações, apresentando bons 

resultados. As câmaras de ionização possuem basicamente um eletrodo coletor 

central e uma parede de material apropriado que delimita uma cavidade preenchida 

por um gás (51) como mostra a Figura 11. 

Figura 11 - Esquema simples dos componentes de um detector a gás. 

 

Fonte: Adaptado de Google imagens11 

 

Para câmaras de ionização não seladas, é feita a correção de sua 

leitura para variação de temperatura e pressão ambientais utilizando-se o fator de 

correção como mostra a Equação 15. 

 

 
11 https://inis.iaea.org/collection/NCLCollectionStore/_Public/50/064/50064761.pdf  
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                              𝐹 , =  
( , )

( , )
 ×  

,
                                           (15)                                      

Onde: 

 𝑇 É a temperatura em ºC; e 

 𝑝 É a pressão em Kpa; 

4.8.2 Câmara de ionização do tipo lápis 

As câmaras de ionização do tipo lápis (Figura 12 A), possuem forma 

cilíndrica, comprimento de 100 mm, podendo chegar a 300 mm (52) e apresentam 

resposta uniforme as radiações que incidem em qualquer um de seus ângulos ao 

redor de seu eixo, sendo indicada para equipamentos que possuam tubo de raios 

X rotacionais como os tomógrafos, tanto para medições de Kerma no ar como 

também em simuladores. As leituras feitas com a câmara de ionização do tipo lápis 

e apresentadas em um monitor de radiação ou eletrômetro (Figura 12 B) podem ser 

expressas em unidades de dose ou exposição vezes o comprimento (mGy.cm ou 

R.cm), facilitando o cálculo das grandezas específicas para TC (53).  

Figura 12 – A) Câmara de ionização do tipo lápis, principal detector utilizado para avaliação do CTDI e 
B) Eletrômetro  

 

A B 
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Fonte: Adaptado de MARCONATO, J.A. et al, 200412 

 

4.8.3 Dosímetros OSL 

A utilização de Dosímetros de Luminescência Opticamente 

Estimulados (OSLDs) (Figura 13) em dosimetria clínica, tem sido uma boa 

alternativa em relação aos Dosímetros Termoluminescentes (54,55). Amplamente 

usados na dosimetria tomográfica (56,57), os OSLD podem ser utilizados também na 

determinação de radiação ocupacional (58,59), e na dosimetria em radioterapia (60,61). 

Os materiais OSL são cristais com defeitos em sua estrutura, que armadilha 

elétrons resultantes de sua exposição à radiação, e quando estimulados por luz são 

liberados emitindo fótons que possuem intensidade proporcional à radiação 

depositada, durante a irradiação de um objeto (62).  

  

Figura 13 – Exemplos de dosímetro OSL, utilizado na dosimetria clínica. 

 

Fonte: Adaptado de google imagens13 

 
12 http://www.rb.org.br/detalhe_artigo.asp?id=1584&idioma=Portugues  
13 https://www.landauer.eu/produit/nanodot/  
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4.9 Calibração de câmaras de ionização do tipo lápis 

O Laboratório de Calibração de Instrumentos (LCI) do IPEN, realiza 

calibrações de instrumentos desde a década de 80 e, no ano 2000, passou a efetuar 

este serviço também para os instrumentos utilizados na dosimetria em sistemas 

clínicos de radiodiagnóstico incluindo aqueles indicados para Tomografia 

Computadorizada.  

A calibração das câmaras de ionização do tipo lápis é feita em termos 

de Produto Kerma no ar – comprimento (𝑃 , ). 

A geometria utilizada para a calibração, pode ser vista na Figura 14. 

Figura 14 - Exemplo de geometria utilizada para calibração de câmaras de ionização do tipo lápis, 
onde: F0 é o foco; da é a distância foco-colimador e dr é a distância foco-medida. 

 

Fonte: Adaptado de IAEA, TRS 457 (47) 
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Os valores do Pk.l dado em Gy.cm e do Kerma no ar em Gy, podem ser 

encontrados utilizando as Equações 16 e 17. 

                                       𝑃 , = 𝑀. 𝑁 , . 𝐾                                                         (16) 

                                      𝐾𝒂𝒓 =  𝑃 , 𝑤⁄                                                                (17) 

Onde: 

Pk.l - É a taxa do produto Kerma no ar - comprimento. 

Nk,l - É o coeficiente de calibração em termos de Pk,l para qualidade de 

radiação de referência RQT 9. 

Kq - É o fator de correção para qualidade. 

Kar  - É o Kerma no ar em Gy. 

W - É o comprimento irradiado da câmara em cm. 

M - É a leitura no instrumento. 

