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RESUMO 
 

Os detrimentos causados pela radiação ionizante são a razão de diversos estudos na área 

da física médica. Tanto na área experimental quanto no campo computacional, diversos 

estudos buscam limitar os riscos que envolvem a prática com radiação ionizante. Nesse 

sentido, a área da simulação computacional busca criar cenários da forma mais real 

possível para mensurar com maior precisão as doses de radiação depositadas em cada 

órgão e tecido dos pacientes, trabalhadores e do público. Neste trabalho foram gerados 

cenários que simularam exames envolvendo equipamento de radiografia móvel em 

leitos de clínicas e hospitais. Através de uma dupla de simuladores computacionais, 

estes cenários permitem calcular os valores de dose efetiva bem como os coeficientes de 

conversão para indivíduos do público e pacientes baseados na grandeza física dose 

absorvida. Um dos simuladores foi irradiado com o feixe direto (paciente) simulando 

exames de tórax e abdômen, cada um com dois campos de irradiação. Para cada uma 

destas situações os espectros do feixe foram variados de 60 a 80 keV. O outro simulador 

foi posicionado ao lado (indivíduo do público) em diferentes distâncias para a avaliação 

da dose efetiva gerada pelo feixe espalhado e posterior cálculo dos coeficientes de 

conversão. Em relação à dose efetiva medida no paciente, foi obtido um aumento 

máximo entre os campos de irradiação de 53,1% para o exame de tórax com 80 kVp. 

Para o exame de abdômen foi obtido um aumento máximo entre os campos de 

irradiação de 6,4% para o feixe de 80 kVp. Para as doses de radiação, no indivíduo do 

público, proveniente do feixe espalhado, a diferença percentual máxima entre o campo 

ideal e o campo extrapolado foi de 76,1% quando o mesmo foi posicionado a 50 cm em 

um exame de abdômen com 60 kVp. Para o paciente, o maior risco de câncer foi de 

43,46.10
-6

 mGy
-1

.
 
para campo extrapolado a 80 kVp para exames de abdômen. Para um 

indivíduo do público posicionado a 200 cm, o risco de câncer diminui 83,0% quando o 

mesmo estava posicionado a 50 cm. Por fim, as doses de radiação avaliadas para um 

cenário típico em clínica e hospitais que prestam serviço com equipamento móvel de 

raios X permitem mensurar os possíveis danos relacionados a esta prática, tanto para o 

paciente quanto para o indivíduo do público. 
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ABSTRACT 
 

Detriments caused by ionizing radiation are the reason of many studies in medical 

physics. Both in experimental and computational fields, many studies seek to limit the 

risks involved in the practice with ionizing radiation. Accordingly, the field of 

computational simulation seeks to create scenarios in the most realistic way in order to 

measure with the greatest precision the radiation doses deposited in organs and tissues 

of patients, workers and the public. In this study, we generated scenarios that simulate 

exams involving mobile radiography equipment in beds of clinics and hospital. Through 

a pair of computational phantons, these scenarios allow the calculation of effective dose 

values and the conversion coefficients for individuals from the public and pacient based 

on the physical quantity absorbed dose. One of the simulators were irradiated with the 

direct beam (patient) simulating examinations of thorax and abdomen, each one with 

two fields of irradiation. For each of these situations, the X rays spectra were varied 

from 60 to 80 keV. The other simulator was positioned by the side of the patient 

simulator (individual from the public) from different distances for the assessment of the 

effective dose generated by the scattered beam and the subsequent calculation of the 

conversion coefficients. Regarding the effective dose measured in the patient, we 

obtained the maximum increase between the irradiation fields of 53,1% for thorax 

examination with 80 kVp. For abdomen examination, we obtained a maximum increase 

between the fields of irradiation of 6,4% to the beam of 80 kVp. For the radiation doses 

in the individual from the public, coming from the scattered beam, the maximum 

percentage difference between the ideal field and the extrapolated field was 76,1% 

when the beam was positioned at 50 cm away from the patient in a abdomen exam with 

