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RESUMO 

 

 

HEIDEN, Katia Regina. Avaliação de doses em órgãos radiossensíveis expostos 
durante exames de tomografia computadorizada por feixe cônico e radiografia 
panorâmica. 2016. 79 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Biomédica) – 
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica, Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná. Curitiba, 2016.  
 
 
A radiografia panorâmica e a tomografia computadorizada por feixe cônico (TCFC) 
são métodos de imagem amplamente utilizados na Odontologia, pois fornecem uma 
visão geral do complexo dentomaxilofacial, sendo importantes no diagnóstico e 
tratamento de lesões que acometem esta região. A radiografia panorâmica é 
considerada um procedimento de baixa dose e a TCFC apresenta doses inferiores 
quando comparada à tomografia computadorizada (TC). Apesar de baixas, as doses 
provenientes destes exames expõem órgãos radiossensíveis, como tireoide e 
glândulas salivares, aos riscos da radiação ionizante. Conhecer os níveis de 
radiação à que estes órgãos estão expostos é importante para a escolha adequada 
do método de imagem e parâmetros de exposição a serem utilizados, reduzindo os 
riscos associados à radiação ionizante, conforme o princípio de radioproteção 
ALARA (As Low As a Reasonably Achievable - tão baixo quanto razoavelmente 
exequível). O objetivo deste estudo foi avaliar as doses absorvidas por estes órgãos 
radiossensíveis durante a realização de radiografias panorâmicas e exames de 
TCFC, utilizando diferentes parâmetros de exposição. Dosímetros 
termoluminescentes (TLDs - Thermoluminescent Dosimeters) foram inseridos em um 
phantom antropomórfico Alderson Radiation Therapy (ART) para identificar as doses 
absorvidas pela tireoide e glândulas salivares, em um equipamento de radiografia 
panorâmica e dois equipamentos de TCFC, com diferentes protocolos. As doses 
absorvidas variaram de 0,01 a 0,22 mGy na tireoide e de 0,26 a 2,96 mGy nas 
glândulas salivares. Na TCFC as doses variaram de acordo com o protocolo 
selecionado, porém foram superiores às doses de uma radiografia panorâmica. Os 
protocolos de TCFC que utilizaram longos tempos de exposição, considerados como 
protocolos de alta resolução, resultaram em doses superiores quando comparados 
aos protocolos que utilizaram baixos tempos de exposição. Protocolos que utilizaram 
campos de visão (FOVs - Fields Of View) maiores, expuseram a tireoide a níveis 
mais altos de radiação. Diante dos resultados obtidos, pode-se concluir que a TCFC 
somente deve ser solicitada caso a informação diagnóstica não possa ser obtida 
através da radiografia panorâmica, sendo a escolha adequada dos fatores técnicos 
imprescindível para reduzir a dose de radiação durante a realização de exames de 
TCFC.  
 
 
Palavras-chave: Tomografia computadorizada por feixe cônico. Radiografia 
panorâmica. Dosimetria termoluminescente. Proteção radiológica.  
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ABSTRACT 

 

 

HEIDEN, Katia Regina. Dosimetry of radiosensitive organs exposed during cone 
beam computed tomography and panoramic radiograph. 79 p. Dissertação 
(Mestrado em Engenharia Biomédica) - Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia Biomédica, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Curitiba, 2016. 
 
 
Panoramic radiograph and cone beam computed tomography (CBCT) are imaging 
methods widely used in dentistry because they provide an overview of 
dentomaxillofacial complex, being important in the diagnosis and treatment of lesions 
that affect this region. Panoramic radiograph is considered a low-dose procedure and 
CBCT presents lower doses when compared with computed tomography (CT). 
Although low, the doses from these imaging methods expose radiosensitive organs, 
such as thyroid and salivary glands, to the risks of ionizing radiation. Knowing the 
levels of radiation these organs are exposed is important to select the appropiate 
imaging method and exposure parameters to be used, reducing the risks associated 
with ionizing radiation, according to the principle of radioprotection ALARA (As Low 
As a Reasonably Achievable). The aim of this study was to evaluate the absorbed 
doses by these radiosensitive organs during the course of panoramic radiographs 
and CBCT examinations, using different exposure parameters. Thermoluminescent 
dosimeters (TLDs) were inserted into an anthropomorphic phantom Alderson 
Radiation Therapy (ART) to identify the absorbed doses by the thyroid and salivary 
glands, in a panoramic x-ray unit and two CBCT units with different protocols. 
Absorbed doses ranged from 0.01 to 0.22 mGy in the thyroid and 0.26 to 2.96 mGy 
in the salivary glands. Doses in CBCT varied according to the selected protocol, but 
were higher than the dose of a panoramic radiograph. The CBCT protocols that used 
long exposure times, considered as high-resolution protocols, resulted in higher 
doses compared to protocols that used low exposure times. Protocols that used 
fields of view (FOVs) higher, exposed the thyroid at higher levels of radiation. Based 
on the results obtained, it can be concluded that CBCT should only be requested if 
the diagnostic information can’t be obtained through the panoramic radiograph and 
the appropriate choice of technical factors essential to reduce the radiation dose 
during examinations CBCT.  
 
 
Keywords: Cone beam computed tomography. Panoramic radiograph. 
Thermoluminescent dosimetry. Radiological protection.   
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Os exames por imagem são importantes métodos de diagnóstico nas 

diversas especialidades da Odontologia (RECH et al., 2015). A radiografia 

panorâmica e a tomografia computadorizada por feixe cônico (TCFC) são dois 

métodos de imagem muito utilizados, pois fornecem uma visão geral do complexo 

dentomaxilofacial, auxiliando no diagnóstico e tratamento de doenças bucais 

(SUOMALAINEN et al., 2015).  

 A radiografia panorâmica permite a visualização da mandíbula, maxila, 

dentes, cavidades nasais e articulação temporomandibular em uma única exposição, 

utilizando baixa dose de radiação. Entretanto, apresenta limitações relacionadas à 

sobreposição de estruturas anatômicas, além da ampliação e distorção das imagens 

(LUO et al., 2016; SUOMALAINEN et al., 2015). A introdução da tomografia 

computadorizada (TC) na Odontologia possibilitou a obtenção de imagens 

tridimensionais, permitindo a visualização de imagens axiais, coronais, sagitais e 

oblíquas, contribuindo para o diagnóstico de lesões em estágio inicial (RECH et al., 

2015; EUROPEAN COMMISSION, 2012).  

Os exames de TC consolidaram-se como método diagnóstico na 

Odontologia a partir da comercialização da TCFC. Em geral, a TCFC apresenta dose 

reduzida quando comparada à TC, entretanto sua dose é superior quando 

comparada às demais radiografias odontológicas (FERREIRA; ZOCRATTO; 

BRASILEIRO, 2012; GARIB et al., 2007; PAUWELS et al., 2014; LEE et al., 2016). 

A dose de radiação na TCFC varia de acordo com as especificações 

técnicas selecionadas e também de acordo com a marca e modelo do equipamento 

(LEE et al., 2016; AL-OKSHI et al., 2015). Uma forma de reduzir a dose no paciente 

é limitar a área de exposição de acordo com a área de interesse, procurando utilizar 

o menor campo de visão (FOV - Field Of View) possível. Além do FOV, o voxel e o 

tempo de aquisição podem ser ajustados, de modo a reduzir a exposição à radiação 

(LUDLOW; WALKER, 2013).     

Apesar de baixas, as doses provenientes de radiografias panorâmicas e 

exames de TCFC expõem órgãos radiossensíveis de região da cabeça e pescoço 

aos efeitos da radiação ionizante. Os principais órgãos radiossensíveis expostos são 

as glândulas salivares, a glândula tireoide e o cristalino (LUO et al., 2016). Alguns 
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estudos citam haver relação entre o aumento dos casos de carcinomas de tireoide e 

glândulas salivares relacionados à exposições odontológicas, além de 

hipotireoidismo, hipertireoidismo e necrose de glândulas salivares (GUERRA, 2011; 

TOOSSI et al., 2012; BONATO et al., 2014). Conhecer os níveis de radiação à que 

estes órgãos estão expostos é importante para a escolha adequada do método e 

parâmetros a serem utilizados, reduzindo os riscos associados à radiação ionizante.  
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1.1 OBJETIVOS 

 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

 

Avaliar as doses absorvidas pela glândula tireoide e glândulas salivares 

durante a realização de radiografias panorâmicas e exames TCFC em diferentes 

protocolos de aquisição. 

 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

 

 Avaliar as doses absorvidas pela glândula tireoide e pelas glândulas salivares 

durante a realização de exames de TCFC, utilizando diferentes FOVs; 

 Avaliar as doses absorvidas pela glândula tireoide e pelas glândulas salivares 

durante a realização de exames de TCFC, utilizando diferentes voxels; 

 Avaliar as doses absorvidas pela glândula tireoide e pelas glândulas salivares 

durante a realização de exames de TCFC, utilizando diferentes tempos de 

aquisição. 

 Avaliar as doses absorvidas pela glândula tireoide e pelas glândulas salivares 

durante a realização de radiografias panorâmicas; 

 Comparar as doses dos diferentes protocolos de TCFC com as doses da 

radiografia panorâmica. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

2.1 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA POR FEIXE CÔNICO 

 

 

Em meados de 1970 o engenheiro inglês Godfrey Newbold Hounsfield e o 

físico norte-americano Allan McLeod Cormack publicaram os primeiros trabalhos 

sobre um método revolucionário de aquisição de imagens do corpo humano que 

possibilitava a obtenção de imagens em três planos (3D), eliminando a sobreposição 

de estruturas. Este novo método de imagem, chamado de tomografia 

computadorizada (TC), lhes valeu o prêmio Nobel de Medicina, em 1979 (RECH et 

al., 2015). Mais tarde, em 1984, Feldkamp, Davis e Kress desenvolveram um 

algoritmo capaz de reconstruir imagens adquiridas através de um feixe em forma de 

cone com o auxilio de um detector plano, dando início à tomografia computadorizada 

por feixe cônico (TCFC) (ACCORSI; VELASCO, 2011; CAVALCANTI, 2010; GARIB 

et al., 2007). A geometria do feixe e a forma de detecção de imagens que 

diferenciam os equipamentos de TC dos equipamentos de TCFC estão ilustradas na 

Figura 1. 

 

 

Figura 1 - Emissão e detecção dos feixes de radiação na TCFC e TC 
(a) TCFC e (b) TC 
Fonte: Miracle; Mukherji (2009). 

 

Fonte 

Fonte 

Detector 

Detector (a) (b) 
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Entre as principais vantagens da TCFC pode-se citar a alta qualidade de 

imagem, baixa dose de radiação, tamanho reduzido do equipamento, tempo de 

aquisição reduzido, imagens com menos artefatos, área de volume variável e baixo 

custo quando comparado à TC helicoidal (ACCORSI; VELASCO, 2011; CORREIA; 

SALGADO, 2012; HUANG et al., 2015). 

Os primeiros equipamentos de TCFC foram desenvolvidos para serem 

utilizados em procedimentos angiográficos, sendo posteriormente inseridos em 

procedimentos neurointervencionistas, radioterapia, otorrinolaringologia e ortopedia. 

Na Odontologia, a TCFC foi introduzida em meados da década de 1990 e desde 

então vem sendo amplamente utilizada em diversas especialidades (ICRP, 2015; 

PAUWELS et al., 2015).  

A TCFC é de fundamental importância para o diagnóstico por imagem em 

Odontologia, principalmente devido à ausência de sobreposição radiográfica e 

análise tridimensional. Imagens de TCFC possuem alto grau de sensibilidade e 

especificidade para a detecção de fraturas dentoalveolares e lesões ósseas em 

estágio inicial devido sua capacidade de resolução submilimétrica (CAVALCANTI, 

2010), sendo amplamente utilizadas em implantodontia, endodontia, periodontia, 

cirurgia maxilofacial e ortodontia (CORREIA; SALGADO, 2012; PAUWELS et al., 

2015; RECH et al., 2015). 

O aparelho de TCFC é formado por um tubo de raios-X, cujo princípio físico 

é o mesmo dos equipamentos de raios-X convencional, e um detector de tela plana 

(FPD - Flat Panel Detector), que converte os raios-X incidentes em sinais elétricos.  

O tubo de raios-X e o detector transladam em torno da cabeça do paciente, 

adquirindo os dados que serão reconstruídos posteriormente. Após a reconstrução 

do volume total, são produzidas imagens nos planos axial, sagital e coronal, 

possibilitando a visualização de todas as estruturas anatômicas da área irradiada. A 

partir da obtenção de volumes é possível obter reconstruções em três dimensões 

(3D) das imagens (CAVALCANTI, 2010; GARIB et al., 2007; ICRP, 2015; MIRACLE; 

MUKHERJI, 2009; PAUWELS et al., 2015). 

Diferentes tipos detectores estão disponíveis no mercado. Equipamentos 

antigos utilizavam intensificadores de imagem e dispositivos de carga acoplada 

(CCD - Charge-Coupled Device). Atualmente a maioria dos sistemas de TCFC 

utilizam FPDs com cintilador de oxisulfeto de gadolíneo térbio ativado (Gd2O2TB), 

iodeto de césio tálio ativado (CsI:TI) ou semicondutores de metal-óxido 
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complementar (CMOS - Complementary Metal Oxide Semiconductor) (PAUWELS et 

al., 2015). Imagens adquiridas por FPDs apresentam menos ruído do que as 

imagens adquiridas por intensificadores de imagem (SUOMALAINEN et al., 2015). 