 

4.10 Incertezas 

 

A incerteza associada a uma medição possibilita a avaliação de sua 

confiabilidade. Ela está relacionada à dúvida, não ao erro (63). Indica um intervalo 

de valores onde seria possível encontrar o valor verdadeiro, que é uma grandeza 

desconhecida. A variação da incerteza pode estar relacionada a diversos fatores 
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como: precisão do instrumento, manuseio do operador, condições ambientais, 

entre outros. De acordo com o Vocabulário Internacional de Termos Fundamentais 

e Gerais de Metrologia (64), a incerteza de medição é definida como sendo um 

parâmetro, associado ao resultado de uma medição que caracteriza a dispersão 

dos valores que podem ser fundamentadamente atribuídos a um mensurando. 

A incerteza da medição pode ser caracterizada por: 

Incerteza do Tipo A – Tem como referência a análise estatística, ou 

seja, a média e os seus desvios. 

Incerteza do Tipo B – Ao contrário da incerteza do tipo A, tem como 

referência os parâmetros não estatísticos como informações fornecidas através de 

manuais, certificados de calibração, entre outros que forneçam informações 

prévias. 

Incerteza Combinada – É a associação das incertezas do tipo A e do 

tipo B, como mostra a Equação (18). 

 

                                     𝑢 =  𝑢 + 𝑢 + ⋯ 𝑢                                             (18)                           

 

Incerteza Expandida – É calculada pela multiplicação do fator de 

abrangência, resultante do ν efetivo, o qual está relacionado aos graus de liberdade 

dos componentes envolvidos. Para calcular a incerteza expandida é necessário 

utilizar os componentes da incerteza como: 
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 Obtêm-se o v efetivo (νeff) pela Equação 19 (65). 

 

            𝑉 =  
(  )

(   )
(   )

                                       (19) 

 

 Verifica-se na Tabela de Coeficientes de Student, em função do Veff, o 

valor do fator de abrangência k; 

 Multiplica-se a incerteza combinada pelo fator k, para a obtenção da 

incerteza expandida. 

4.10.1 Incertezas nas Medidas Com Dosímetros Em Radiodiagnóstico  

A incerteza nas medições em radiodiagnóstico depende de fatores 

como: o tipo de dosímetro utilizado, informações sobre a qualidade da radiação, a 

utilização dessas informações para a aplicação do kq para a qualidade, a precisão 

com o qual o dosímetro está localizado no ponto de medição, entre outros. Na 

prática recomenda-se que o usuário selecione o nível de incerteza desejada para 

uma determinada tarefa e em seguida tomar as medidas necessárias para alcançar 

esse nível. Referências sobre o nível de incertezas podem ser vistas na Tabela 2. 

São mostrados três cenários de medição onde:  

Cenário 1 - Refere-se ao caso em que um instrumento está em 

conformidade com a norma IEC 61674, onde se constitui um nível mínimo de 

desempenho que pode ser ultrapassado por instrumentos “ótimos”. As correções 

aplicadas nesse cenário são referentes a temperatura média na sala de medição e 
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correção da densidade do ar com base na pressão normal numa altitude acima do 

nível do mar. O limite aceitável sobre o qual a resposta do dosímetro pode variar 

deve estar dentro do limite calculado através da incerteza do tipo A. 

Cenário 2 - Refere-se ao caso do uso de um dosímetro de referência. 

Neste cenário é necessário utilizar valores reais de pressão e temperatura tomados 

no momento da medição. A redução da incerteza do cenário 1 para um cenário 2 é 

conseguida com a redução do erro intrínseco através de uma calibração em um 

laborátório secundário (SSDL) e usando um detector com uma pequena 

dependência energética de resposta. 

 Cenário 3 - Descreve o caso em que as condições de exposição são 

rigidamente controladas (ou seja, em termos de qualidade de radiação, direção de 

incidência da radiação, densidade do ar etc.) e onde correções para as grandezas 

de influência relevantes são feitas. Por exemplo, um coeficiente de calibração ou kq 

é interpolado a partir dos valores para qualidades que rodeiam a qualidade do feixe 

medido e, em seguida, é feita provisão para a resposta energética do dosímetro. 
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Tabela 2 - Exemplos de incertezas típicas para medidas realizadas com detectores em radiodiagnóstico 

Fonte: Adaptada IAEA, TRS 457. 

  

Medida de influência 
IEC 61674 

L (±%) 

Incerteza (K=1) / (%) 

Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 

Erro intrínseco 

 𝑵𝑲,𝑸 ou 𝑵𝒌,𝑸𝟎,𝑲𝑸
 

5 2,89 1,6 1,6 

Qualidade da radiação: 
diferenças entre 

laboratório e usuário 
5 2,89 1,5 0,5 

Taxa de Kerma 2 1,15 0,5 0,5 

Direção da radiação 
incidente 

3 1,73 1,0 0,5 

Pressão 2 1,15 0,5 0,5 

Temperatura e umidade 3 1,73 0,5 0,5 

Compatibilidade 
eletromagnética 

5 2,89 1,5 1,0 

Tamanho e 
homogeneidade de campo 

3 1,73 1,0 1,0 

Tensão operacional 2 1,15 1,2 1,0 

Estabilidade a longo prazo 2 1,15 1,0 0,5 

Incerteza padrão 
combinada relativa (k=1) 

- 6,3 3,5 2,7 

Incerteza expandida 
relativa (k=2) 

- 12,6 7,0 5,4 
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5 MATERIAIS  

5.1 Sistemas de radiação X 

 Sistema de radiação X marca Pantak/Seifert, modelo Isovolt HS, na faixa de 

operação de radiodiagnóstico clínico (40 kV-160 kV) localizado no 

Laboratório de Calibração de Instrumentos (LCI) do Instituto de Pesquisas 

Energéticas e Nucleares (IPEN). A corrente aplicada foi de 10 mA, para as 

séries de qualidades RQT, relacionadas na Tabela 3. 

