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“ PET-CT cuerpo entero: consideraciones prácticas 
relacionadas con la Tomografía Computada”

Instituto do Câncer do Estado de São Paulo
Departamento de Imagem

Tabela1 –Estimativa de exposição a população em milisieverts

Tabela1 –Estimativa de crescimento do s casos de câncer  no  Brasil  para 2012.
Fonte: INCA

É crescente a demanda por exames de Tomografia
Computadorizada (TC) em centros oncológicos (conforme gráfico
1), implicando na necessidade de otimização dos protocolos para
redução de doses para os pacientes.

Gráfico 1 –Produtividade do serviço de tomografia ano 2011.
Fonte: sistema XIRIS - Philips

3782 3852 3843 3901

4543

3972 4157
4584 4529 4412 4556 4751

0
500

1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

Tomografia - 2011

INTRODUÇÃO

Motivação
1-O fato de pacientes oncológicos necessitarem de
acompanhamento com repetidos exames de tomografia.
2- A otimização de Protocolos em relação de dose.
3-Intercomparação entre equipamentos de diferentes
configurações.
4-Possível otimização dos protocolos com diminuição de
dose, sem perda de qualidade diagnóstica.

Estratégias para redução de exposição

1 –Técnicas de reconstrução interativa;
2 – Utilização de moduladores de dose;
3 -Redução de sequências em estudos comparativos para
pacientes oncológicos, através da criação de manual de
protocolos;
4–Criação de protocolos otimizados em estudos múltiplos;
5–Criação de protocolos com reconstruções de
seguimentostorácico e lombar;
6–Realização de estudo multidisciplinar para redução das
doses no limite máximo, em todos os protocolos de
aquisição.
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Técnicas de reconstrução interativa

Um exemplo é o Philips iDose é uma técnica de
reconstrução interativa que pode ser incorporada à linha
de tomógrafos ICT, ICTSP e Brilliance 64, que utiliza
avançados algoritmos de reconstrução que permitem
uma redução de dose em até 80% nos exames sem
comprometer a alta qualidade de imagem diagnostica e
rápidos tempos de reconstrução.

iDose: Improved Image Quality, Reduced Radiation Dose

iDose

8

Innovations in CT 
 Increasing clinical benefit of CT

 Increasing number of CT examinations
 Concern about patient radiation dose increase

Fully committed to patient care

Iterative reconstruction technique allows up to 80% dose reduction while 

preserving diagnostic image quality

Usual acquisition without iDose Image with 80% dose reduction and iDose

From 25 to 0.25 mSv Cardiac exam on iCT with iDose!
Enabling significant dose reduction

9

DoseWise tools used
• IntelliBeam filters and wedges
• Nano-Panel3D with 

ClearRay Collimator
• Step and Shoot Cardiac
• iDose

Scan and patient details
• 1 step, 2 shots, 3 beats acquisition
• 21.7 kg/cm2, 70 bpm

iDose: New major step in Philips DoseWise philosophy iDose Clinical Evaluation

• Global multi-center studies (> 30 sites involved)

• Rigorous evaluation targeted to test a wide range of clinical indications

• Assess the potential dose reduction per clinical area
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Phantoms Cadavers Clinical Studies

BodyHead

Dose Reduction recommendations

iDose Concept 

132mAs

164mAs

252mAs

107mAs

69mAs

Loss of 
diagnostic 

image quality 
with reducing 
radiation dose

Filtered Backprojection

Courtesy: University of Maryland, USA

Lower mAs  more Noise & Artifacts

Cadaver study

iDose Concept 

Lower Dose but same Image Quality

132mAs

164mAs

252mAs

107mAs

69mAs

Maintaining 
diagnostic 

image quality 
while reducing 
radiation dose

iDose Iterative Reconstruction

Courtesy: University of Maryland, USA Cadaver study

iDose Concept 
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FBP iDose

140 kg, 1.60 m, 54.7 kg/m2 @ 120 kV, 100 mAs  67% Dose Reduction compared to 
routine protocol (300 mAs)

Courtesy Dr Dobritz, TU Munich, Germany

Note: Contrast bolus limited to 100 ml, despite of the patient 
weight to save the kidney function

Image quality improvement for bariatric low dose CT 

iDose Benefits 
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70% Dose Reduction - iDose

Courtesy Dr Dobritz, TU Munich, Germany

Full Dose - FBP

9.6 mSv 2.8 mSv

Low Dose CTA for post-operative monitoring 

Nov 2009
120 kV

122 mAs


8.1 mGy

May 2010
80 kV

130 mAs


2.5 mGy

iDose Benefits 

Abdomen tumour perfusion
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• 47 y male patient. Perfusion scan upper abdomen with iCT
• Axial mode, Scan length 80 mm, slice width 5 mm, cycle time 2 s, 35 cycles
• 80 kV, 100 mAs, CTDI = 35x1.8 mGy, DLP = 35*1.8*8 = 504 mGy.cm, 7.6 mSv

iDose Benefits 

Courtsey, Dr Rasmussen, Århus KH, Århus, Denmark 

FBP

iDose 

Lung tumour perfusion
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iDose Benefits 

Courtsey, Dr Rasmussen, Århus KH, Århus, Denmark 

• 50 y female patient with lung tumour: Dynamic perfusion with iCT
• Axial mode, scan length 40 mm, slice width 5 mm, cycle time 2 s, 35 cycles
• 80 kV, 100 mAs, CTDI = 35x2 mGy/cycle, DLP = 35*2*4 = 280 mGy.cm, 3.9 mSv

FBP

iDose 

Técnicas de reconstrução interativa

Como pontos negativos estão o fato de não serem
compatíveis com todos os modelos de tomógrafos, além
das questões financeiras envolvidas para aquisição do
produto.