As imagens digitais são constituídas por um arranjo de linhas e colunas, 

chamado de matriz, composta por estruturas retangulares ou quadradas 

bidimensionais, chamadas de pixels (picture elements). Cada pixel possui um valor 

específico de tonalidade de cinza, contribuindo para a formação da imagem a ser 

exibida no computador. Imagens tomográficas são tridimensionais, compostas por 

milhões de voxels (volume elements) submilimétricos. Os voxels variam de 0,119 a 

0,4 mm, e o seu tamanho é muito importante para a qualidade final da imagem, pois, 

teoricamente, quanto menor o voxel, maior a qualidade de imagem (ACCORSI; 

VELASCO, 2011; CAVALCANTI, 2010; GARIB et al., 2007). 

A maioria dos equipamentos de TCFC possuem colimadores com diferentes 

aberturas pré-definidas, permitindo selecionar FOVs variáveis de 4 a 22 cm. O 

tamanho do FOV deve ser compatível com a área a ser examinada e, sempre que 

possível, deve-se optar por utilizar o menor FOV. Entretanto, em muitos 

equipamentos, o tamanho do FOV está associado ao tamanho do voxel, e FOVs 

pequenos associados à voxels pequenos podem aumentar a dose no paciente para 

manter uma relação sinal-ruído adequada (EUROPEAN COMISSION, 2004; 

LUDLOW; WALKER, 2013). 

A dose de radiação na TCFC varia de acordo com o equipamento e com as 

especificações técnicas selecionadas. Em geral, sua dose é significantemente 

reduzida quando comparada à TC, equivalendo a um exame periapical completo ou 

quatro radiografias panorâmicas (RECH et al., 2015). A dose de radiação aumenta 

proporcionalmente com o aumento da tensão (kVp) e a corrente do tubo (mA), e 

pode ser reduzida se o tamanho do pixel ou espessura do corte for aumentada. A 

qualidade de imagem depende da dose, e os exames devem ser planejados de 

modo a obter a melhor qualidade de imagem com a menor dose de radiação 

possível, levando em consideração o princípio ALARA (As Low As Reasonably 

Achievable – tão baixo quanto razoavelmente exequível). 

A natureza do campo de radiação em feixe cônico apresenta novos desafios 

em gestão da dose para garantir a segurança do paciente. A TCFC é um método de 

imagem relativamente novo na prática clínica, assim os dados sobre doses de 

radiação e possíveis efeitos deletérios ainda estão sendo coletados e analisados, 
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porém as diferentes metodologias produzem uma ampla variedade de resultados 

que não permitem chegar à conclusões coerentes (ICRP, 2015; MIRACLE; 

MUKHERJI, 2009; PAUWELS et al., 2012). 

 O índice de dose em TC (CTDI - Computed Tomography Dose Index) e o 

produto dose-comprimento (DLP - Dose-Length Product) são utilizados para 

descrever a dose de radiação durante determinado exame. Apesar de fornecer 

medidas confiáveis na TC, estes métodos não podem ser utilizados como padrão 

para medida de dose em TCFC, devido à geometria do feixe e o perfil da radiação 

espalhada destes equipamentos. Na ausência de um padrão como o CTDI, as doses 

efetivas na TCFC são geralmente estimadas através de TLDs inseridos em 

phantomes antropomórficos (MIRACLE; MUKHERJI, 2009). 

 

. 

2.2 RADIOGRAFIA PANORÂMICA DIGITAL 

 

 

A radiografia panorâmica é um método de imagem muito utilizado em 

diversas áreas da Odontologia, pois permite a visualização da mandíbula, maxila, 

dentes, cavidades nasais e articulação temporomandibular em apenas uma 

exposição, com dose relativamente baixa (LUO et al., 2016; RONDON et al., 2014; 

SUOMALAINEM et al., 2015; TOOSSI et al., 2012). 

Neste método, o tubo e o detector de imagem giram em torno da cabeça do 

paciente de forma sincronizada, produzindo uma imagem bidimensional da 

mandíbula e maxila, com projeções ortogonais dos dentes. O feixe de raios-X que 

atinge o detector passa através de uma estreita fenda vertical, restringindo a área 

irradiada (TOOSSI et al., 2012). 

Os equipamentos de radiografia panorâmica podem ser convencionais, 

digitais indiretos ou digitais diretos. A diferença está no método de detecção da 

imagem. Equipamentos convencionais utilizam o conjunto tela-filme, equipamentos 

digitais indiretos utilizam placas de fósforo fotoestimuláveis (PSP - Photostimulable 

Phosphor Plates) e equipamentos digitais diretos utilizam CCD (TOOSSI et al., 

2012). 

Nos equipamentos que utilizam CCD, a radiação é convertida em luz visível, 

usando uma tela de cintilação. A luz é então transformada em um sinal eletrônico e 
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este sinal é transferido para o computador, onde será formada a imagem. Para a 

formação da imagem, um número é atribuído para cada carga elétrica, dependendo 

da sua intensidade, sendo que cada número corresponde à um tom de cinza. A 

imagem panorâmica digital, assim como todas as imagens digitais, é composta por 

um grande número de pixels dentro de uma matriz. O tamanho do pixel afeta 

diretamente a qualidade de imagem, em regra, quanto menor o tamanho do pixel, 

maior será a resolução da imagem (ANGELOPOULOS et al., 2004; EUROPEAN 

GUIDELINES, 2004). 

Nos equipamentos que utilizam detectores PSP, a radiação é absorvida e 

armazenada, formando uma imagem latente. Em um leitor específico, a imagem 

latente é estimulada através de um laser, ocorrendo a emissão de luz visível, que 

será transformada em um sinal eletrônico analógico e depois digitalizada. A 

digitalização da imagem dura cerca de 25 segundos (EUROPEAN GUIDELINES, 

2004).  

A radiografia digital apresenta diversas vantagens, tais como rapidez na 

aquisição, manipulação de imagens, não utilização de câmara escura e produtos 

químicos, facilidade de armazenamento e principalmente a possibilidade de reduzir a 

exposição dos pacientes à radiação. Os detectores que utilizam a tecnologia CCD 

são mais sensíveis à radiação quando comparados ao conjunto tela-filme utilizado 

em equipamentos convencionais, podendo resultar em doses até 70% menores 

(ANGELOPOULOS et al., 2004; GIJBELS et al., 2005; TOOSSI et al., 2012). 

 

 

2.3 ÓRGÃOS RADIOSSENSÍVEIS DA CABEÇA E PESCOÇO 

 

 

Os principais órgãos radiossensíveis expostos à radiação durante a 

realização de exames odontológicos são as glândulas salivares, a tireoide e o 

cristalino. Apesar de baixas, as doses em Odontologia são responsáveis por efeitos 

estocásticos, tais como cânceres induzidos pela radiação. Estudos acreditam haver 

relação entre o aumento dos casos de carcinomas de tireóide e glândulas salivares 

e as exposições odontológicas (GUERRA, 2011; TOOSSI et al., 2012). 

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA), o carcinoma de 

tireoide é o mais comum da região de cabeça e pescoço, sendo mais frequente no 
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sexo feminino, representando de 2 a 5% dos cânceres femininos. Estima-se que 

6.960 novos casos de câncer de tireoide sejam diagnosticados em 2016, sendo que 

destes, 5.870 casos serão diagnosticados em mulheres, com um risco estimado de 

5,7 casos a cada 100 mil mulheres. A radiação, mesmo em baixas doses, pode ser 

considerada um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento do 

carcinoma de tireoide (BRASIL, 2015; INCA 2016). 

Os efeitos da radiação ionizante sobre a glândula tireoide têm sido 

estudados há décadas e a associação entre nódulos, hipotireoidismo e 

hipertireoidismo é frequentemente relatada. Entretanto os limiares de dose, os 

mecanismos de lesão e os fatores de risco não estão claramente definidos 

(BONATO et al., 2014). 

As neoplasias de glândulas salivares representam de 3 a 5% dos casos de 

câncer da região de cabeça e pescoço, sendo mais comumente diagnosticadas em 

idosos do sexo masculino (AFZELIUS et al., 2016). A etiologia dos tumores das 

glândulas salivares ainda não foi totalmente compreendida, porém a radiação 

ionizante é considerado o fator mais significativo. Esta associação deve-se ao fato 

do grande número de tumores malignos e benignos em sobreviventes da bomba 

nuclear e em pacientes irradiados terapeuticamente para doenças da cabeça e 

pescoço. Além do risco de câncer, a exposição à radiação pode induzir à necrose 

celular em glândulas salivares, alterando com isto a função de secreção salivar 

(ARDENGHI; BAYARDO; OLIVEIRA, 2003; GUERRA, 2011). 

O aumento da exposição à radiação destes órgãos, bem como os riscos 

decorrentes destas exposições, levou a Comissão Internacional de Proteção 

Radiológica (ICRP - International Commission on Radiological Protection) a publicar 

o documento 103, que diminuiu o fator de peso para o cálculo da dose efetiva na 

tireóide e incluiu um fator de peso de 0,01 para as glândulas salivares e cérebro, 

órgãos estes que eram desconsiderados para cálculos dosimétricos (ICRP, 2007). 

 

 

2.3.1 Glândulas salivares 

 

 

As glândulas salivares são responsáveis pela produção de saliva, que 

contém enzimas responsáveis pelo processo de digestão. Além disto, a saliva 
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contém anticorpos e outras substâncias que ajudam a evitar infecções da boca e 

garganta. Estima-se que as glândulas salivares produzam cerca de um litro de saliva 

por dia. Problemas nas glândulas salivares podem resultar em boca seca, disfagia, 

inflamação e cárie dentária (AFZELIUS et al., 2016; AMERICAN CANCER 

SOCIETY, 2016a). 

As glândulas salivares estão divididas em maiores e menores. As glândulas 

salivares maiores, por sua vez, estão divididas em três grupos: parótidas, 

submandibulares e sublinguais. As parótidas são as maiores glândulas salivares, 

estando localizadas em frente às orelhas, a glândula sublingual está localizada sob a 

língua e as glândulas submandibulares estão localizadas abaixo da mandíbula, 

conforme mostra a Figura 2  (AFZELIUS et al., 2016; AMERICAN CANCER 

SOCIETY, 2016a). 

 

 

Figura 2 - Glândulas Salivares 
Fonte: American Cancer Society (2016a).  

 

 

As neoplasias de glândulas salivares correspondem entre 3% e 5% de todos 

os casos de cânceres de cabeça e pescoço, ocorrendo predominantemente em 

pessoas com mais de 50 anos, independente do gênero. Os fatores que 

desencadeiam este tipo de neoplasia ainda são desconhecidos, porém podem estar 

relacionados à radiação ionizante (AFZELIUS et al., 2016).  

Cerca de 70% dos tumores de glândulas salivares são originados na 

glândula parótida, entretanto a maioria destes tumores é benigna. As glândulas 

submandibulares são responsáveis por entre 10 e 20% dos casos de tumores, 
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sendo que cerca de 50% destes são considerados malignos. Tumores nas glândulas 

sublinguais são raros (AFZELIUS et al., 2016; AMERICAN CANCER SOCIETY, 

2016).  

 

 

2.3.2 Glândula tireoide 

 

 

A glândula tireoide é responsável pela produção de hormônios que ajudam a 

regular o metabolismo e também pela produção de calcitonina, hormônio que 

controla a distribuição de cálcio no corpo.  Está localizada abaixo da cartilagem 

tireoide, na frente do pescoço. Esta glândula em forma de borboleta possui dois 

lóbulos, direito e esquerdo, unidos por uma estrutura chamada istmo, conforme 

mostra a Figura 3 (AMERICAN CANCER SOCIETY, 2016b). 

 

 

 

Figura 3 - Glândula Tireoide 
Fonte: American Cancer Society (2016b).  
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2.4 DOSIMETRIA 

 

 

Em física médica, o termo dose está associado à radiação ionizante. 

Dosimetria da radiação, ou simplesmente dosimetria, está relacionada com a 

mensuração da dose absorvida ou taxa de dose resultantes da interação da 

radiação com a matéria. De modo mais amplo, refere-se à determinação de todas as 

grandezas radiológicas, tais como kerma, fluência, dose equivalente (ATTIX, 2004). 

A presença de radiação ionizante não pode ser detectada pelos sentidos 

humanos, o que torna imprescindível o uso de dispositivos capazes de detectá-la e 

quantificá-la (XAVIER; MORO; HEILBRON, 2006). Os detectores de radiação, ou 

dosímetros, são instrumentos projetados para detectar e/ou medir a radiação. Um 

dosímetro consiste de um volume sensível, chamado cavidade, preenchido por 

material sólido, líquido ou gasoso, dentro de um invólucro (ATTIX, 2004). 

Existem diversos métodos pelos quais é possível detectar a radiação. Os 

mais utilizados são a geração de cargas elétricas, geração de luz, geração de calor, 

sensibilização de películas fotográficas, criação de traços no material e alterações 

na dinâmica de processos químicos (TAUHATA, 2003). 