Tabela 3 - Qualidades de radiação RQT, recomendadas pela norma IEC 61267 (46) a partir das 
qualidades RQR. 

Qualidade Tensão nominal 
aplicada ao tubo 

(kV) 

Filtro Adicional 

(mmCu) 

1ª CSR 

(mmAl) 

RQT 8 100 0,20 6,9 

RQT 9 120 0,25 8,4 

RQT 10 150 0,30 10,1 

Fonte: Autor da tese 

 Equipamento de Tomografia Computadorizada SIEMENS®SOMATOM 

Spirit 

 Equipamento de Tomografia Computadorizada de Feixe Cônico Planmed 

Verity® 

 Equipamento de Tomografia Computadorizada de Feixe Cônico i-CAT FLX 

 Equipamento de raios X panorâmico, ORTHOPANTOMOGRAPHY® OP300 

 Equipamento de Tomografia Computadorizada de Feixe Cônico Planmecca 

- Promax 3D 

 

5.2 Sistemas de Detecção 

 Conjunto formado por câmara de ionização do tipo lápis padrão, pertencente 

ao LCI, marca Radcal, modelo RC 3CT e eletrômetro padrão pertencente ao 

LCI, marca Keithley, modelo 6517A; 

 Conjunto formado por câmara de ionização do tipo lápis, marca Radcal, 

modelo 10x5 3 CT, acoplada a um eletrômetro marca Radcal, modelo 9015; 

 Conjunto formado por câmara de ionização da marca Radcal, modelo 10x6-

0.6CT, acoplada a um eletrômetro marca Radcal, modelo 2086; 
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 Dosímetros OSL(Al2O3:C) nanoDot™ Landauer® 

 Leitora MicroStar™  Landauer® 

5.3 Sistemas e filamentos para impressão 3D 

 Impressora UP 3D plus 2 

 Impressora Raise 3D Pro 2 

 Impressora GTMax3D, modelo Core H4 

 Filamento para impressão 3D, de Acrilonitila Butadieno Estireno ABS na cor 

preta; 

 Filamento para impressão 3D de Poliácido lático (PLA) transparente; 

 Filamento para impressão 3D de Poliácido lático (PLA) com carga metálica 

de alumínio; 

 Filamento radiopaco XCT - C 

 

5.4 Softwares de modelagem e manipulação de imagens 

 Software open source Open Scad 

 Software open source Slice 3D 

 Software Radiant Dicom Viewer  

5.5 Outros 

 Termômetro 

 Barômetro  

 Peça cilíndrica de Polimetilmetacrilato (PMMA), com 140 mm de altura, 

diâmetro interno de 11,5 mm, diâmetro externo de 125 mm, espessura de 15 

mm 
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6 METODOLOGIA 

6.1 Calibração dos sistemas de detecção 

A calibração do conjunto formado por câmara de ionização do tipo lápis, 

marca Radcal, modelo 10x5 3 CT, acoplada a um eletrômetro marca Radcal, 

modelo 9015, foi realizada para a série de qualidades RQT, conforme descrito no 

item 4.9, e o arranjo experimental pode ser visto na Figura 15. 

Figura 15 – Arranjo para calibração da CI do tipo lápis utilizada, segundo TRS 457 (47)  

 

Fonte: Autor da tese 

 

A câmara de ionização foi posicionada a 1 m do foco, e a abertura do 

colimador foi de dois centímetros. Foram feitas 5 leituras para cada qualidade RQT. 

Na mesma ocasião, foram irradiados os dosímetros OSL nanoDot™(Figura 16), 

para a obtenção dos coeficientes de calibração, por meio da Equação 20.  

                             𝐹
  

é       ã  

é     
 
                                         (20) 
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Figura 16 – Dosímetros nanoDot™ posicionados para irradiação no LCI, para as qualidades RQT. 

 

Fonte: Autor da tese. 