60 kVp. For the pacient, the greatest risk of cancer was 43,46.10
-6

 mGy
-1

 for 

extrapolated field with 80 kVp for abdomen examinations. For the individuals from the 

public, positioned at 200 cm, the risk of cancer decreases 83,0%, when it was positioned 

at 50 cm. Finally, radiation doses evaluated for a typical scenario in a hospital or clinic 

that provides services through mobile X ray equipment allows the measurement of 

possible damages related to this practice, both for the patient as for the individual from 

the public. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

 O uso de imagens através da utilização de radiação ionizante torna-se cada dia 

mais relevante no auxílio do diagnóstico do paciente. Mas, associado ao benefício do 

diagnóstico por imagem estão às ações deletérias das radiações ionizantes devido à dose 

absorvida pelo paciente, indivíduo do público e trabalhador. Especificamente durante o 

exame realizado por equipamento de raios X móvel, utilizado para pacientes restritos ao 

leito, existe uma maior preocupação em relação aos limites de dose tanto para o 

trabalhador quanto para o indivíduo que estiver internado em leito próximo ao do 

paciente a que foi prescrito o exame radiográfico (SANTOS e MAIA, 2012). 

Outra preocupação refere-se ao uso da grade antiespalhamento usada 

obrigatoriamente em exames radiológicos de raios X fixo. Em exames de raios X 

móveis, recomenda-se o uso de uma grade específica para a prática. Porém, a depender 

do quadro clínico do paciente, torna-se difícil o posicionamento da grade. Com isto, os 

técnicos que realizam o exame optam por não utilizar a grade. 

 Apesar disto, a dosimetria pessoal ainda é muito limitada e não nos permite 

conhecer com precisão as doses absorvidas por cada órgão e tecido do corpo humano. 

Na literatura são encontrados poucos estudos utilizando o equipamento de raios X 

móvel, sendo estes de caráter experimental (BURRAGE, RAMPANT e BEESON, 

2003; SANTOS e MAIA, 2012). Sabendo que um cálculo preciso da dose equivalente e 

efetiva é uma tarefa difícil de ser desenvolvida experimentalmente, a utilização da 

simulação computacional mostra-se como um método adequado para estimar com maior 

precisão as doses absorvidas em cada parte do corpo e, com as devidas ponderações, a 

dose efetiva e equivalente (CARVALHO JÚNIOR, 2007). 

 Assim, devido à natureza aleatória da radiação ionizante torna-se, através do 

método de Monte Carlo, uma boa ferramenta para cálculo do transporte da radiação 

através da matéria. Porém, a aleatoriedade da interação da radiação com a matéria está 

diretamente associada a conceitos físicos através de expressões matemáticas 

(YORIYAZ, 2009). 

 Para contemplar estas questões, o cenário de irradiação que será elaborado neste 

trabalho, bem como o código computacional que será utilizado, buscará descrever de 

forma mais realística a interação da radiação com a matéria, considerando processos de 
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espalhamento, atenuação, absorção e transferência da energia. Para isso, será 

desenvolvido um cenário que utiliza uma dupla de simuladores de referência da ICRP 

110 (ICRP, 2009), materiais específicos que são utilizados para a fabricação de 

equipamentos hospitalares e parâmetros técnicos utilizados na operação dos 

equipamentos móveis. 

 Portanto, haja vista o reduzido número de estudos nesta temática, o cálculo de 

coeficientes de conversão utilizando simuladores antropomórficos num cenário que 

mostra um procedimento real para exames realizados com raios X móvel pode 

contribuir a discussão na literatura em relação à simulação computacional na área do 

radiodiagnóstico. 