Moduladores de Dose de Radiação
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Smart Scan

Auto mA

O manual de protocolos de Tomografia do ICESP é voltado para
exames de pacientes oncológicos, seu objetivo é aumentar a
autonomia dos tecnólogos e facilitando a padronização técnica dos
exames;

Imagem 1 – Manual de protocolos de exames oncológicos de Tomografia ICESP.
Fonte:  Radiologia / ICESP

Manual de protocolos de exames
Diminuição de sequências de aquisição pré contraste em casos específicos
de Abdome superior, reduzindo assim a exposição do paciente em 700
mGy*cm em média;

Exames de controle com eliminação da fase pré contraste

Imagem 3– Estudo Tomográfico de Abdome fase Portal
Fonte:  Radiologia / ICESP

Imagem 2– Manual de protocolos de exames oncológicos de Tomografia ICESP.
Fonte:  Radiologia / ICESP
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O protocolo de exame para estudos múltiplos foi criado para que năo haja
necessidade de nova injeção de contraste endovenoso para reforço no
estudos de Cabeça e Pescoço, através da programação automática da
aquisição imediatamente após o estudo de tórax, Abdome e Pelve,
possibilitando a redução de 40 mL de contraste em média por paciente.
Também não há a necessidade de novo surview da cabeça e pescoço.

Imagem 4– Programação de protocolo de estudo múltiplo  por  Tomografia.
Fonte:  Radiologia / ICESP

Imagem 5 Imagem 6

Imagens Tomográficas de  Pescoço , realizadas em  estudo de protocolo Múltiplo
Fonte:  Radiologia / ICESP

Protocolos múltiplos com surview do corpo e cabeça 

Diminuição de sequências de aquisição através da reconstrução de
imagens em casos de estudos múltiplos de Tórax, Abdome, Pelve e
seguimentos Torácico ou lombar, reduzindo a exposição do paciente
em 1100 mGy*cm em média;

Protocolos múltiplos com reconstruções de seguimentos 
torácico e lombar

Imagem 7– Estudo Tomográfico  múltiplo .
Fonte:  Radiologia / ICESP

Realização de estudo multidisciplinar para redução das
doses no limite máximo, em todos os protocolos de
aquisição.

Imagem 9– Estudo Tomográfico de Abdome fase Portal
Fonte:  Radiologia / ICESP

Imagem 8 - Demonstração de uma imagem de Catpahn 

Objetivos

•Modificar parâmetros afim de diminuir a dose
(medida neste caso pelo CTDI)
•Verificar o impacto destas modificações na qualidade
de imagem diagnóstica
•Intercomparação entre equipamentos de diferentes
configurações (p.e. diferentes quantidades de canais)

Metodologia
•Obtenção de imagens em phantom (Catphan modelo 500) com
diferentes parâmetros;
•Cálculo do CTDI da imagem;
•Gráficos contendo as três informações para cada conjunto de
parâmetros, identificando o protocolo atual e apontando um
otimizado;
•Aplicação das mudanças em Phantom antropomórfico que simula
as estruturas anatômicas;
•Análise das imagens por um conjunto de radiologistas,
comparando a preferência dos mesmos com os dados plotados em
gráfico.

Catphan e phanton Antropomórfico

Figura 1: A)Demonstração de uma imagem de 
Catpahn B) Imagem do Phantom Antropomórfico
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Discussão

•Em posse das análises médicas, uma tabela será
alimentada. A tabela consta de um ranking de imagens
e se há diferença diagnóstica significativa entre a
imagem com o protocolo atual e protocolo otimizado.
•Análise da porcentagem das imagens escolhidas, afim
de confirmar que o protocolo otimizado teve
aceitação perante a um conjunto de imagens.

Diferenciais

•Estudos são feitos especialmente em 16 canais,
havendo no site possibilidade de inserção de outras
configurações;
•Protocolos otimizados são testados primeiramente
em Phantom Antropomórfico antes de entrar em
rotina;
•Extensão do estudo para todos os protocolos;
•Espera-se diminuição de 40% a 50% da dose.

Conclusão

•Através de estratégias simples é possível reduzir as
doses de exposição sem perda da qualidade dos
exames. Mas para que isso ocorra todos os
profissionais tem que estar conscientes da
importância do trabalho em equipe e dos benefícios
que isso trará aos pacientes.