 

6.2 Confecção de peças para avaliação do Kerma nos materiais 

Toda a pesquisa foi feita com filamentos à base de PLA e ABS, que 

são os principais filamentos comerciais disponíveis. Para a avaliação do Kerma nos 

materiais, dois tipos de peças cilíndricas foram modeladas, utilizando o software 

open source, Open Scad: o tipo denominada “oca” (Figura - 17A), com uma 

cavidade para ser preenchida com água, estrutura externa (“parede”) de 2 mm de 

espessura, possuindo um cilindro interno vazado no centro da peça para 

acomodação da área sensível do detector, com 10,5 mm de diâmetro e espessura 

de 2 mm, , e o tipo denominada “sólida” (Figura - 17B), sendo toda a estrutura 

composta pelo material do filamento, possuindo um cilindro interno vazado para 

acomodação do detector com 10,5 mm de diâmetro. Ambas as peças, possuem 10 

cm de comprimento e 5 cm de diâmetro externo.  
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Figura 17 - A) Peça tipo “oca”, com estrutura irradiação para preenchimento com água. B) peça tipo 
“sólida”, com a estrutura preenchida com o material do filamento. 

 

Fonte: Autor da tese 

Foram impressas quatro peças cilíndricas, sendo duas do tipo “oca” e 

duas do tipo “sólida”, utilizando a impressora UP 3D plus 2, localizada no laboratório 

de prototipagem para dosimetria do IPEN (LPD/IPEN), por meio da técnica de 

impressão FDM. Os filamentos utilizados para a impressão foram os compostos por 

ABS preto e PLA transparente. A configuração da impressão foram os mesmos 

para todas as peças, obtendo-se peças com preenchimento ou infill de 90%. Uma 

peça cilíndrica foi confeccionada fora do IPEN, utilizando um filamento de PLA com 

carga metálica de alumínio, por ser um material não compatível com a impressora 

UP 3D plus 2. Apesar de ter passado todas as informações sobre as configurações 

da peça, por equívoco da empresa contratada para realizar o serviço, a 

configuração utilizada para a impressão desta peça foi diferente, obtendo-se uma 

peça com preenchimento de 10%. 

6.2.1 Determinação do Kerma em feixes padrões no Laboratório de 

Calibração do IPEN (LCI) 

No LCI, foi utilizado o sistema de raios X Pantak / Seifert, modelo Isovolt 

HS, na faixa de operação de radiologia diagnóstica clínica (40 kV-160 kV). A 
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corrente aplicada foi de 10 mA, para a série de qualidades de radiação para 

tomografia RQT listadas na Tabela 3, onde RQT 9 é a qualidade de referência.  

Para a obtenção das taxas de Kerma, foi utilizado o conjunto calibrado 

de Câmara de Ionização do tipo lápis, marca Radcal, modelo 10x5 3 CT, acoplada 

a um eletrômetro marca Radcal, modelo 9015.  

Após a calibração, foram realizadas 5 leituras com a CI no ar e para 

cada cilindro. 

As taxas de Kerma foram determinadas por meio da Equação 21.  

 

                                          𝐾 =  𝑁  𝑥 𝐾  𝑥 𝑀                                        (21) 

Onde:  

M é a média das leituras;  

𝐾 , é o fator de correção para qualidade;        

𝑁 , é o fator de calibração; 

Como referência, foram obtidos valores de taxa de Kerma utilizando 

uma peça cilíndrica de Polimetilmetacrilato (PMMA) por ser o material do Phantom 

comercial amplamente utilizado em TC.  
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6.2.2 Testes com as peças cilíndricas em feixes clínicos de Tomografia 

computadorizada 

Para a análise dos materiais em feixes clínicos, foram adquiridas 

imagens das peças cilíndricas em um equipamento de TC, SIEMENS®SOMATOM 

Spirit, localizado em um hospital na cidade de São Paulo. O protocolo escolhido foi 

o de crânio, onde os parâmetros da técnica empregada podem ser vistos na Tabela 

4. 

Tabela 4 – Técnicas utilizadas para o protocolo de crânio no equipamento de TC, SIEMENS SOMATON 
Spirit. 

Tensão 

(kV) 

Pi.t 

(mAs) 

Espessura 

de Corte (mm) 

130 180 1,5 

Fonte: Autor da tese 

 

Utilizando os lasers de posicionamento, as peças foram posicionadas 

na mesa no isocentro do Gantry, conforme mostra a Figura 18, e a região de corte 

foi determinada durante o Scout.  
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Figura 18 - Testes com as peças cilíndricas em feixes clínicos, para a obtenção do número de TC de 
cada material 

 

Fonte: Autor da tese 

 

Para determinar os valores de número de TC, foi delimitada a região 

de interesse (ROI) (Figura 19) nas imagens do corte de cada peça, utilizando a 

ferramenta na work station do próprio equipamento. Foram obtidos os valores 

mínimo e máximo de número de TC, bem como a média e o desvio. 

Figura 19 - Imagem da delimitação da ROI, para determinação do número de TC. 

 

Fonte: Autor da tese 

 

Gantry 

Peça posicionada 

no isocentro 

Laser de 

posicionamento 
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6.3 Confecção do objeto simulador 

Para compor o objeto simulador, foram modeladas uma peça cilíndrica 

para estrutura envoltória do simulador e duas peças antropomórficas. 