 

1.1.Estado da arte 

 

Na PORTARIA 453/98, para práticas realizadas em ambientes coletivos, 

recomenda-se que o trabalhador fique a no mínimo dois metros do paciente no momento 

do exame, caso a carga de trabalho for superior a 30 mA.min por semana, o operador 

deve utilizar, pelo menos, um avental com no mínimo 0,5 mm de chumbo. 

SANTOS & MAIA (2012), desenvolveram um estudo utilizando simulações de 

exames de tórax com um phantom de acrílico. Os resultados mostram que para a 

maioria dos casos os profissionais que seguem as recomendações de radioproteção 

permanecem com valores de dose efetiva abaixo dos limites recomendados. 

 VALUCKA e col. (2007) encontrou uma dose efetiva de 1,9 mSv/ano para os 

técnicos de radiologia. Através deste trabalho, concluiu-se que os valores de dose 

efetiva para trabalhadores estão abaixo das recomendações internacionais. 

 No trabalho de BURRAGE, RAMPANT & BEESON (2003) foram medidas 

doses de radiação referente ao espalhamento proporcionado por exames de tórax em um 

recém-nascido. Este estudo mostrou que os valores de dose para o feixe espalhado são 

inferiores a 0,1 μGy. Assim, a dose recebida pelo técnico em radiologia, neste serviço, 

estava dentro dos limites anuais. 

 Em um trabalho realizado em uma unidade de terapia neonatal, foi mostrado que 

as doses de radiação são mínimas quando mantida uma distância maior que 1,5 metros. 

Este trabalho foi desenvolvido por POZNANSKI e col. (1974) e DUETTING e col. 

(1999) e conclui-se que era desnecessário que os profissionais se retirassem do ambiente 

durante a realização do exame de raios X. 
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1.2 Objetivo Geral 

 

 O objetivo principal deste trabalho é estimar as doses de radiação em indivíduos 

do público e em pacientes em um cenário típico de exames que utilizam equipamentos 

de raios X móvel nos leitos dos hospitais utilizando duplas do simulador 

antropomórfico voxel de referência AM (Adult Male) e o código MCNPX (Monte 

Carlo N-Particle eXtended).  

 

1.3 Objetivos Específicos 

 

 Duplicar simulador antropomórfico voxel de referência AM (Adult 

Male); 

 Elaborar um cenário de irradiação que permita estimar as doses de 

radiação do público e pacientes em um cenário típico de exames com 

equipamento móvel de raios X em clínicas e hospitais; 

 Calcular os coeficientes de conversão de dose efetiva por dose absorvida 

no ar, risco de câncer por órgão, risco de câncer e efeito hereditário em 

pacientes que foram expostos em exames radiológicos em leitos; 

 Calcular os coeficientes de conversão de dose efetiva por dose absorvida 

no ar, risco de câncer por órgão, risco de câncer e efeito hereditário para 

indivíduos do público que foram expostos pelo espalhamento da radiação 

em exames radiológicos em leitos. 
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CAPÍTULO 2 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

2.1 Aspectos gerais dos raios X 

2.1.1 Descoberta dos raios X 

 

 A radiação X foi descoberta em 1985 pelo físico alemão Wilhelm K. Roentgen 

enquanto desenvolvia seu experimento com raios catódicos (TIPLER e LLEWELLYN, 

2010). Roentgen acelerava, em altas tensões, raios catódicos no tubo de Crookes. No 

momento da descoberta, Roentgen tentava reproduzir um experimento desenvolvido 

com o objetivo de observar a luminância dos raios catódicos próximos do tubo 

(OKUNO e YOSHIMURA, 2010). 

 Havia nas proximidades do experimento, uma placa de material fluorescente 

(platinocianeto de bário) que brilhava no momento que o tubo de Crookes era acionado 

(BUSHONG, 2010). Por conhecer as propriedades dos raios catódicos, tinha a 

consciência que estes não poderiam atravessar o revestimento de vidro do tubo e causar 

tal fenômeno. Como durante o experimento o laboratório permanecia escurecido e o 

tubo era coberto por um tipo de papelão preto, a hipótese da luz estar sensibilizando o 

(POWSNER e POWSNER, 2006) filme também foi descartada. Diante desta 

observação, Roentgen sabia que estava frente a algo ainda não estudado na literatura, e 

que, devido a sua natureza desconhecida foi denominado como raios X (BUSHONG, 

2010).  