  

 

2.4.1 Grandezas Dosimétricas 

 

 

Grandeza é a propriedade de um fenômeno, corpo ou substância que pode 

ser qualitativamente distinguido e quantitativamente determinado, sendo expressa 

por um valor numérico multiplicado por uma unidade. As grandezas dosimétricas são 

baseadas no número total de eventos ionizantes ou na quantidade de energia 

depositada (XAVIER; MORO; HEILBRON, 2006). 

A ICRP e a ICRU (International Commission on Radiation Units and 

Measurements - Comissão Internacional de Unidades e Medidas de Radiação) são 

as instituições responsáveis pelas definições das grandezas dosimétricas, pelas 

relações entre elas e pelas suas respectivas unidades (TAUHATA, 2003). 

A ICRU foi criada em 1925, durante o primeiro Congresso Internacional de 

Radiologia (ICR - Internacional Congress of Radiology), com o objetivo de propor 
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uma unidade internacional para medir a radiação. Em 1928, durante o ICR-2, foi 

estabelecida a primeira unidade para exposição internacionalmente aceitável, o 

Röntgen (R). Posteriormente foram criadas novas quantidades e unidades, tais 

como rad e Curie (Ci) em 1953, o Röntgen Equivalente Man (rem) em 1971, o Gray 

(Gy) em 1974, o Bequerel (Bq) em 1974 e o Sievert (Sv) em 1977 (ICRU, 2011). Em 

1981 a ICRU, padronizou as grandezas radiológicas com base no Sistema 

Internacional (SI) (BUSHONG, 2010).  

A ICRP foi criada em 1928, também durante o ICR-2, com o objetivo de 

fornecer orientações e recomendações a respeito da proteção contra os riscos 

associados às radiações ionizantes provenientes de fontes naturais e de fontes 

artificiais utilizadas na medicina, indústria e empresas nucleares (ICRP, 2012). A 

ICRP e a ICRU são responsáveis pelas grandezas e unidades desenvolvidas 

especificamente para proteção radiológica, apresentadas a seguir. 

Exposição (X) é a capacidade dos raios-X ou raios gama produzirem 

ionizações no ar, sendo definida como o quociente de dQ por dm, onde dQ é a soma 

das cargas de mesmo sinal coletadas no ar e dm é a massa ionizada, conforme a 

equação (1). A unidade de exposição no SI é Coulomb por quilograma (C/Kg) (ICRU, 

2011). 

                                                                X = 
dQ

dm
                                                         (1) 

 

Kerma (K) é o quociente de dEtr por dm, conforme a equação (2), onde dEtr é 

a soma das energias cinéticas iniciais de todas as partículas carregadas transferidas 

em um volume de massa dm por partículas ionizantes não carregadas. A unidade de 

Kerma no SI é Joule por quilograma (J/Kg), que é equivalente ao Gray (Gy) (ICRU, 

2011). 

                                                              K = 
dEtr

dm
                                                         (2)             

 

Dose absorvida (D) é o quociente de dE por dm, conforme a equação (3), 

onde dE é a energia média cedida pela radiação ionizante por unidade de massa dm. 

A unidade de dose absorvida no SI é o Gray (Gy) (ICRU, 2011). 

 

                                                         D = 
dE

dm
                                                          (3) 
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A diferença entre kerma e dose absorvida é que a dose absorvida depende 

da energia média absorvida na região de interação, enquanto que o kerma depende 

da energia total transferida ao material (XAVIER; MORO; HEILBRON, 2006). 

Dose equivalente (HT) é o resultado da dose absorvida (D) multiplicada pelo 

fator de peso da radiação (WR), conforme a equação (4). Sua unidade no SI é o 

Sievert (Sv).                                  

                                                           HT = WR.D                                                       (4) 

 

A dose equivalente busca representar os riscos implícitos quando há 

distribuição de doses no interior do corpo humano. Estes riscos dependem do tipo 

de radiação e para tanto foi definido um fator de peso de radiação (WR) que 

possibilita converter a dose absorvida em dose equivalente (TILLY JUNIOR, 2010). 

Os valores de WR para cada tipo de radiação e seus intervalos de energia estão 

demonstrados na Tabela 1.  

 

 

Tabela 1 - Fatores de peso da radiação (WR) 

Tipos de radiação  Intervalo de energia WR 

Fótons Todas as energias 1 

Elétrons e muons Todas as energias 1 

Neutrôns < 10 keV 5 

 
10 - 100 keV 10 

 
> 100 keV - 2 MeV 20 

 
> 2 MeV - 20 MeV 10 

 
> 20 MeV 5 

Prótons > 2 MeV 5 

Partículas alfa, 
fragmentos de fissão e 
núcleos pesados 

  20 

Fonte: adaptado de ICRP (2012). 

 

 

Dose efetiva (E) é soma ponderada das doses equivalentes de todos os 

tecidos e órgãos do corpo humano, conforme a equação (5). Sua unidade de medida 

no SI também é o sievert (Sv) (ICRP, 2012).  

 

                                                         E = Σ WT . HT                                                                       (5) 
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Os diferentes órgãos e tecidos do corpo humano apresentam diferentes 

sensibilidades à radiação, por isso foram estabelecidos valores de ponderação que 

levam em conta as diferenças radiobiológicas entre tecidos, chamados de fatores de 

ponderação para órgãos e tecidos (WT), demonstrados na Tabela 2. A determinação 

destes fatores de ponderação foi baseada em informações epidemiológicas 

coletadas em várias populações estudadas quanto à probabilidade de câncer fatal e 

efeito genético grave em decorrência das exposições à radiação ionizante (TILLY 

JUNIOR, 2010).  

 

 
Tabela 2 - Fatores de ponderação para órgãos e tecidos (WT) 

                                       Tecidos WT ƩWT 

Medula óssea, cólon, pulmão, estômago, mama, outros tecidos* 0,12 0,72 

Gônadas 0,08 0,08 

Bexiga, esôfago, fígado, tireoide 0,04 0,16 

Superfície do osso, cérebro, glândulas salivares e pele 0,01 0,04 

  Total 1 

*Outros tecidos: adrenais, região extratorácica, vesícula, coração, rins, nódulos linfáticos, 
músculo, mucosa oral, pâncreas, próstata, intestino delgado, baço, timo, útero/cervix.  
Fonte: ICRP (2007). 

 

 

2.5 DOSIMETROS TERMOLUMINESCENTES 

 

 

Termoluminescência é a capacidade que alguns materiais têm de absorver 

radiação e, quando estimulados pelo calor, liberar essa energia em forma de luz, 

sendo a quantidade de luz emitida proporcional à radiação recebida (PODGORSAK, 

2005; HASABELRASOUL, 2013). 

Os dosímetros termoluminescentes (TLDs - Thermoluminescent Dosimeters) 

mais utilizados em aplicações médicas e odontológicas, devido as suas 

propriedades tecido-equivalente e boa resposta linear, são o fluoreto de lítio dopado 

com magnésio e titânio (LiF:Mg,Ti), conhecido com TLD-100 e o fluoreto de lítio 

dopado com magnésio, cobre e fósforo (LiF:Mg,Cu,P), conhecido como MCP. Outros 

TLDs bastante utilizados, devido a sua sensibilidade, são o sulfato de cálcio dopado 
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com disprósio (CaSO4:Dy) e o óxido de alumínio dopado com carbono (Al2O3:C) 

(PODGORSAK, 2005). 

Os TLDs podem ser apresentados em forma de chips, discos em uma matriz 

de politetrafluorotileno (PTFE) e também em forma de pó, em diferentes tamanhos e 

espessuras, conforme a Figura 4. As diferentes apresentações dos TLDs permitem 

sua utilização em diferentes aplicações, como dosimetria pessoal, médica e 

ambiental (HASABELRASOUL, 2013; RadPro, 2016). 

 

 

 

Figura 4 - Diferentes apresentações do TLDs 
Fonte: RadPro Internacional GmbH (2016).  

 

 

2.5.1 Sistema de dosimetria termoluminescente 

 

 

Um sistema de dosimetria termoluminescente é composto basicamente por 

um conjunto de TLDs, uma leitora ligada a um computador e um forno. A leitora é 

composta por um sistema aquecedor, um sistema de detecção de luz e um tubo 

fotomultiplicador. Os TLDs são aquecidos em temperaturas e tempos variáveis, de 

acordo com o material luminescente do dosímetro. A luz emitida após o aquecimento 

dos TLDs é detectada pelo tubo fotomultiplicador e uma curva de luminosidade é 

gerada pelo computador (GUERRA, 2011; HASABELRASOUL, 2013).  

Depois de lidos, os TLDs devem ser submetidos a tratamentos térmicos, 

para que possam ser reutilizados. O tratamento térmico tem por objetivo esvaziar as 
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armadilhas do material termoluminescente, organizando-as para uma nova 

exposição. O tempo e a temperatura do tratamento também dependem do material 

luminescente do dosímetro. Para o TLD-100 é recomendado um pré-tratamento 

térmico de uma hora a 400°C, seguido por um resfriamento rápido até chegar em 

100°C, permanecendo duas horas nesta temperatura (GUERRA, 2011). 

Um exemplo de leitora de TLDs está ilustrado na Figura 5(a) e um exemplo 

de forno para tratamento térmico de TLDs está ilustrado na Figura 5(b). 

 

 

 

Figura 5 – Sistema de dosimetria termoluminescente 
(a) leitora de TLDS e (b) forno para tratamento dos TLDs. 
Fonte: RadPro Internacional GmbH (2016).  

 

 

2.6 DOSIMETRIA EM ODONTOLOGIA  

 

 

As doses de radiação utilizadas em Odontologia são relativamente baixas 

quando comparadas às doses utilizadas em Medicina, entretanto a frequência com 

que as radiografias odontológicas são solicitadas é maior (EUROPEAN 

GUIDELINES, 2004; LEE et al., 2016b). Muitos estudos têm sido realizados para 

identificar as doses provenientes de exames de TCFC e radiografias panorâmicas, 

bem como estabelecer diretrizes para o uso seguro da radiação em Odontologia. 

Em 1998, o Ministério da Saúde publicou a Portaria n° 453, que estabelece 

as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico médico e 

(a) 
(b) 
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odontológico (BRASIL, 1998). No âmbito da Odontologia, esta portaria estabelece 

normas e procedimentos de trabalho, testes de controle de qualidade para 

equipamentos, bem como níveis de referência de dose em exames intrabucais e 

extrabucais. A TCFC, por ser uma modalidade de imagem relativamente nova, não 

está incluída nestas diretrizes.  

Em 2004, a publicação n° 136 da Comissão Europeia, teve como objetivo 

fornecer um guia prático para o uso seguro das radiações e proteção radiológica de 

dentistas, seus assistentes e do público em geral (EUROPEAN GUIDELINES, 2004). 

De acordo com o guia, mesmo que as doses em Odontologia sejam consideradas 

baixas, milhões de radiografias odontológicas são realizadas anualmente e nenhuma 

exposição é livre de risco, sendo assim é essencial que o exame apresente um 

benefício real ao paciente. A publicação sugere que, sempre que possível, técnicas 

alternativas que envolvam menos ou nenhuma radiação devem ser consideradas. 

Neste documento não há recomendações acerca da TCFC. 

Em 2012, a publicação n° 172 da Comissão Europeia, apresentou um guia 

baseado em evidências para o uso seguro da TCFC na radiologia odontológica 

(EUROPEAN GUIDELINES, 2012). Este guia faz parte do projeto SEDENTEXCT, 

que visa adquirir as principais informações científicas sobre o uso clínico da TCFC. A 

revisão de literatura incluiu 13 estudos, onde a maioria utilizou TLDs inseridos em 

phantomes antropomórficos. As doses efetivas variaram de 0,011 a 0,674 mSv para 

FOVs pequeno e médio e de 0,03 a 1,073 mSv para FOV grande. Os órgãos que 

mais contribuíram para a dose efetiva foram as glândulas salivares (25%), a tireoide 

(19%) e medula óssea vermelha (14%). O cérebro foi responsável por 2% da dose 

efetiva, a superfície óssea, assim como a pele, respondeu por 1% e os órgãos 

restantes responderam por 38% da dose efetiva.  

Em 2015, a ICRP forneceu suas primeiras orientações sobre a proteção 

radiológica na TCFC, através da publicação 129 (ICRP, 2015). De acordo com esta 

publicação, a TCFC possui dose de radiação relativamente baixa e alta resolução 

espacial quando comparada à MSCT. No entanto a sua aplicação como 

complemento para a radiografia panorâmica aumenta a dose na população. Em 

muitos casos, as imagens 3D da TCFC resultam em diagnóstico superior, porém, 

para certas aplicações, radiografias panorâmicas são suficientes. Exames 

tomográficos devem ser justificados, considerando modalidades alternativas. Uma 
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vez justificados, devem ser otimizados para obter imagens com mínima dose de 

radiação, sem comprometer o nível de informação diagnóstica.  