6.3.1 Modelagem e impressão da estrutura do objeto simulador 

O design da peça  foi adaptado do phantom convencional utilizado na 

dosimetria de TC e foi modelado no OpenScad. A peça escolhida foi do tipo oca, 

com uma cavidade para ser preenchida com água, com estrutura externa (“parede”) 

de 2 cm de espessura, possuindo cinco cilindros internos vazados de 1,5 cm, sendo 

4 nas bordas e um no centro da peça, para acomodação do detector. O diâmetro 

externo da peça possui 12,5 cm e 15 cm de altura. Na Figura 18, podem ser  vistos 

os detalhes da peça modelada.  

Foi utilizada a impressora da marca Raise 3D, modelo Pro 2, localizada 

no LPD/IPEN e filamento ABS na cor branca. Devido à complicações no momento 

da impressão, foi necessário substituir a peça por um cilindro de espessura de 2mm 

de Polimetilmetacrilato (PMMA) com dimensões de: 12,5 cm de diâmetro e 15 cm 

de altura, preenchido com água, e um cilindro na região periférica do simulador para 

acomodação do detector. Posteriormente, foi feita uma alteração na região do 

cilindro utilizado para acomodação do detector, para o centro do simulador. Para 

identificação do modelo do simulador utilizado em relação a localização do ponto 

de medida (centro ou periferia), o simulador que possui ponto de medida na 

periferia foi chamado de S1 e o que possui ponto de medida no centro, foi chamado 

de S2. 
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Figura 20 - Peça cilíndrica modelada para compor o objeto simulador 

 

Fonte: Autor da tese 

 

 

6.3.2 Modelagem e impressão das peças antropomórficas 

 

A região anatômica foi definida por meio dos protocolos sugeridos pelo 

projeto Dimitra (66),  que em sua maioria, contemplam a irradiação total ou parcial 

da região dentomaxilofacial. Para a segmentação das peças antropomórficas, foi 

utilizado um arquivo de imagem de um phantom antropomórfico, em formato 

DICOM. A imagem foi manipulada no software open source: Slice 3D (Figura 21), 

onde foram delimitadas as regiões da maxila e mandíbula , e foi gerado o arquivo 

STL das peças (Figura 22).  

As peças foram impressas em filamento radiopaco XCT-C, à base de 

ABS com carga de Sulfato de Bário, desenvolvido por SAVI (67) sob pedido de 

patente número BR 10 2019 013117 9. A impressão das peças foi feita em 

impressora GTMax3D, modelo Core H4.  

 Na Figura 23, podem ser vista as configurações de impressão da peça. 

A escolha do material XCT-C para impressão foi baseada em estudos das 
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características do material e sua equivalência ao tecido ósseo (67). No momento dos 

testes realizados para avaliação dos materiais dos filamentos comerciais 

disponíveis, o XCT-C ainda não era comercializado. A Figura 23 ilustra as 

configurações da impressora utilizadas para a impressão da peça antropomórfica. 

 

Figura 21 – Segmentação de maxila de um phantom antropomórfico. 

 

Fonte: Autor da tese 

 

 

Figura 22 – Peça antropomórfica de maxila, em arquivo STL 

 

Fonte: Autor da tese 
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Figura 23 - Configurações de impressão da peça antropomórfica que compõe o objeto simulador. 
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Fonte: Autor da tese. 
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6.4 Testes com o objeto simulador em feixes clínicos 

6.4.1 Testes no HU/UNIFESP 

Em parceria com o Departamento de Diagnóstico por Imagem da 

Universidade Federal de São Paulo (DDI/UNIFESP), foram realizados testes com 

o simulador S1, utilizando o Tomógrafo Computadorizado de Feixe Cônico Planmed 

Verity®, com os parâmetros do protocolo pediátrico de seios da face (96 kV e 4 

mA), para os modos high, standard e low. 

 Foram obtidas três leituras com a câmara de ionização posicionada no 

ponto periférico do simulador, em cada modo. Os parâmetros de tensão e produto 

corrente e tempo não variavam entre os modos, apenas o número de aquisições, 

onde o número máximo é de 4856 aquisições (modo high). 

 O conjunto utilizado para a detecção da radiação foi a câmara de 

ionização da marca Radcal, modelo 10x6-0.6CT, acoplada a um eletrômetro marca 

Radcal, modelo 2086, ambos calibrados no LCI-IPEN. O arranjo utilizado para a 

aquisição e a imagem adquirida do objeto simulador, podem ser vistos na Figuras 

24 A e B.  

. 
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Figura 24 - A) Objeto simulador posicionado no tomógrafo para testes. B) imagem adquirida durante os 
testes. 

 

Fonte: Autor da tese 

 

6.4.2 Testes em clínica de imagem odontológica 

Foram realizados testes com o objeto simulador S1, em um sistema de 

TCFC, i-CAT FLX, localizado em uma clínica de odontologia na cidade de São 

Paulo. Os parâmetros de aquisição de imagem para o protocolo denominado 

“Patologia/Lesão” foram sugeridos pelos técnicos em radiologia que operavam a 

máquina, por ser rotineiramente utilizado em pacientes pediátricos. Os parâmetros 

podem ser vistos na Tabela 5. 