 

2.1.2 Produção de raios X e funcionamento do tubo de raios X 

 

 Na Figura 1 é possível observar os principais componentes do tubo de raios X. O 

início do processo para a produção de raios X é a aquisição do elétron a ser acelerado. 

Para tal aquisição é necessário que o filamento (cátodo) do tubo seja aquecido e, por 

efeito termiônico, elétrons se desprendam do filamento formando uma nuvem de 

elétrons em torno do mesmo. Após a formação da nuvem, uma diferença de potencial é 

aplicada de tal maneira a acelerar estes elétrons em direção ao ânodo, alvo metálico. A 
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forte colisão dos elétrons com o ânodo promove a ejeção dos raios X (BUSHBERG, 

SEIBERT, et al., 2002).  

 

Figura 1: Tubo de raios X (alterado de Powsner, 2006) 

 

 Para elevar o filamento a altas temperaturas, torna-se necessário o uso de 

material que apresente um alto ponto de fusão. Por isto, os cátodos utilizados nos tubos 

de raios X são geralmente de tungstênio. Já os ânodos são formados de uma liga 

metálica composta de cobre, molibdênio ou rênio. Porém é utilizado um revestimento, 

sendo este o que sofrerá o impacto, geralmente é utilizado um revestimento de 

tungstênio e em alguns casos o ródio para mamografia. Os ânodos são acoplados a um 

rotor para a melhor dissipação do calor. Quando ocorre a colisão de elétrons no ânodo, 

99% da energia é convertida em calor e 1% é convertida em radiação X. Como mostra a 

Figura 1, todos os componentes do tubo ficam dentro de um invólucro de vidro a vácuo. 

O vácuo se torna importante para garantir que não haja interação dos elétrons com o 

meio antes de atingir o ânodo (BUSHONG, 2010). 

 Para garantir os níveis de radiação ionizante adequados é importante que o tubo 

de raios X seja blindado de tal maneira que a radiação não utilizada para diagnóstico 

seja atenuada. Desta forma, o tubo é revestido de chumbo para garantir o 

direcionamento da radiação (BUSHBERG, SEIBERT, et al., 2002). Esta radiação 

direcionada ao local necessário é chamada de radiação primária. Quando a mesma 

interage com algum objeto, parte da energia do feixe é atenuada pelo objeto e a outra é 

espalhada. A radiação espalhada é chamada de radiação secundária. Esta radiação, 
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embora de menor energia e intensidade, ainda é capaz de causar detrimentos ao homem. 

Por isto, a radiação secundária é fonte de muitos estudos relacionados à proteção 

radiológica (BUSHONG, 2010). 

 

2.1.3 Raios X de freamento 

 

 Quando partículas carregadas (elétrons) são fortemente aceleradas contra o 

campo elétrico de núcleos, por repulsão eletromagnética, ocorre uma forte 

desaceleração dessas partículas nas proximidades do núcleo. Devido a essa 

desaceleração, a energia da partícula é reduzida consideravelmente seguida de uma 

emissão de raios X, conforme mostra a Figura 2. Esses raios X emitidos são chamados 

de raios X de freamento ou breamsstrahlung (TURNER, 2007). 