Em 2005, Gijbels et al. investigaram as doses em quatro equipamentos de 

radiografia panorâmica que utilizam a tecnologia CCD e em um equipamento de 

radiografia panorâmica que utiliza a tecnologia PSP, utilizando TLDs inseridos 

dentro de um phantom antropomórfico Rando®. As doses absorvidas pela tireóide 

variaram de 0,0104 a 0,0522 mGy e as doses absorvidas pelas glândulas salivares 

variaram de 0,109 a 0,410 mGy. A dose efetiva foi calculada considerando as 

glândulas salivares como parte dos tecidos restantes, com fator de ponderação de 

tecidos menor do que o fator proposto pela ICRP em 2007, resultando em doses 

efetivas menores, que variaram de 0,0047 a 0,0149 mSv. Dos quatro equipamentos 

digitais diretos, dois apresentaram dose efetiva superior e dois apresentaram dose 

efetiva inferior ao equipamento digital indireto. Os autores concluíram que há uma 

tendência das doses encontradas nos equipamentos digitais diretos serem menores 

do que as doses encontradas nos equipamentos digitais indiretos. 

Em 2008, Ludlow e Ivanovic compararam as doses de oito equipamentos de 

TCFC a um equipamento de MSCT, utilizando TLDs inseridos dentro de um phantom 

antropomórfico Rando®. As doses equivalentes variaram de 0,18 a 10,04 mSv na 

glândula tireoide utilizando a TCFC e de 2,35 a 3,70 mSv utilizando a MSCT. Nas 

glândulas salivares as doses variaram de 0,96 a 17,54 mSv utilizando a TCFC e 7,7 

a 15,3 mSv utilizando a MSCT. As doses efetivas variaram de 0,068 a 1,073 mSv na 

TCFC e de 0,53 a 0,86 mSv na MSCT. As doses encontradas na TCFC 

correspondem ao equivalente de 3 a 44 radiografias panorâmicas e na MSCT 

correspondem ao equivalente de 22 a 35 radiografias panorâmicas. 

Em 2009, Suomalainen et al. avaliaram a dose e a qualidade de imagem de 

dois equipamentos de MSCT e quatro equipamentos de TCFC, utilizando diferentes 

tamanhos de FOV e voxel. As doses absorvidas foram medidas utilizando um 

phantom antropomórfico Rando® e TLDs. Nos equipamentos de TCFC a dose 

absorvida variou de 0,09 a 2,3 mGy na tireoide, de 0,95 a 15,29 mGy na glândula 

parótida, de 0,3 a 18,85 mGy na glândula submandibular e de 0,19 a 12,38 mGy na 

glândula sublingual. Nos equipamentos de MSCT a dose absorvida variou de 2,07 a 

7,41 mGy na tireoide, de 25,03 a 28,35 mGy na glândula parótida, de 5,62 a 27,03 

mGy na glândula submandibular e de 5,08 a 27,15 mGy na glândula sublingual. No 

equipamento de TCFC SCANORA® 3D, utilizando FOV de 6 x 6 cm e voxel de 0,133 
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mm, o mesmo utilizado no presente estudo, a dose absorvida na tireoide foi de 0,32 

mGy, a dose média nas glândulas parótidas foi de 2,08 mGy, a dose média nas 

glândulas submandibulares foi 2,57 mGy e a dose na glândula sublingual foi 1,5 

mGy. As doses efetivas variaram de 0,027 a 0,674 mSv na TCFC e de 0,685 a 1,410 

mSv na MSCT. Os autores concluíram que a TCFC oferece qualidade de imagem 

adequada ao diagnóstico odontológico, utilizando menor dose de radiação, porém, 

diante da grande variação das doses nos diferentes protocolos, é importante 

escolher os parâmetros técnicos que ofereçam a melhor relação entre dose e 

qualidade de imagem. 

Em 2010, Torres et al., realizaram um estudo a fim de avaliar o produto 

dose-área (DAP) e as doses de entrada na pele (DEP) em exames de TCFC, 

utilizando o equipamento i-CAT Next Generation, variando o tamanho de voxel e 

tempo de aquisição. Ao utilizar tempo de 40 segundos e corrente de 42,97 mAs, 

obtiveram DEP de 3,77 mGy (voxel 0,20 mm)  e 3,78 mGy (voxel 0,25 mm) e DAP 

44,92 mGy m2 (voxel 0,20 mm)  e 45,30 mGy m2 (voxel 0,25 mm). Ao utilizar tempo 

de 20 segundos e corrente de 23,87 mAs, obtiveram DEP de 2,00 mGy (voxel 0,30 

mm)  e 2,00 mGy (voxel 0,45 mm) e DAP 24,43 mGy m2 (voxel 0,30 mm)  e 24,98 

mGy m2 (voxel 0,40 mm). Concluíram que o tamanho do voxel, isoladamente, não 

altera a dose, relacionando-a ao tempo de exposição e miliamperagem. Concluíram 

também que o DAP e a DEP podem ser utilizados para medidas de dose em TCFC.  

Em 2012, Pauwels et al. investigaram a dose em 14 equipamentos de TCFC, 

utilizando diferentes protocolos de exposição, através de TLDs inseridos em um 

phantom ART. As doses efetivas, calculadas de acordo com a publicação 103 da 

ICRP (ICRP, 2007), variaram de 0,019 a 0,368 mSv. As doses absorvidas na tireoide 

variaram de 0,296 a 2,045 mGy utilizando FOV grande, de 0,148 a 1,293 mSv 

utilizando FOV médio e de 0,030 a 0,251 mGy utilizando FOV pequeno. As doses 

absorvidas nas glândulas salivares variaram de 1,568 a 7,225 mGy utilizando o FOV 

grande, de 0,596 a 6,372 mGy utilizando FOV médio e de 0,523 a 2,120 mGy 

utilizando FOV pequeno. Os protocolos que utilizaram FOV maior foram os que 

apresentaram maior dose, assim como os protocolos que utilizaram FOV menor 

apresentaram menores doses. As glândulas salivares contribuíram com 24% da 

dose efetiva e a glândula tireoide contribuiu com 21%.  

Grünheid et al. (2012) realizaram uma comparação de doses em diferentes 

protocolos do tomógrafo i-CAT® Next Generation (Imaging Sciences International, 
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Hatfield, Pa) com radiografias panorâmicas e cefalométricas realizadas em um 

equipamento de radiografia panorâmica Orthopantomograph OP100/OC100 

(Instrumentarium Dental, Finlândia), utilizando TLDs e phantom de cabeça e 

pescoço. Utilizando o FOV 23 x 17, com voxel de 0,3 mm e tempos de aquisição de 

8,9 e 17,8 segundos, as doses na tireoide foram, respectivamente, 0,167 e 0,267 

mGy e as doses nas glândulas salivares foram 1,205 e 2,272 mGy. Utilizando o FOV 

8 x 8 cm, com voxel de 0,3 mm e tempo de aquisição de 8,9 segundos, a dose na 

tireoide foi 0,183 mGy e nas glândulas salivares foi de 1,639 mGy. No equipamento 

OP100 as doses absorvidas encontradas na tireoide foram de 0,067 mGy na 

radiografia panorâmica e 0,030 mGy na radiografia cefalométrica e as doses nas 

glândulas salivares foram de 0,656 mGy na radiografia panorâmica 0,056 mGy na 

radiografia cefalométrica. As doses encontradas na TCFC equivalem de 3.22 a 6.24 

radiografias panorâmicas. Concluíram que apesar de proporcionar benefícios 

diagnósticos, também expõe o paciente a níveis mais altos de radiação do que em 

radiografias digitais convencionais. 

Ferreira et al. (2012) realizaram um estudo para estimar a dose efetiva (E) e o 

detrimento associados aos exames de TCFC, seguindo as últimas recomendações 

da ICRP. Assim como em diversos estudos, utilizaram phantomes antropomórficos e 

TLDs para medir a dose absorvida. A dose efetiva (E) foi calculada multiplicando as 

doses absorvidas/equivalentes pela medula óssea, tireóide, pele, superfície óssea, 

glândulas salivares, cérebro e órgãos remanescentes (região extra-torácica, 

linfonodos, músculo e mucosa oral), resultantes de diferentes equipamentos e 

protocolos de aquisição de imagens, pelo fator de peso desses tecidos. O detrimento 

foi estimado multiplicando-se o valor de E pelo coeficiente de probabilidade de 

efeitos estocásticos resultantes de baixas doses de radiação que é 5,7 x 10-2 

eventos por Sievert (Sv). Os equipamentos e protocolos foram agrupados de acordo 

com o volume irradiado (FOV). A média, desvio padrão e coeficiente de variação de 

cada grupo foram calculados. Verificaram que protocolos que empregaram um FOV 

maior resultaram em aumento da dose efetiva e do detrimento. As médias (desvio-

padrão) das doses efetivas para FOVs pequeno, médio e grande foram 33,91 μSv 

(13,38), 82,85 μSv (74,26) e 107,99 μSv (43,82), respectivamente. O grupo de 

campo de visão pequeno apresentou menor coeficiente de variação (39%). 

Concluíram que e dose efetiva (E) resultante da TCFC é alta, comparada a outros 

exames radiográficos convencionais, embora o detrimento seja relativamente 
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pequeno. A indicação dos exames e a seleção dos protocolos devem ser 

criteriosamente justificadas de forma que os benefícios resultantes da exposição dos 

pacientes à radiação superem o potencial detrimento. 

Sezgin et al. (2012) realizaram um estudo comparando doses em 

equipamentos de MSCT, TCFC e radiografia panorâmica. Um phantom RANDO® e 

TLDs foram utilizados para medir as doses. As doses efetivas variaram de 0,075 a 

0,118 mSv nos equipamentos de TCFC, de 0,583 a 1,983 mSv nos equipamentos de 

MSCT e no equipamento de radiografia panorâmica a dose efetiva foi de 0,011 mSv. 

As doses absorvidas na tireoide variaram de 0,152 a 0,218 mGy nos equipamentos 

de TCFC, de 2,084 a 5,525 mGy nos equipamentos de MSCT e no equipamento de 

radiografia panorâmica foi de 0,058 mGy. As doses absorvidas nas glândulas 

salivares variaram de 1,507 a 2,186 mGy nos equipamentos de TCFC, de 13,223 a 

34,847 mGy nos equipamentos de MSCT e no equipamento de radiografia 

panorâmica foi de 0,338 mGy.   

Em 2013, Ludlow e Walker comentam que a utilização da TCFC na Ortodontia 

tem sido acompanhada de maior preocupação com os riscos em longo prazo da 

exposição à radiações ionizantes. Uma resposta da indústria para este problema 

tem sido oferecer opções de baixa exposição em equipamentos mais recentes. Os 

autores compararam as doses efetivas utilizando diferentes protocolos em um 

equipamento de TCFC i-CAT FLX (Imaging Sciences, Hatfield,Pa). Foram utilizados 

protocolos de alta resolução, padrão e de baixa resolução com 5 mA e 3 mA. As 

doses no phantom infantil foram em média 36% maiores do que as doses em 

phantomes adultos. As doses em baixa resolução foram significativamente mais 

baixas do que as de protocolo padrão, em adultos e em crianças. O FOV 13x16 cm 

variou de 11 a 85 µSv no phantom adulto e de 18 a 120 µSv no phantom infantil para 

o protocolo de baixa resolução com 3 mA e o padrão respectivamente. Concluíram 

que o protocolo de baixa resolução com 3 mA são eficazes quando comparado com 

os exames panorâmicos convencionais. As reduções significativas de dose são 

acompanhadas de reduções significativas na qualidade da imagem. No entanto, esta 

troca pode ser aceitável para certos diagnósticos, como avaliações intermediárias no 

plano de tratamento. 

Han et al. (2013) avaliaram o efeito do protetor de tireoide na dose de quatro 

equipamentos de radiografia panorâmica, utilizando um phantom ART e TLDs. As 

doses efetivas variaram de 0,0012 a 0,00271 mSv quando o protetor de tireoide não 



36 
 

foi utilizado. Ao utilizar o protetor houve uma redução de até 22,7% na dose efetiva, 

garantindo proteção extra à tireoide. Além da dose efetiva, o estudo avaliou a dose 

absorvida pelos órgãos radiossensíveis. Na tireoide, a dose absorvida variou de 

0,027 a 0,067 mGy sem o uso do protetor e de 0,025 a 0,058 mGy ao utilizar o 

protetor. Nas glândulas salivares a dose variou de 0,311 a 0,939 mGy sem o uso do 

protetor e 0,308 a 0,796 mGy ao utilizar o protetor. 

Al-Okshi et al. (2013) utilizaram filmes radiocrômicos para estimar a dose 

efetiva em exames de TCFC e radiografias panorâmicas. As doses foram medidas 

em três equipamentos de TCFC e três equipamentos de radiografia panorâmica. A 

dose absorvida na tireoide variou de 0,013 a 0,02 mGy na radiografia panorâmica e 

de 0,001 mGy (FOV pequeno) a 0,04 mGy (FOV médio). A dose absorvida na 

glândula parótida variou de 0,7 a 1,00 mGy na radiografia panorâmica e de 0,84 

mGy (FOV pequeno) a 5,7 mGy (FOV médio). As doses efetivas variaram de 10 a 

129 µSv na TCFC e de 8 a 14 µSv na radiografia panorâmica. Os autores 

consideraram os filmes radiocrômicos alternativas eficazes para a avaliação de 

doses em radiografias panorâmicas e exames de TCFC. 