 A imagem de TCFC, reconstruída, pode ser vista na Figura 25. 

Tabela 5 - Parâmetros utilizados para o protocolo Patologia/Lesão em pacientes pediátricos 

Tensão (kV) Corrente (mA) Tempo (s) FOV (cm) 

120 18 20 13 * 13 

Fonte: Autor da tese 
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Figura 25 – Imagens adquiridas no equipamento i-CAT FLX, no protocolo Patologia/Lesão.

 

Fonte: Autor da tese 

Para obter imagens do objeto simulador em um equipamento de raios 

X panorâmico, ORTHOPANTOMOGRAPHY® OP300, foi necessária a utilizaçao 

de um tripé, para simular o posicionamento do paciente (Figura 26). Os parâmetros 

utilizados para a aquisição da imagem podem ser vistos na Tabela 6. 

 

Figura 26 - A) Imagem do arranjo utilizado para adquirir imagens do objeto simulador. B) Imagem 

adquirida no ORTHOPANTOMOGRAPHY® OP300. 

 

Fonte: Autor da texto 
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Tabela 6 - Parâmetros utilizados para aquisição da imagem em um equipamento de raios X 
panorâmico. 

Tensão (kV) Corrente (mA) Tempo (s) 

66 5 16 

Fonte: Autor da tese 

 

Para a detecção da radiação foi utilizado o conjunto calibrado formado 

por câmara de ionização do tipo lápis, marca Radcal, modelo 10x5 3 CT, acoplada 

a um eletrômetro marca Radcal, modelo 9015. 

6.4.3 Testes na Faculdade de Odontologia da USP 

Em parceria com a Faculdade de Odontologia da USP (FOUSP), foram 

realizados testes com o simulador S2 em um equipamento de Tomografia 

Computadorizada de Feixe Cônico Planmecca - Promax 3D, para os protocolos 

Low dose, Normal e High Dose, pré-definidos na máquina, para pacientes entre 12-

14 anos. Os parâmetros utilizados podem ser vistos na Tabela 7. 

Tabela 7 - Protocolos pré-definidos no TCFC Planmecca - Promax 3D. 

Protocolo Tensão (kV) Corrente (mA) 
Tempo de 

aquisição (s) 
FOV (cm) 

Low dose 90 6 4.3 10 * 9 

Normal 90 12 12 10 * 9 

High dose 90 10 15 10 * 9 
Fonte: Autor da tese 

 

A Figura 27, ilustra o arranjo utilizado para os testes com o simulador 

S2. Para a detecção da radiação, foram utilizados 15 dosímetros OSL nanoDot™ 

calibrados, distribuídos na periferia e no centro do simulador em três posições: 

base, meio e topo. 
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Figura 27 – Simulador S2 posicionado para a realização dos testes. 

 

Fonte: Autor da tese  

OSLD Topo 

OSLD base 

OSLD meio 
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7 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

7.1 Calibração dos sistemas de detecção da radiação 

Na Tabela 8, estão os dados da calibração do conjunto formado por 

câmara de ionização do tipo lápis, marca Radcal, modelo 10x5 3 CT, acoplada a 

um eletrômetro marca Radcal, modelo 9015. Por meio dos valores de coeficiente 

de correção para qualidade, foi construída a curva ilustrada na Figura 28.  

O fator de calibração 𝐹  = 1,15 para os dosímetros OSL foi calculado 

por meio da equação 20. O fator de correção para qualidade das leituras obtidas 

com o OSL, foi encontrado a partir da equação da curva. 

Tabela 8 - Dados da calibração da câmara de ionização do tipo lápis. 

Qualidade Tensão (kV) CSR (mmAl) 
𝑵𝒌,𝒍 

(Gy.cm.ue-1) 
𝑲𝒒 

RQT 8 100 6,9 

9,271 x 10-3 

0,993 

RQT 9 120 8,4 1 

RQT 10 150 10,1 1,007 

Fonte: Autor da tese 

 

 

Figura 28 – Curva de calibração para qualidade obtida com a CI do tipo lápis. 

 

Fonte: Autor da tese 
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7.2 Confecção de peças para caracterização dos materiais 

As peças cilíndricas impressas podem ser vistas na Figura 29. Devido 

a incompatibilidade do filamento de PLA com carga metálica de alumínio, com a 

impressora, não foi possível realizar a impressão desta peça no LPR/IPEN. A 

impressão foi realizada por uma empresa que infelizmente não utilizou os 

parâmetros indicados para impressão, prejudicando o estudo. 

Figura 29 - Peças cilíndricas confeccionadas na impressora 3D. 

 

Fonte: Autor da tese 

 

7.3 Determinação do Kerma nos materiais, em feixes padrões no 

Laboratório de Calibração do IPEN (LCI) 

Os resultados das taxas de Kerma, obtidos com a câmara de ionização 

do tipo lápis, nos feixes padrões do LCI, podem ser vistos na Tabela 7. Analisando 

os valores das taxas de Kerma dos materiais de estudo e considerando os valores 

de taxa de Kerma obtidos para o PMMA como referência, foi possível observar que 

as menores variações em relação ao PMMA foram do PLA + H2O (RQT8 – 9%; 

RQT9 – 6%; RQT10 – 7%) e ABS sólido (RQT8 – 9%; RQT9 – 9%; RQT10 – 7%).  
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Tabela 9 - Resultados obtidos para os valores de taxa de Kerma para cada material, nos feixes padrões 
do LCI. 

