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INTRODUÇÃO 

 A expressão “Tomografia Computorizada de 

Dupla Energia” refere-se à utilização de dados 

obtidos a partir de dois feixes de raios X com 

espectros de energia diferentes para distinguir e 

classificar a composição de materiais. 



 Dual-detector, dual-source DECT (dsDECT)  

 (Siemens Medical Solutions) 

 Single-detector, single-source DECT (ssDECT) 

 (GE Healthcare) 
 Alternância rápida entre dois picos de Kv (“fast switching”) 

 “Spectral Imaging” 

 



CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS 

 Na TC convencional, materiais de pequeno e de elevado 
número atómico, se presentes em determinadas 
concentrações, podem causar atenuações muito 
semelhantes, não sendo possível a sua diferenciação. 

 

 Um tecido mostra diferentes graus de atenuação quando é 
sujeito a diferentes  espectros de energia  discriminação 
entre materiais (gordura, cálcio, iodo, água) 

 

 Contrariamente à TC convencional, em que é adquirida 
uma imagem por localização a um determinado espectro de 
energia (120 – 140Kv), na DECT são adquiridas duas 
imagens por localização a dois níveis de energia – a 80Kv e 
140Kv 

 

 



CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS 

 A diferenciação pode ser superior com ssDECT dado 

que é atribuído um tom de cinzento a cada pixel, com 

base na densidade especifica do material 

 

 As imagens reconstruídas (“material density images”) 

fornecem informação diagnóstica adicional, que não é 

possivel obter com a TC convencional 

 

 Na DECT, as imagens são tipicamente reconstruídas 

aos pares 

 Água: imagem sem contraste virtual 

 Iodo 

 



APLICAÇÕES NA IMAGIOLOGIA ABOMINAL 

 Rins 

 

 Figado 

 

 Pancreas 

 

 Vasos 

 

 



 



 



 



 



 



 



 ssDECT permite gerar imagens monocromáticas, 

que são menos susceptíveis a artefactos (“beam 

hardening”) e de pseudo-realce e proporcionam 

uma relação sinal-ruido superior à TC 

convencional 

   



 



 



 



 Pitfalls 

 

 Cálcio 

 Lipiodol 

 

 Limitações  

 

 Dose de radiação 

 Aperfeiçoamentos 

 Integração na prática clínica 

 

 



SÍNTESE 

 ssDECT ajuda a caracterizar lesões (menor radiação) 

 

 Imagens monocromáticas da ssDECT oferecem várias 

vantagens em relação à TC convencional: 

 Menor susceptibilidade a artefactos 

 Aumentar a capacidade de quantificar realce através da 

construção de curvas espectrais 

 

 Estudos adicionais para determinar a melhoria na 

caracterização de lesões relativamente à TC 

convencional  

 

  