Akyalcin et al. (2013) compararam a dose de entrada na pele de três 

equipamentos de TCFC (Kodak 9500, i-CAT Next Generation e Galileos Comfort) e 

um equipamento de radiografia panorâmica (ProMax pan/ceph x-ray), utilizando um 

phantom antropomórfico e dosímetros opticamente estimuláveis (OSL). Foram 

incluídos no estudo FOVs médio (10-16 cm) e grande (maior que 16 cm). As doses 

absorvidas pela glândula tireoide variaram de 0,04 mGy no equipamento de 

radiografia panorâmica ProMax a 0,46 mGy no equipamento de TCFC Galileos 

Comfort, utilizando FOV de 15 x 15 cm. As doses absorvidas pela glândula parótida 

variaram de 0,24 mGy no equipamento de radiografia panorâmica ProMax a 4.46 

mGy no equipamento de TCFC Galileos Comfort, utilizando FOV de 15 x 15 cm. As 

doses absorvidas pela glândula submandibular variaram de 0,14 mGy no 

equipamento de radiografia panorâmica ProMax a 3,61 mGy no equipamento de 

TCFC Galileos Comfort,  utilizando FOV de 15 x 15 cm. Comparando as tomografias 

de feixe cônico, as menores doses nas glândulas parótidas, submandibulares e 

tireóide foram encontradas com o equipamento i-CAT Next Generation. Os autores 

concluíram que as doses encontradas nas superfícies dos olhos, glândulas salivares 

e tireóide em todos os equipamentos de imagem foram menores do que as limites 
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para induzir efeitos determinísticos, no entanto isto não justifica o uso rotineiro do 

exame tomográfico em ortodontia. 

Lee et al. (2013) avaliaram a dose em equipamentos digitais diretos e 

digitais indiretos de radiografia panorâmica, utilizando phantomes antropomórficos e 

TLDs. As doses efetivas variaram de 8,9 a 37,8 µSv, sendo que as maiores doses 

foram encontradas nos equipamentos digitais diretos. As doses absorvidas na 

glândula tireoide variaram de 0,027 a 0,074 mGy e nas glândulas salivares variaram 

de 0,203 a 1,161 mGy. 

Em 2014, Pauwels et al. compararam as doses de radiação utilizando 

diferentes tamanhos de FOV e ângulos de rotação do equipamento de TCFC 

Accuitomo 170 (J.Morita Mfg. Corp., Kyoto, Japão). Para as medidas foram utilizados 

TLDs inseridos em um phantom antropomórfico ART. As doses na glândula tireoide 

variaram de 0,050 mGy, utilizando o FOV 4 x 4 cm com uma rotação de 180º a 0,847 

mGy utilizando o FOV 17 x 12 cm com uma rotação de 360º. As doses nas glândulas 

salivares variaram de 0,573 mGy utilizando o FOV 4 x 4 cm com uma rotação de 

180º a 5,737 mGy utilizando o FOV 17 x 12 cm com uma rotação de 360º. A dose 

efetiva para uma rotação de 360º variou de 0,054 mSv (FOV 4 x 4 cm) a 0,303 mSv 

(FOV 17 x 12 cm). Ao utilizar uma rotação de 180º houve redução média na dose de 

aproximadamente de 45%. Os autores concluíram que a redução do FOV reduz 

significativamente a dose. A utilização de ângulos de rotação menores (180º), por 

utilizar tempos de exposição menores, também reduz significativamente a dose no 

paciente. 

Em 2015, Ludlow et al., reuniram em um estudo dados dosimétricos 

diferentes equipamentos de TCFC, encontrando resultados que variaram de 0,005 a 

1,073 mSv. As doses efetivas para um adulto de porte médio variaram de 0.046 a 

1,073 mSv para FOVs grandes, 0,009 a 0,560 mSv para FOVs médios e 0,005 a 

0,652 mSv para FOVs pequenos. As doses absorvidas pela tireoide variaram de 

0,050 a 0,633 mGy para o FOV grande, 0,070 a 2,700 mGy para o FOV médio e 

0,001 a 0,355 mGy para o FOV pequeno. As doses absorvidas pelas glândulas 

salivares variaram de 0,850 a 13,900 mGy para o FOV grande, 1,011 a 10,561 mGy 

para o FOV médio e 0,130 a 2,259 mGy para o FV pequeno. A tireoide contribuiu 

com 37% da dose efetiva, as glândulas salivares contribuíram com 16%, a medula 

óssea vermelha contribuiu com 9% e os órgãos restantes contribuíram com 27%. As 

diferenças encontradas são justificadas pela variação de equipamentos e 
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parâmetros técnicos selecionados, além dos métodos utilizados para a avaliação 

destas doses.  

Choi e Ford (2015) compararam a dose absorvida no centro, periferia e 

superfície de phantomes de PMMA de diferentes tamanhos, representando crianças, 

adolescentes e adultos submetidos à exames de TCFC. O equipamento avaliado foi 

um i-CAT Next Generation, utilizando FOVs de 6 x 16 cm e 13 x 16 cm, voxel de 0,4 

mm e tempo de exposição de 4 segundos. As doses absorvidas utilizando o FOV 6 x 

16 cm variaram de 1,10 a 1,33 mGy para o phantom adulto, de 1,53 a 1,58 mGy 

para o phantom adolescente e de 1,85 a 1,97 mGy para o phantom infantil. As doses 

absorvidas utilizando o FOV 13 x 16 cm variaram de 1,33 a 1,48 mGy para o 

phantom adulto, de 1,74 a 1,95 mGy para o phantom adolescente e de 2, 08 a 2,20 

mGy para o phantom infantil  As maiores doses foram encontradas no phantom que 

representa uma criança e as menores doses foram encontradas no phantom que 

representa um adulto. Os autores confirmam a necessidade de adequar os 

protocolos às crianças, uma vez que estas são mais suscetíveis aos danos 

causados pela radiação ionizante. 

Khoury et al. (2015) realizaram uma pesquisa para avaliar o produto kerma-

área ao ar (PKA) e da dose absorvida de pele na região dos olhos, glândulas 

salivares e tireóide do paciente a partir de exames de mandíbula realizada com três 

equipamentos de TCFC: i-CAT, Gendex CB-500 e PreXion 3D. Para a avaliação da 

dose, um phantom antropomórfico (modelo RS-250), TLDs e uma câmara de 

ionização cilíndrica foram utilizados. Os exames tomográficos foram realizados 

utilizando protocolos padrão e de alta resolução para aquisições de mandíbula para 

pacientes adultos. Durante a exposição do phantom, o PKA foi medido utilizando 

uma câmara de ionização e as doses absorvidas para a pele na região das 

glândulas salivares, tireoide e olhos foram estimadas usando TLDs posicionados na 

superfície do phantom. Os valores de pKa estimado com os scanners tomográficos 

variaram 26-138 Gy/m2. Doses absorvidas na pele na região dos olhos variaram de 

0,07 a 0,34 mGy; nas glândulas parótidas, de 1,31 a 5,93 mGy; nas glândulas 

submandibulares, de 1,41 a 6,86 mGy; e a tiróide, 0,18 a 2,45 mGy. PKA e doses 

absorvidas apresentou os maiores valores para a tomografia PreXion 3D, devido à 

utilização do modo de exposição contínua e elevado mA.  

Davis, Safi e Madisson (2015) avaliaram a dose em órgãos radiossensíveis 

de uma criança de cinco anos ao realizar radiografia panorâmica. TLDs foram 
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inseridos no phantom de cabeça pediátrico. Utilizaram um equipamento OP200 D 

com colimação de 110 e 140 mm. As doses na tireoide foram de 0,037 mGy 

utilizando a colimação de 140 mm e 0,030 mGy utilizando a colimação de 110 mm. 

As doses nas glândulas parótidas, submandibulares e sublingual foram de 0,126, 

0,082 e 0,074 mGy, respectivamente, utilizando a colimação de 140 mm e 0,112, 

0,108 e 0,088 µGy, respectivamente, utilizando a colimação de 110 mm, resultando 

em uma redução de 32% na dose efetiva. Este estudo também mostrou doses 

significativamente mais elevadas para estas glândulas no lado direito do que no lado 

esquerdo, devendo-se ao funcionamento do CAE. 

Huang et al, (2015) compararam as duração do exame, dose de radiação e a 

qualidade de imagem de exames de extremidades em ortopedia em TCFC com as 

obtidas em radiografias convencionais e em tomografias helicoidais com 

multidetectores (MSCT). A amostra foi de 50 pacientes com fraturas e suspeitas de 

fraturas em extremidades. Os pacientes foram submetidos ao exame de TCFC e 

radiografias convencionais no mesmo dia e alguns submetidos ao exame 

tomográfico helicoidal depois de um mês. Em seus resultados a duração média do 

exame foi menor para a TCFC. A dose de radiação efetiva média estimada foi menor 

na TCFC (0,04 mSv) quando comparada a MSCT (0,13 mSV). Sobre as informações 

de diagnóstico, a TCFC também se destacou. 

Em 2016 Lee et al.(b) realizaram um estudo com o objetivo de avaliar a dose 

de radiação absorvida pelo paciente submetido ao exame radiográfico panorâmico, 

calculada por meio da simulação computacional Monte Carlo (PCXMC) em 

comparação com a dosimetria por meio de TLDs. As doses absorvidas e as doses 

efetivas foram medidas sob várias condições, utilizando o equipamento de 

radiografia panorâmica OP100 (73 kVp, 10 mA e 17.6 seg). As doses efetivas 

medidas através da simulação foram de 9,55% a 51,24% maiores do que as doses 

medidas com os TLDs, além disso, houve grande variação na dose absorvida pelos 

órgãos. A dose efetiva calculada através dos TLDs, foi 7,153 µSv. A maior dose 

absorvida foi encontrada na glândula salivar e a menor foi encontrada na medula 

óssea. Os autores afirmam que a simulação de Monte Carlo não foi amplamente 

aceita para calcular doses em radiografias panorâmicas, considerando a dosimetria 

com TLDs o padrão ouro.  
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

Esta pesquisa, de caráter experimental, foi realizada em clínicas de 

radiologia odontológica de duas universidades da cidade de Curitiba – PR, no 

período de 01 de abril a 21 de maio de 2015, com o objetivo de avaliar a dose em 

órgãos radiossensíveis expostos diretamente à radiação durante a realização de 

radiografias panorâmicas e exames de tomografia computadorizada por feixe cônico, 

utilizando diferentes protocolos de aquisição. 

 

 

3.1 MATERIAIS 

 

 

Dosímetros termoluminescentes de fluoreto de lítio (LiF:Mg,Ti)  foram 

inseridos dentro de um phantom antropomórfico Alderson Radiation Therapy (ART) 

para avaliar a dose de um equipamento digital de radiografia panorâmica 

(ORTHOPANTOMOGRAPH™ OP200 D) e dois equipamentos de TCFC (i-CAT® 

Next Generation e SCANORA® 3D). 

O equipamento ORTHOPANTOMOGRAPH™ OP200 D, fabricado pela 

Instrumentarium Dental (Tuusula, Finlândia), realiza radiografias extrabucais, entre 

elas a radiografia panorâmica. A captura de imagem é realizada através de um 

dispositivo de carga acoplada (CCD). A tensão pode variar de 57 a 85 kV, a corrente 

pode variar de 2 a 16 mA e o tempo de exposição pode variar de 2,7 a 14,1 

segundos, dependendo do programa escolhido. 

O equipamento i-CAT® Next Generation, fabricado pela Imaging Science 

International (Hatfield, PA), é um sistema de TCFC utilizado para obter imagens do 

complexo dentomaxilofacial e de outras regiões da cabeça e pescoço. A detecção 

de imagem é feita por um detector de tela plana de Silício Amorfo (a-Si) com 

cintilador de Iodeto de Césio (CsI). Possui tensão fixa de 120 kV (±5 kV), corrente de 

3 a 7 mA (±10%) e tempo de aquisição de 8,9 a 26,9 segundos. O tamanho do FOV 

pode variar de 8 x 8 cm (altura x diâmetro) a 23 x 17 cm e o tamanho do voxel 

isotrópico pode variar de 0,125 a 0,4 mm. Os FOVs utilizados neste equipamento 

estão demonstrados na Figura 6. 
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Figura 6 - FOVs utilizados no equipamento i-CAT® Next Generation 
(a) FOV de 8 x 8 cm e (b) FOV de 23 x 17 cm 
Fonte: i-CAT

® 
(2016). 

 

 

O equipamento SCANORA® 3D, fabricado pela Soredex (Tuusula, 

Finlândia), também é um sistema de TCFC utilizado para obter imagens do 

complexo dentomaxilofacial e outras regiões da cabeça e pescoço. A detecção de 

imagem é feita por um detector de tela plana que utiliza a tecnologia CMOS 

(Complementary Metal Oxide Semiconductor) com resolução de 200 microns. Possui 

tensão fixa de 90 kV (±5 kV), corrente máxima de 12,5 mA e tempo máximo de 

exposição de 4,5 segundos. O tamanho do FOV pode variar de 6 x 6 cm (altura x 

diâmetro) a 13 x 14,5 cm e o tamanho do voxel isotrópico pode variar de 0,133 a 

0,35 mm. Os FOVs utilizados neste equipamento estão demonstrados na Figura 7. 