 

Material 

Taxas de Kerma (mGy/min) 

RQT 8 

100 kV 

RQT 9 

120 kV 

RQT 10 

150 kV 

PLA 21 ± 0,01 32 ± 0,01 50 ± 0,03 

PLA+Al 21 ± 0,01 30 ± 0,01 55 ± 0,01 

PLA+H2O 21 ± 0,01 33 ± 0,01 54 ± 0,02 

ABS 21 ± 0,06 32 ± 0,01 54 ± 0,06 

ABS+H2O 21 ± 0,01 41 ± 0,01 55 ± 0,01 

PMMA 23 ± 0,01 35 ± 0,01 58 ± 0,01 

Fonte: Autor da tese 

 

Figura 30 – Curvas de taxa de Kerma obtida para os materiais nos feixes padrões do LCI 

 

Fonte: Autor da tese 

 

7.3.1 Avaliação em feixes clínicos de Tomografia Computadorizada para 

determinação das HU 

Na Tabela 8, estão dispostos os valores de número de TC em HU 

determinados para cada peça cilíndrica, por meio de delimitação de ROI. Pôde-se 

observar que em relação ao número de TC, o PLA sólido foi o material que 
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demonstrou melhor resultado, variando 8% do valor médio de número de TC do 

material de referência (PMMA), seguido do ABS sólido que variou 13% 

Tabela 10 - Valores de HU para diferentes amostras de materiais utilizados em impressão 3D utilizando 
tecnologia FDM. 

Material mín (HU) max (HU) Média (HU) Desvio (HU) 

PLA com carga de AL -1024 -161 -895,4 171,3 

PLA sólido 98 269 135,7 14,6 

PLA com água -117 54 -73,8 17,9 

ABS sólido 55 333 143 23,7 

ABS com água -68 30 16,7 8,9 

PMMA sólido 100 218 127,0 9,6 

Fonte: Autor da tese  

 

7.4 Confecção do objeto simulador 

7.4.1 Modelagem e impressão da estrutura do objeto simulador 

Considerando o material que apresentou bons resultados nas etapas 

da caracterização, a impressão da estrutura do objeto simulador foi em PLA, para 

ser preenchido com água. O resultado da impressão pode ser visto na Figura 31. A 

mesa não estava suficientemente aquecida e a base da peça desprendeu. Devido 

ao ocorrido, optou-se por utilizar uma estrutura de PMMA preenchida com água. 

Figura 31 – Filamento plástico derretido sobre a mesa de impressão. 

 

Fonte: Autor da tese 
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7.4.2 Modelagem e impressão das peças antropomórficas 

Nas Figuras 27 e 28, podem ser vistas as peças antropomórficas 

impressas. Para ambas as peças, foi utilizado o filamento radiopaco XCT - C. O 

tempo para impressão da peça foi de aproximadamente 12 horas. 

Figura 32 - Peças de maxila e mandíbula impressas na impressora 3D 

 

Fonte: Autor da tese 

 

Figura 33 - Peça antropomórfica de maxila e mandíbula montada. 

 

Fonte: Autor da tese 



74 
 

 

 

 

7.4.3 Objeto simulador 

O resultado da confecção do simulador, pode ser visto nas Figuras 34 

e 35. A peça antropomórfica foi imersa em um cilindro de PMMA preenchido com 

água. Em um primeiro momento, o espaço para inserir o detector foi colocado na 

região periférica do phantom (S1) e posteriormente, no centro (S2). 

 

Figura 34 - Objeto simulador S1. 

 

Fonte: Autor da tese 
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Figura 35 – Objeto simulador S2 

 

Fonte: Autor da tese 

 

 

7.5 Testes no HU/UNIFESP 

Na Figura 36, podem ser vistos os valores de Kerma obtidos para os 

modos de aquisição High, Standard e Low, para a técnica correspondente a seios 

da face. Analisando os dados das leituras com a CI para os modos de aquisição de 

imagens, observou-se que o valor de Kerma na superfície, nos exames no modo 

low é cerca de 1% de Kerma nos modos standard e high. Entre os modos standard 

e high não houve variação significativa nos valores obtidos. Durante o levantamento 

dos dados, foi possível conversar a respeito dos valores estimados durante o 

estudo, com o engenheiro responsável pela calibração do equipamento, e ficou 

esclarecido que a máquina estava calibrada para utilização em modo standard e 

high, e que ambos os modos possuíam parâmetros de aquisição de imagens com 

a mesma calibração.   
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Figura 36 - Representação gráfica dos valores de Kerma medidos para as técnicas High, Standard e 
Low 

 

Fonte: Autor da tese 

 

 

7.6 Testes na clínica odontológica 

Os valores de Kerma medidos nos equipamentos de TCFC i-CAT FLX 

e raios X panorâmico ORTHOPANTOMOGRAPHY® OP300, podem ser vistos na 

Figura 37. 