 

 

 
Figura 7 - FOVs utilizados no equipamento SCANORA

®
 3D 

(a) FOV de 6 x 6 cm e (b) FOV de 13 x 14,5 cm 
Fonte: SOREDEX (2016). 
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Para a investigação da dose absorvida foram inseridos TLDs dentro de um 

phantom antropomórfico Alderson Radiation Therapy (ART). Fabricado pela 

Radiology Support Devices (Long Beach, CA, USA), o phantom segue as 

recomendações do relatório 44 da ICRU (ICRU, 1989), reproduzindo a forma e a 

densidade dos tecidos humanos, permitindo uma avaliação confiável das doses 

recebidas pelos pacientes em diversos exames que envolvam radiação ionizante. 

Este phantom é dividido em nove fatias de 2,5 cm de espessura, como mostra a 

Figura 8(a). Cada fatia possui diversos orifícios de 5 mm de diâmetro, onde são 

inseridos os dosímetros, conforme mostra a Figura 8(b).  

 

 

 

Figura 8 – Phantom ART 
Em (a) podemos visualizar as fatias do phantom e em (b) podemos 
visualizar os orifícios onde foram inseridos os TLDs 
Fonte: arquivo pessoal. 

 

 

Por ser antropomórfico, o ART simula a densidade tanto dos tecidos moles 

quanto dos tecidos ósseos humanos, conforme mostra uma imagem adquirida 

através do equipamento i-CAT® Next Generation (Figura 9). 
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Figura 9 - Imagem do ART adquirida através do equipamento i-CAT® Next 
Generation 
Fonte: arquivo pessoal. 

 

 

Nesta pesquisa foram utilizados TLDs de fluoreto de lítio dopado com 

magnésio e titânio (LiF:Mg,Ti), em formato de pastilhas de 3,2 mm x 3,2 mm x 0,9 

mm, fabricados pela RadPro International GmbH (Wermelskirchen, Alemanha). A 

escolha foi feita com base na sua boa sensibilidade e equivalência aos tecidos 

humanos (PEREIRA et al., 2014).  

Os TLDs foram pré-calibrados pelo Laboratório de Física das Radiações 

Ionizantes, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), garantindo as 

características físicas, homogeneidade e reprodutibilidade dos mesmos e, 

adicionalmente, foram calibrados para as energias dos feixes de radiação dos 

equipamentos utilizados nesta pesquisa. A calibração dos TLDs com a energia do 

feixe foi feita com o auxílio de um detector de estado sólido AGMS – D da Radcal 

(Monrovia, CA, USA), ideal para a faixa de tensão de 40 – 160 kV, acoplado a um 

eletrômetro AGDM Accu-Gold Digitizer Module, também da Radcal.   

A leitura dos TLDs foi realizada pela leitora RA04 TLD Reader Analyser da 

RadPro International GmbH (Wermelskirchen, Alemanha), pertencente ao 

Laboratório de Física das Radiações Ionizantes da UTFPR.  
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3.2 MÉTODOS 

 

 

Primeiramente foram escolhidos os protocolos de exposição dos 

equipamentos a serem avaliados. Optou-se por analisar os maiores e menores 

FOVs de cada equipamento de TCFC, utilizando os maiores e menores tempos. No 

equipamento de radiografia panorâmica optou-se por analisar o protocolo padrão 

utilizado para um adulto médio, com controle automático de exposição (CAE). Os 

protocolos utilizados em cada equipamento encontram-se descritos na Tabela 3.  

 

 

Tabela 3 – Fatores técnicos dos equipamentos utilizados 

Equipamento 
Tamanho 
do campo 

(cm) 

Tamanho 
do voxel 

(mm) 

Tempo 
de 

aquisição 
(s) 

kV mAs 
Identificação 
do protocolo 

i-CAT
®
 Next Generation 8 x 8 0,125 26,9 120 37,07 1 

i-CAT
®
 Next Generation 8 x 8 0,3 8,9 120 18,54 2 

i-CAT
®
 Next Generation 23 x 17 0.3 17,8 120 37,1 3 

i-CAT
®
 Next Generation 23 x 17 0,3 8,9 120 18,54 4 

SCANORA
®
 3D 6 x 6 0,133 20 90 56,25 5 

SCANORA
®
 3D 6 x 6 0,2 13 90 37,5 6 

SCANORA
®
 3D 13 x 14,5 0,35 20 90 56,25 7 

ORTHOPANTOMOGRAPH 
OP200 D  

14,7 NA* 14,1 66 141 8 

NA* = Não aplicável 
Fonte: a autora. 
 

 

O phantom foi posicionado de acordo com as instruções de cada 

equipamento e uma tomada prévia foi realizada para confirmar o correto 

posicionamento e a inclusão da região de interesse no protocolo selecionado. As 

Figuras 10, 11 e 12 mostram, respectivamente, o phantom posicionado nos 

equipamentos i-CAT® Next Generation, SCANORA® 3D e OP200 D. 
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Figura 10 - ART posicionado no equipamento i-CAT® Next Generation 
Fonte: arquivo pessoal. 

 

 
 
 

 

Figura 11 - ART posicionado no equipamento SCANORA
®
 3D 

Fonte: arquivo pessoal. 
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Figura 12 - ART posicionado no equipamento OP200 D 
(a) vista posterior e (b) vista anterior do phantom 
Fonte: arquivo pessoal. 

 

 

Os TLDs foram inseridos aos pares nas regiões correspondentes à tireoide e 

glândulas salivares do phantom, conforme a Tabela 4. Um par de TLDs permaneceu 

fora da sala de exames para contabilizar a radiação de fundo (BG). A utilização dos 

TLDs em pares garante um menor nível de incerteza na medida das doses (TOOSSI 

et al., 2012). 

 

 

Tabela 4 - Localização dos TLDs no phantom 

Órgão Fatia 
Identificação 

do par de TLDs 

Tireóide  9 1 

Sublingual 7 2 

Submandibular esquerda 7 3 

Submandibular direita 7 4 

Parótida esquerda 5 5 

Parótida direita 5 6 

Fonte: a autora. 

 

 

O phantom foi reposicionado no equipamento, conforme o protocolo 

selecionado, iniciando as exposições. Foram feitas 10 exposições seguidas, de 

modo a garantir que os TLDs recebessem dose suficiente para uma leitura 
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consistente. Após expostos, os TLDs foram enviados para leitura, juntamente com o 

par de TLDs utilizados para medir o BG. 

Os TLDs foram colocados um a um na leitora e aquecidos a uma 

temperatura progressiva, com pico de aproximadamente 300°C. Depois de lidos, 

foram levados ao forno por cerca de 1 hora, a uma temperatura de 

aproximadamente 400 °C, para apagamento dos dados e reutilização. 

A leitora fornece os valores de cargas elétricas (C - Coulomb) dos TLDs. 

Para converter as cargas elétricas em dose é necessário um Fator de Calibração 

(FC). Para o cálculo do FC, dois pares de TLDs foram expostos juntamente com o 

detector de radiação AGMS – D, utilizando a mesma tensão e corrente do protocolo 

analisado, conforme a Figura 13.  

 

 

 

Figura 13 - Calibração dos TLDs com o detector de estado sólido 
Fonte: arquivo pessoal. 

 

 

Foram feitas cinco exposições seguidas para garantir que os TLDs fossem 

suficientemente sensibilizados pela radiação. Para se chegar ao FC, a soma das 

doses do detector foi dividida pela média da leitura dos TLDs, descontado a média 

do BG, conforme a equação (6). 
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                                           FC = 
SOMA DAS DOSES DO DETECTOR

MÉDIA TLDs-MÉDIA BG
                                  (6) 

 

Os fatores de calibração de cada equipamento encontram-se descritos na 

Tabela 5. 

 

 

Tabela 5 - Fatores de calibração dos equipamentos 

Equipamento 
Fator de Calibração                
µGy/carga elétrica 

i-CAT® Next Generation 1,39 

SCANORA® 3D 1,37 

OP200 D 1,58 

Fonte: a autora. 

 

 

A dose absorvida foi calculada a partir da multiplicação do FC pela média 

real, que é a média das leituras dos TLDs inseridos no phantom, descontada a 

média do BG, dividida por 10, uma vez que foram feitas 10 exposições, conforme a 

equação (7). 

 

                                             D = FC x 
MÉDIA TLDs - MÉDIA BG

10
                                    (7) 
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4 RESULTADOS 

 

 

Nesta pesquisa, através da metodologia empregada, foram encontradas 

variações de doses de 0,01 mGy a 2,96 mGy, conforme mostra a Tabela 6.  

 

 

Tabela 6 - Dose absorvida (mGy) nos órgãos de acordo com o protocolo utilizado 

Protocolo Tireóide Sublingual 
Submandibular 

esquerda 
Submandibular 

direita 
Parótida 
Esquerda 

Parótida 
Direita 

1 0,16 ± 0,02 2,23 ± 0,03 1,51 ± 0,01 1,82 ± 0,04 1,88 ± 0,03 1,5 ± 0,06 

2 0,04 ± 0,02 1,16 ± 0,03 0,84 ± 0,04 0,94 ± 0,05 1,11 ± 0,01 0,82 ± 0,04 

3 0,22 ± 0,005 0,78 ± 0,02 0,89 ± 0,06 1,11 ± 0,03 1,02 ± 0,01 1,12 ± 0,03 

4 0,07 ± 0,01 0,54 ± 0,03 0,61 ± 0,05 0,71 ± 0,02 0,8 ± 0,05 0,78 ± 0,05 

5 0,12 ± 0,01 0,93 ± 0,06 0,57 ± 0,01 0,51 ± 0,01 2,96 ± 0,29 1,27 ± 0,02 

6 0,01 ± 0,005 1,08 ± 0,03 0,5 ± 0,03 0,27 ± 0,01 1,13 ± 0,02 0,52 ± 0,04 

7 0,02 ± 0,01 0,77 ± 0,02 0,59 ± 0,02 0,34 ± 0,005 1,43 ± 0,07 0,53 ± 0,08 

8 0,04 ± 0,02 0,26 ± 0,02 0,78 ± 0,07 0,31 ± 0,03 0,33 ± 0,02 0,29 ± 0,03 

Fonte: a autora. 

 

 

Visando verificar se existia diferença entre os valores médios da variável 

dose nos diferentes protocolos, considerando simultaneamente os 6 órgãos, testou-

se inicialmente a normalidade dos dados utilizando o teste de normalidade de 
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Schapiro-Wilk. O resultado do teste indicou distribuição normal para todos os 

protocolos, uma vez que p > 0,05. 

Em seguida utilizou-se o teste de análise de variância ANOVA, a fim de 

verificar se existia diferença estatisticamente significativa entre os valores médios da 

variável dose entre pelo menos dois protocolos. O teste ANOVA indicou existir 

diferença entre pelo menos dois protocolos, uma vez que p < 0,05.  

Utilizando o teste de comparações múltiplas paramétricas de Tukey HSD 

(Honestly Significant Difference - diferença honestamente significativa) foi 

encontrada diferença estatisticamente significativa entre os valores médios da 

variável dose para os protocolos 1 e  8  (p < 0,05), não existindo diferença entre os 

demais protocolos.   

O Gráfico 1 apresenta os intervalos de confiança (I.C. 95%) para a dose 

média de acordo com os diferentes protocolos. 

 

 

Gráfico 1 - Intervalo de confiança para a dose média dos diferentes protocolos 
Fonte: a autora. 
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As doses médias de cada protocolo e os intervalos de confiança, com os 

respectivos limites inferiores e superiores, encontram-se demonstrados na Tabela 7.  

 

 

Tabela 7 Doses médias e Intervalos de confiança 

Protocolo  
Dose Média 

(mGy) 

Intervalo de confiança de 
95% para média 

Limite 
inferior 

Limite  
superior 

1 1,517          0,7637            2,2696  

2 0,818          0,3926            1,2441  

3 0,857          0,5015            1,2118  

4 0,585          0,3004            0,8696  

5 1,060          0,0004            2,1196  

6 0,585          0,1196            1,0504  

7 0,613          0,1154            1,1113  

8 0,335          0,0808            0,5892  

Fonte: a autora. 
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4.1 DOSES NO EQUIPAMENTO i-CAT® NEXT GENERATION 

 

 

O Gráfico 2 apresenta as doses absorvidas ao utilizar o protocolo 1, 

correspondente ao FOV 8 x 8 cm, com voxel de 0,125 mm e tempo de aquisição de 

26,9 segundos. A menor dose foi encontrada na glândula tireoide (0,16 mGy) e a 

maior dose foi encontrada na glândula sublingual (2,23 mGy). Nas glândulas 

submandibulares a maior dose foi observada no lado direito (1,82 mGy) e na 

glândula parótida a maior dose foi registrada no lado esquerdo (1,88 mGy). 

 

 

 

Gráfico 2 - Doses absorvidas pelos órgãos utilizando o protocolo 1 
Fonte: a autora. 
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O Gráfico 3 apresenta as doses encontradas utilizando o protocolo 2, 

correspondente ao FOV 8 x 8 cm, com voxel de 0,3 mm e tempo de aquisição de 8,9 

segundos. Assim como no protocolo 1, a menor dose foi encontrada na glândula 

tireoide (0,04 mGy) e a maior dose foi encontrada na glândula sublingual (1,16 

mGy). Nas glândulas submandibulares a maior dose foi observada no lado direito 

(0,94 mGy) e na glândula parótida a maior dose foi registrada no lado esquerdo 

(1,11 mGy).  