Figura 37 - Representação gráfica dos valores de Kerma medidos para TCFC e RX panorâmico 

 

Fonte: Autor da tese 
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O valor do kerma medido na superfície do Phantom, para o 

equipamento de TCFC foi cerca de 2 a 8 vezes o valor medido para o equipamento 

de RX panorâmico. A variação entre as doses para as duas modalidades de 

exames odontológicos pode ser de até 67 vezes maior para o TCFC em 

comparação com o RX panorâmico (68,69,70). 

 

7.7 Testes na FOUSP 

Nas Figuras 38, 39 e 40 estão ilustrados os valores obtidos para o 

Kerma na superfície (P1 a P4) e centro do Phantom, para os modos Low, Normal 

e High (HD), respectivamente, distribuídos nas posições base, meio e topo. No caso 

do modo Low, apenas os valores nas posições base e meio foram adquiridas. 

 

Figura 38 – Perfil de Kerma no modo Low 

 

Fonte: Autor da tese 
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Figura 39 – Perfil de Kerma no modo normal 

 

Fonte: Autor da tese 

 

 

Figura 40 - Perfil de Kerma no modo HD 

 

Fonte: Autor da tese 
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Em todos os casos, os valores de Kerma no centro foram maiores. A 

distribuição do Kerma nos pontos periféricos de medida, variou nos três modos de 

aquisição, principalmente para os pontos no topo do phantom. Isso pode ter 

ocorrido devido a formação de bolhas de ar. Uma análise geral da distribuição do 

Kerma no objeto simulador foi feita, utilizando os dados fornecidos pelo 

equipamento para cada modo. Na figura 41, o eixo das abscissas representa a 

variação da corrente em cada modo. É esperado que o valor do Kerma aumente de 

acordo com o aumento da corrente. Considerando os valores de Kerma médio no 

volume e topo, observou-se uma queda no valor principalmente para o modo High. 

Esses valores ratificam alguma influência da bolha de ar presente no simulador 

devido a movimentação durante o transporte. 

 

Figura 41 – Comparação entre os valores de Kerma obtidos em diferentes regiões do simulador e o 
valor de referência no equipamento. 

 

Fonte: Autor da tese 
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Os valores do Kerma que mais aproximaram dos valores de referência 

foram os calculados para o centro e volume. Considerando o valor do Kerma no 

centro, a variação em relação ao de referência para todos os modos foi de 15%. Já 

o valor calculado para o volume, a variação encontrada foi de 2% no modo low e 

10% nos modos normal e high. No caso do modo Low, não foi medido o valor no 

Kerma no topo, o que pode ter influenciado no resultado. 
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8 CONCLUSÃO 

Os resultados obtidos durante a caracterização dos materiais 

disponíveis para impressão 3D, foram satisfatórios para o PLA, seguido do ABS em 

relação ao PMMA, que é o material utilizado para dosimetria na área de diagnóstico 

por imagem. Esses resultados foram avaliados por meio do Kerma para feixes 

padrões no LCI.  A peça impressa em PLA com carga de alumínio, foi um exemplo 

da importância na escolha dos parâmetros de impressão, pois o preenchimento da 

peça está diretamente relacionado a quantidade de material depositado em cada 

camada, que consequentemente pode variar de acordo com a velocidade de 

impressão. Devido as dificuldades enfrentadas durante a construção do simulador 

com estrutura em PLA, não foi possível construir um simulador apenas utilizando 

manufatura aditiva para calcular o perfil de dose em TCFC e comparar com o valor 

de referência do equipamento, mas foi utilizada uma metodologia da avalição do 

Kerma na superfície, usando a estrutura em PMMA e a peça antropomórfica em 

XCT-C. Os valores medidos para a superfície no simulador S1, indicaram uma boa 

eficiência na estimativa das doses, porém o design do simulador S2, possibilitou 

um estudo mais detalhado de como é a distribuição do Kerma em todo o simulador. 

As variações do Kerma no volume e no centro foram satisfatórias, inclusive se 

considerarmos os limites de dose sugeridos pela Instrução normativa nº 94 da 

ANVISA, que não deve ser superior a ± 20% do valor de referência. A diferença de 

parâmetros e geometria de aquisição entre as modalidades de exames com TCFC 

e RX Panorâmico, reforçam a necessidade de se aplicar o princípio da justificativa, 

se tratando principalmente da proteção a pacientes pediátricos. Em TCFC, a grande 

variedade de equipamentos e parâmetros disponíveis, esboça a necessidade de 

seleção adequada dos modos de operação, para maior controle da exposição, e 
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principalmente, desenvolvimento de protocolos otimizados para minimizar a dose 

devido a radiossensibilidade dos tecidos em pacientes pediátricos. 
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