 

 

 

Gráfico 3 - Doses absorvidas pelos órgãos utilizando o protocolo 2 
Fonte: a autora. 
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No Gráfico 4 foi realizada uma comparação entre os protocolos 1 e 2, que 

utilizam o FOV de 8 x 8 cm, porém com tamanhos de voxel e tempo de aquisição 

diferentes. Como demonstrado, o protocolo 1, que utilizou tamanho de voxel menor 

e tempo de aquisição maior, resultou em doses superiores quando comparado ao 

protocolo 2, que utilizou tamanho de voxel maior e tempo de aquisição menor. A 

maior diferença foi encontrada na tireoide, que recebeu aproximadamente quatro 

vezes mais dose no protocolo 1 (0,16 mGy), quando comparado ao protocolo 2 (0,04 

mGy). O protocolo 2 resultou em uma dose média aproximadamente 46% menor, 

comparado ao protocolo 1. 

 

 

 

Gráfico 4 - Comparação entre os protocolos 1 e 2 
Fonte: a autora. 
 

 

Utilizando o teste t de Student para amostras independentes, com nível de 

significância de 5% ou (p < 0,05), foram identificadas diferenças altamente 

significativas entre os protocolos 1 e 2 (p = 0,000).  
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O Gráfico 5 mostra as doses encontradas utilizando o protocolo 3, 

correspondente ao FOV 23 x 17 cm, voxel 0,3 mm e tempo de aquisição de 17,8 

segundos. A menor dose foi encontrada na glândula tireóide (0,22 mGy) e a maior 

dose na glândula parótida direita (1,12 mGy). A dose encontrada na sublingual foi de 

0,78 mGy, sendo menor quando comparada aos protocolos 1 e 2. 

 

 

 

Gráfico 5 - Doses absorvidas pelos órgãos utilizando o protocolo 3 
Fonte: a autora. 
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O Gráfico 6 apresenta as doses encontradas utilizando o protocolo 4, 

correspondente ao FOV 23 x 17 cm, voxel de 0,3 mm e tempo de aquisição de 8,9 

segundos. A menor dose foi encontrada na glândula tireoide (0,07 mGy) e a maior 

dose foi encontrada na glândula parótida esquerda (0,8 mGy). Nas glândulas 

submandibulares a maior dose foi observada no lado direito (0,71 mGy) e na 

glândula parótida a maior dose foi registrada no lado esquerdo (0,8 mGy). 

 

 

 

Gráfico 6 - Doses absorvidas pelos órgãos utilizando o protocolo 4 
Fonte: a autora. 
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O Gráfico 7 apresenta uma comparação das doses encontradas utilizando 

os protocolos 3 e 4. Ambos utilizaram FOV de 23 x 17 cm e voxel de 0,3 mm, 

variando somente o tempo de aquisição. As maiores doses foram encontradas no 

protocolo 3, que utilizou tempo de exposição maior (17,9 s). A maior diferença foi 

encontrada na tireoide, que recebeu aproximadamente três vezes mais dose no 

protocolo 3 (0,22 mGy), quando comparado ao protocolo 4 (0,07 mGy). O protocolo 

4 resultou em uma dose média aproximadamente 32% menor, comparado ao 

protocolo 3. 

 

 

 

Gráfico 7 - Comparação entre os protocolos 3 e 4 
Fonte: a autora. 
 

 

O teste t de Student indicou existir diferenças altamente significativas (p = 

0,000) entre os protocolos 3 e 4. 
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O Gráfico 8 apresenta uma comparação das doses absorvidas dos 

protocolos 2 e 4. Ambos utilizaram voxel de 0,3 mm e tempo de aquisição de 8,9 

segundos, variando somente o tamanho do FOV. Analisando o gráfico, observou-se 

que o protocolo 2, que utilizou  FOV menor, apresentou doses maiores nas 

glândulas salivares, e o protocolo 4, que utilizou FOV maior, apresentou maior dose 

na tireoide. O protocolo 4 resultou em uma dose média aproximadamente 28% 

menor, comparado ao protocolo 2. 

 

 

 
Gráfico 8 - Comparação entre os protocolos 2 e 4 
Fonte: a autora. 
 

 

Nesta comparação, o teste t de Student indicou existir diferenças altamente 

significativas entre as glândulas tireoide, sublingual, submandibulares e parótida 

esquerda (p = 0,000). Na glândula parótida obteu-se p = 0,0319 no teste unilateral, 

estando ainda dentro do nível de significância. 
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4.2 DOSES NO EQUIPAMENTO SCANORA® 3D 

 

 

O Gráfico 9 apresenta as doses encontradas, utilizando o protocolo 5, 

correspondente ao FOV 6 x 6 cm, com voxel de 0,133 mm e tempo de aquisição de 

20 segundos. A menor dose foi encontrada na glândula tireoide (0,12 mGy) e a 

maior dose foi encontrada na glândula parótida esquerda (2,96 mGy). Nas glândulas 

submandibulares a maior dose também foi observada no lado esquerdo (0,57 mGy).  

 

 

 

Gráfico 9 - Doses absorvidas pelos órgãos utilizando o protocolo 5 
Fonte: a autora. 
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O Gráfico 10 apresenta as doses encontradas, utilizando o protocolo 6, 

correspondente ao FOV 6 x 6 cm, com voxel de 0,2 mm e tempo de aquisição de 13 

segundos. A menor dose foi encontrada na glândula tireoide (0,01 mGy) e a maior 

dose foi encontrada na glândula parótida esquerda (1,13 mGy). Nas glândulas 

submandibulares a maior dose também foi observada no lado esquerdo (0,5 mGy).  

 

 

 

Gráfico 10 - Doses absorvidas pelos órgãos utilizando o protocolo 6 
Fonte: a autora. 
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No Gráfico 11 foi realizada uma comparação entre os protocolos 5 e 6, que 

utilizaram o FOV de 6 x 6 cm, porém com tamanhos de voxel e tempos de aquisição 

diferentes. Conforme demonstrado, o protocolo 5, que utilizou tamanho de voxel 

menor e tempo de aquisição maior, resultou em doses superiores quando 

comparado ao protocolo 6, que utilizou tamanho de voxel maior e tempo de 

aquisição menor. A maior diferença foi encontrada na tireoide, que recebeu 12 vezes 

mais dose no protocolo 5 (0,12 mGy), quando comparado ao protocolo 6 (0,01 

mGy). Houve uma redução de aproximadamente 45% da dose média no protocolo 6, 

comparado ao protocolo 5. 

 

 

 

Gráfico 11 - Comparação entre os protocolos 5 e 6 
Fonte: a autora. 

 

 

Nesta comparação o teste t de Student indicou existir diferenças altamente 

significativas (p = 0,000).  
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O Gráfico 12 apresenta as doses encontradas utilizando o protocolo 7, FOV 

13 x 14,5 cm, voxel de 0,35 mm e tempo de aquisição de 20 segundos. A menor 

dose foi encontrada na glândula tireoide (0,02 mGy) e a maior dose foi encontrada 

na glândula parótida esquerda (1,43 mGy). Nas glândulas submandibulares a maior 

dose foi observada no lado esquerdo (0,59 mGy). 

 

 

 

Gráfico 12 - Doses absorvidas pelos órgãos utilizando o protocolo 7 
Fonte: a autora. 
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4.3 COMPARAÇÃO DE DOSES ENTRE OS EQUIPAMENTOS i-CAT® E 

SCANORA® 3D                                                                  

 

 

O Gráfico 13 apresenta uma comparação entre os protocolos 1 e 5, dos 

equipamentos i-CAT® e SCANORA® 3D, respectivamente. Conforme descrito 

anteriormente, o protocolo 1 foi realizado utilizando FOV 8 x 8 cm, voxel de 0,125 

mm e tempo de aquisição de 26,9 segundos e o protocolo 5 foi realizado utilizando 

FOV 6 x 6 cm, voxel de 0,133 mm e tempo de aquisição de 20 segundos. As 

maiores doses foram encontradas no protocolo 1, exceto a dose da glândula 

parótida esquerda, que foi maior no protocolo 5 (2,96 mGy).  A maior diferença de 

dose foi encontrada na glândula submandibular direita, sendo 1,82 mGy no protocolo 

1 e 0,51 mGy no protocolo 5.  

 

 

 

Gráfico 13 - Comparação entre os protocolos 1 e 5 
Fonte: a autora. 
 

 

Nesta comparação o teste t de Student indicou existir diferenças altamente 

significativas (p = 0,000).  
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O Gráfico 14 apresenta uma comparação entre os protocolos 3 e 7, dos 

equipamentos i-CAT® e SCANORA® 3D, respectivamente. Conforme descrito 

anteriormente, o protocolo 3 foi realizado utilizando o FOV 23 x 17 cm, voxel de 0,3 

mm e tempo de aquisição de 17,8 segundos, e o protocolo 7 foi realizado utilizando 

o FOV 13 x 14,5 cm, voxel de 0,35 mm e tempo de aquisição de 20 segundos. As 

maiores doses foram encontradas no protocolo 3, exceto a dose da glândula 

parótida esquerda, que foi maior no protocolo 7 (1,43 mGy).  A maior diferença foi 

encontrada na glândula tireoide, que apresentou dose 11 vezes maior no protocolo 3 

(0,22 mGy) quando comparado ao protocolo 7 (0,02 mGy). 

 

 

 

Gráfico 14 - Comparação entre os protocolos 3 e 7 
Fonte: a autora. 
 
 
 

Nesta comparação houve diferenças altamente significativas (p = 0,000), 

exceto na glândula sublingual, onde p = 0,2783, indicando não haver diferença 

altamente significativa.   
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4.4 DOSES NO EQUIPAMENTO OP200 D 

 

 

O Gráfico 15 apresenta as doses absorvidas pelos órgãos durante a 

realização de uma radiografia panorâmica no equipamento OP200 D, utilizando as 

configurações indicadas para um adulto de porte médio (66 kV, 14,1 s).   

A menor dose foi encontrada na glândula tireoide (0,04 mGy) e a maior dose 

foi encontrada na glândula submandibular esquerda (0,78 mGy). Nas glândulas 

parótidas, a maior dose foi encontrada no lado esquerdo (0,33 mGy). 

 

 

 

Gráfico 15 - Doses absorvidas pelos órgãos utilizando o protocolo 8 
Fonte: a autora. 
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4.5 COMPARAÇÃO DE DOSES ENTRE OS EQUIPAMENTOS i-CAT®, SCANORA® 

3D E OP200 D 

 

 

O Gráfico 16 apresenta todos os protocolos utilizados neste estudo, 

comparando as doses encontradas nos equipamentos I-CAT®, SCANORA® 3D e 

OP200 D. Em geral, as maiores doses foram encontradas nos protocolo 1 (i-CAT®, 

utilizando FOV de 8 x 8 cm, voxel de 0,125 mm e tempo de aquisição de 26,9 

segundos) e as menores doses foram encontradas no protocolo 8 (OP200 D). Em 

todos os protocolos a menor dose foi encontrada na glândula tireoide. As maiores 

variações de doses foram encontradas nos protocolos 5, 6 e 7, realizados no 

equipamento SCANORA® 3D. 

 

 

 

Gráfico 16 - Comparação entre todos os protocolos utilizados 
Fonte: a autora. 
 

A Tabela 8 apresenta a dose média de todos os protocolos analisados, 

relacionando a dose encontrada nos diferentes protocolos de TCFC à dose de uma 
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Tabela 8 - Comparação das doses de TCFC e radiografia panorâmica 

Protocolo  
Dose Média 

(mGy) 
Equivalência à 

radiografia panorâmica 

1 1,517 4,53 

2 0,818 2,44 

3 0,857 2,56 

4 0,585 1,75 

5 1,060 3,16 

6 0,585 1,75 

7 0,613 1,83 

8 0,335 1,00 
Fonte: a autora. 

 

De acordo com a Tabela 8, um exame de TCFC pode equivaler de 1,75 a 

4,53 radiografias panorâmicas.   
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5 DISCUSSÃO 

 

  

Os resultados encontrados neste estudo demonstram que a glândula tireoide 

foi o órgão que recebeu as menores doses. A maior dose encontrada na glândula 

tireoide foi 0,22 mGy, enquanto que a menor dose encontrada nas glândulas 

salivares foi 0,26 mGy. Ludlow e Walker (2013) e Lee et al. (2016b) afirmam que as 

glândulas salivares recebem doses maiores devido à sua localização central no feixe 

de radiação. Apesar de baixas, as doses na tireoide têm grande importância no 

cálculo da dose efetiva. Devido sua grande radiossensibilidade, a glândula tireoide 

possui um fator de ponderação maior do que o fator de ponderação das glândulas 

salivares (ICRP, 2007). No estudo de Ludlow et al. (2015), a contribuição da tireoide 

na dose efetiva total foi de 37%, enquanto que a contribuição das glândulas 

salivares foi de 16%. No estudo de Pauwels et al. (2012), as glândulas salivares 

contribuíram com 24% da dose efetiva e a glândula tireoide contribuiu com 21%. Na 

revisão de literatura feita pela Comissão Europeia, a contribuição das glândulas 

salivares na dose efetiva foi de 25% e da tireoide foi 19% (EUROPEAN 

GUIDELINES, 2012). Juntas, a glândula tireoide e as glândulas salivares, 

respondem por cerca de 50% da dose efetiva total em exames Odontológicos, 

justificando a importância da avaliação das doses nestes órgãos. 

Ao comparar os protocolos 1 e 2, observou-se uma redução de 

aproximadamente 46% na dose média do protocolo 2, que utilizou voxel maior e 

tempo de exposição menor. Torres et al (2010) afirmam que a dose está diretamente 

relacionada com o tempo de exposição e com a corrente do tubo, sendo assim, o 

tamanho do voxel sozinho não afeta a dose de radiação. Esta afirmação pode ser 

confirmada através da comparação dos protocolos 3 e 4, onde, ao reduzir o tempo 

pela metade, sem alterar os demais parâmetros, houve uma redução na dose média 

de aproximadamente 32%. 

Ao analisar os resultados dos protocolos 2 e 4, que utilizaram tamanho de 

voxel e tempo de aquisição iguais, porém com FOVs diferentes, pode-se observar 

que a dose na glândula tireoide foi superior no protocolo 4, que utilizou FOV maior, e 

as doses nas glândulas salivares foram superiores no protocolo 2, que utilizou FOV 

menor. O aumento da dose na tireoide no protocolo 4 pode ser justificado pelo 



69 
 

aumento do campo de radiação. FOVs maiores expõem diretamente esta glândula, 

enquanto FOVs menores restringem o feixe de raios-X às glândulas salivares. 

Analisando o protocolo 5, observou-se um aumento significativo na dose 

absorvida pela glândula parótida esquerda, justificando a incerteza apontada para 

este protocolo no Gráfico 1.  O aumento da dose neste ponto específico pode estar 

relacionado à geometria do feixe de raios-X do equipamento e movimentação do 

centro de rotação durante a exposição, conforme comentam Davis, Safi e Maddison 

(2015) ou mesmo a algum erro metodológico.  

Ao comparar os protocolos 5 e 6, observamos que houve uma redução de 

aproximadamente 45% da dose média no protocolo 6, comparado ao protocolo 5. 

Conforme exposto anteriormente, a redução da dose está relacionada à redução do 

tempo de aquisição. 

Comparando os protocolos 1 e 5, que utilizaram os menores FOVs e 

maiores tempos de exposição dos equipamentos i-CAT® e SCANORA™, 

respectivamente, bem como  os protocolos 3 e 7, que utilizaram os maiores FOVs e 

maiores tempos de exposição, observou-se que a dose no equipamento i-CAT® foi 

aproximadamente 30% maior do que a dose no equipamento SCANORA™.  

No estudo de Gijbels et al. (2005), que avaliou equipamentos de radiografia 

panorâmica, as doses absorvidas pela tireóide variaram de 0,0104 a 0,0522 mGy e 

as doses absorvidas pelas glândulas salivares variaram de 0,109 a 0,410 mGy. No 

presente estudo, a dose encontrada na tireoide foi 0,04 mGy, condizente com o 

estudo de Gijbels et al. e as doses nas glândulas salivares variaram de 0,26 a 0,78 

mGy, superiores às doses encontradas por Gibels et al. 

Ludlow e Ivanovic (2008) avaliando diferentes equipamentos de TCFC, 

encontraram doses equivalentes de 0,18 a 10,04 mSv na glândula tireoide e de 0,96 

a 17,54 mSv nas glândulas salivares. Neste estudo, as doses efetivas encontradas 

correspondem à dose de 3 a 44 radiografias panorâmicas. As doses encontradas no 

presente estudo variaram de 0,01 a 0,16 mGy na glândula tireoide e de 0,27 a 2,96 

mGy nas glândulas salivares. As doses efetivas encontradas correspondem à dose 

de 1,66 a 4,5 radiografias panorâmicas. Todas as doses são inferiores às 

encontradas por Ludlow e Ivanovic.  

No estudo de Suomalainen et al. (2009) a dose absorvida nos exames de 

TCFC variou de 0,09 a 2,3 mGy na tireoide, de 0,95 a 15,29 mGy na glândula 

parótida, de 0,3 a 18,85 mGy na glândula submandibular e de 0,19 a 12,38 mGy na 
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glândula sublingual. No presente estudo, a dose absorvida variou de 0,01 a 0,16 

mGy na tireoide, de 0,52 a 2,96 mGy na glândula parótida, de 0,27  a 1,82 mGy na 

glândula submandibular e de 0,57 a 1,51 mGy na glândula sublingual. Em geral, as 

doses encontradas por Suomalainen et al. são muito superiores às doses 

encontradas neste estudo. No equipamento de SCANORA® 3D a dose absorvida na 

tireoide foi de 0,32 mGy, a dose nas glândulas parótidas foi de 2,08 mGy, a dose 

nas glândulas submandibulares foi 2,57 mGy e a dose na glândula sublingual foi 1,5 

mGy. No presente estudo, utilizando as mesmas configurações para o equipamento 

SCANORA® 3D, foram encontradas doses próximas às encontradas por 

Suomalainen et al. A dose absorvida na tireoide foi de 0,12 mGy, a maior dose nas 

glândulas parótidas foi de 2,96 mGy, a maior dose nas glândulas submandibulares 

foi 0,57 mGy e a dose na glândula sublingual foi 0,93 mGy,  

No estudo de Pauwels et al. (2012) as doses absorvidas na tireoide variaram 

de 0,296 a 2,045 mGy utilizando FOV grande, de 0,148 a 1,293 mSv utilizando FOV 

médio e de 0,030 a 0,251 mGy utilizando FOV pequeno. As doses absorvidas nas 

glândulas salivares variaram de 1,568 a 7,225 mGv utilizando o FOV grande, de 

0,596 a 6,372 mGy utilizando FOV médio e de 0,523 a 2,120 mGy utilizando FOV 

pequeno. Os protocolos que utilizaram FOV maior foram os que apresentaram maior 

dose, assim como os protocolos que utilizaram FOV menor apresentaram menores 

doses. No presente estudo as doses absorvidas na tireoide variaram de 0,07 a 0,22 

mGy utilizando FOV grande e de 0,01 a 0,16 mGy utilizando FOV pequeno. As 

doses absorvidas nas glândulas salivares variaram de 0,34 a 1,43 mGv utilizando o 

FOV grande e de 0,27 a 2,96 mGy utilizando FOV pequeno. As doses na tireoide 

foram menores ao utilizar o FOV pequeno, entretanto as doses nas glândulas 

salivares foram, em geral, maiores ao utilizar FOV pequeno. 

Grunheid et al. (2012) ao utilizar o equipamento de TCFC i-CAT®, com FOV 

23 x 17 cm, voxel de 0,3 mm e tempos de aquisição de 8,9 e 17,8 segundos, 

respectivamente, encontraram doses na tireoide de 0,167 mGy e 0,267 mGy e doses 

nas glândulas salivares de 1,205 mGy e 2,272 mGy. Utilizando o FOV 8 x 8 cm, com 

voxel de 0,3 mm e tempo de aquisição de 8,9 segundos, a dose na tireoide foi 0,183 

mGy e nas glândulas salivares foi de 1,639 mGy. No equipamento de radiografia 

panorâmica OP100 as doses absorvidas encontradas na tireoide foram de 0,067 

mGv na radiografia panorâmica e 0,030 mGy na radiografia cefalométrica e as doses 

nas glândulas salivares foram de 0,656 mGy na radiografia panorâmica 0,056 mGy 
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na radiografia cefalométrica. As doses encontradas na TCFC equivalem de 3,22 a 

6,24 radiografias panorâmicas. No presente estudo, as doses encontradas na 

tireoide, utilizando o FOV 23 x 17, com voxel de 0,3 mm e tempos de aquisição de 

8,9 e 17,8 segundos, respectivamente, foram de 0,07 e 0,22 mGy e utilizando o FOV 

8 x 8 cm, com voxel de 0,3 mm e tempo de aquisição de 8,9 segundos, a dose na 

tireoide foi 0,04 mGy. No equipamento de radiografia panorâmica OP200 D, a dose 

na tireoide foi 0,04 mGy, próxima a dose encontrada no equipamento OP100.  As 

doses encontradas no i-CAT equivalem de 1,75 a 4,5 radiografias panorâmicas do 

equipamento OP200D, valor inferior ao encontrado por Grunheid et al. 

Sezgin et al. (2012) encontraram doses na tireoide de 0,152 a 0,218 mGy 

nos equipamentos de TCFC e no equipamento de radiografia panorâmica 

encontraram dose de 0,058 mGy. As doses absorvidas nas glândulas salivares 

variaram de 1,507 a 2,186 mGy nos equipamentos de TCFC e no equipamento de 

radiografia panorâmica foi de 0,338 mGy. No presente estudo, as doses na tireoide 

variaram de 0,02 a 0,16 mGy nos equipamentos de TCFC e foi de 0,04 no 

equipamento de radiografia panorâmica e as doses nas glândulas salivares variaram 

de 0,27 a 2,96 mGy na TCFC e de 0,26 a 0,78 mGy na radiografia panorâmica. 

Han et al. (2013) obtiveram doses de 0,027 a 0,067 mGy na tireoide e de 

0,311 a 0,939 mGy nas glândulas salivares, em radiografias panorâmicas. No 

presente estudo a dose na tireoide foi 0,04 mGy e as doses variaram de 0,26 a 0,78 

mGy nas glândulas salivares, aproximando-se das doses encontradas por Han et al. 

No estudo de Al-Okshi et al. (2013), a dose absorvida na tireoide variou de 

0,013 a 0,02 mGy na radiografia panorâmica e de 0,001 mGy (FOV pequeno) a 0,04 

mGy (FOV médio) na TCFC. A dose absorvida na glândula parótida variou de 0,7 a 

1,00 mGy na radiografia panorâmica e de 0,84 mGy (FOV pequeno) a 5,7 mGy (FOV 

médio). No presente, assim como no estudo de Al-Okshi, as doses na tireoide foram 

maiores na panorâmica do que as doses encontradas no FOV pequeno, em 

resolução padrão.  

No estudo de Akyalcin et al. (2013), a dose absorvida pela glândula tireoide 

foi de 0,04 mGy e a dose na parótida foi 0,24 mGy. A dose encontrada na glândula 

tireoide no presente estudo foi igual à encontrada por Akyalcin et al. e a dose na 

glândula parótida foi levemente maior (0,26 mGy).    

No estudo de Lee et al. (2013), as doses absorvidas na glândula tireoide 

variaram de 0,027 a 0,074 mGy e nas glândulas salivares variaram de 0,203 a 1,161 
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mGy. As doses encontradas no presente trabalho estão dentro das doses 

encontradas por Lee et al. 

No estudo de Khoury et al. (2015), as doses absorvidas nas glândulas 

parótidas variaram de 1,31 a 5,93 mGy; nas glândulas submandibulares variaram de 

1,41 a 6,86 mGy; e na tireoide variaram 0,18 a 2,45 mGy. As doses encontradas no 

presente estudo foram inferiores. 

No estudo de Davis, Safi e Madisson (2015), a dose encontrada na tireoide 

foi 0,037 mGy e as doses encontradas nas glândulas parótidas, submandibulares e 

sublingual foram de 0,126, 0,082 e 0,074 mGy, respectivamente. As doses 

encontradas no presente estudo foram superiores. 

Os diferentes fatores técnicos utilizados, parâmetros operacionais, área 

radiografada e material usado para as medidas podem afetar os dados dosimétricos, 

explicando assim as diferenças nos valores das doses encontradas na literatura.   

As doses provenientes dos equipamentos investigados neste estudo são 

consideradas baixas, entretanto deve-se levar em consideração o efeito cumulativo 

destas e a possibilidade de efeitos estocásticos, os quais independem da dose. 

A publicação nº 136 da Comissão Europeia afirma que nenhuma exposição 

é livre risco e sugere a utilização, sempre que possível, de técnicas alternativas que 

envolvam menos ou nenhuma radiação. A publicação 129 da ICRP reconhece que, 

em muitos casos, uma radiografia panorâmica produz informação clínica suficiente 

para avaliação e conduta clínica. Caso um exame de TCFC seja necessário, este 

deve ser realizado de modo a obter imagens com mínima dose de radiação, sem 

comprometer o nível de informação diagnóstica. 

A escolha do método de imagem, bem como do protocolo a ser utilizado, 

deve ser pautado em uma minuciosa avaliação clínica do paciente, levando em 

consideração suas necessidades, bem como os riscos e benefícios que a 

modalidade escolhida irá trazer para o mesmo. 
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6 CONCLUSÕES 

 

 

A dose de radiação na TCFC depende dos parâmetros técnicos utilizados, 

estando relacionada principalmente ao tamanho do FOV utilizado e ao tempo de 

exposição.  Isoladamente o tamanho do voxel não altera a dose. 

FOVs maiores expõem a tireoide a maiores níveis de radiação, enquanto 

FOVs menores concentram a radiação na região das glândulas salivares. 

Quanto maior o tempo de exposição, maior será a dose absorvida pelo 

paciente.  

Dentre os métodos de imagem analisados, a TCFC apresentou as maiores 

doses, podendo equivaler de 1,75 a 4,53 radiografias panorâmicas. 
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