 

 

Figura 2: Produção de raios X de freamento (alterada de OKUNO e ELISABETH, 2010) 

 

2.1.4 Raios X característicos 

 

 Quando ocorrem transições eletrônicas entre camadas mais internas no núcleo, a 

eletrosfera pode emitir o que se conhece como raios X característicos. Quando elétrons 

são fortemente acelerados contra um alvo a depender da energia e da densidade do 

material pode ocorrer à colisão entre elétrons gerando uma vacância. Com isso, um 

elétron de um nível superior decai para preencher essa vacância e por compensação 

energética um fóton de raio X característico é emitido (ver Figura 3). A energia do fóton 

de raio X característico tem um caráter discreto, pois é justamente a diferença entre os 

níveis energéticos da eletrosfera dos átomos do material alvo. Assim, quando um 

elétron transita do nível L para o K da eletrosfera sempre emitirá um fóton de mesma 

energia, sendo uma emissão característica do material em questão (TURNER, 2007). 
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Figura 3: Produção de raios X característicos (alterado de BUSHBERG, 2002) 

 

 A Figura 4 mostra o espectro dos raios X para uma tensão de pico de 80 kVp, o 

gráfico, no eixo y mostra a intensidade normalizada e no eixo x a energia do fóton. A 

parte contínua é relacionada aos raios X de freamento e os picos são referentes aos raios 

X característicos. 

 

Figura 4: Espectro de raios X para uma tensão de 80 kVp. 

 

2.2. Interação da radiação com a matéria 

2.2.1. Considerações gerais 

 

A radiação ionizante interage com a matéria de diferentes maneiras. Para o 

radiodiagnóstico existem dois efeitos predominantes, devido à faixa de energia 

trabalhada e ao número atômico do material, neste caso, o tecido humano. Os dois 
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efeitos predominantes são o efeito fotoelétrico e o efeito Compton. A Figura 5 mostra a 

relação entre a probabilidade de ocorrência destes efeitos com a energia do fóton em 

tecido mole e ósseo (BUSHONG, 2010). O eixo vertical está em escala logarítmica para 

uma melhor visualização da magnitude que existe na probabilidade relativa de 

interação. Os valores de probabilidade relativa de interação estão relacionados com a 

seção de choque destes efeitos para cada valor de energia. 

 

Figura 5: Relação entre efeito gerado com a energia do fóton de raios X para tecido mole e ósseo 

(adaptado de BUSHONG, 2010) 

2.2.2. Efeito Fotoelétrico 

 

 Este efeito foi descoberto através do experimento realizado por Lenard e 

Hallwachs onde se utilizou duas placas (emissora e coletora) dentro de um invólucro de 

vidro a vácuo. Eles incidiram uma luz ultravioleta monocromática sobre a placa 

emissora e neste momento, com a diferença de potencial aplicada entre as placas, foi 

possível observar que quando a luz ultravioleta incidia sobre a placa emissora gerava 

uma corrente, medida na placa coletora. Essa ejeção de elétrons e formação de uma 

corrente elétrica ficou conhecida como efeito fotoelétrico (EISBERG e RESNICK, 

1994). 

 Neste experimento, foram feitas algumas observações que contribuem para o 

entendimento do efeito fotoelétrico. Uma delas é que a energia mínima para a remoção 

de fotoelétrons não depende da intensidade da luz incidente na placa, ou seja, a energia 
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cinética dos fotoelétrons não depende da intensidade da luz. Com isso, pela Figura 6, é 

possível concluir que existe um limiar de frequência e que não ocorre o efeito 

fotoelétrico se a luz incidente estiver com uma frequência menor que a do limiar, 

mesmo que o tempo de exposição aumente (HALLIDAY, KRANE e RESNICK, 1996). 

 

Figura 6: Limiar de frequência em 4 x 10
14

 Hz (adaptado de EISBERG e RESNICK, 1994). 

 

 Na época, essas observações contrariaram alguns conceitos físicos, por exemplo: 

pelo eletromagnetismo clássico, o aumento de intensidade significa um aumento direto 

no campo elétrico e consequentemente um aumento na energia cinética da partícula. 

Pelo experimento ficou comprovado que o aumento da intensidade não influencia na 

energia cinética dos elétrons ejetados da superfície da placa. Pela teoria ondulatória o 

limiar de frequência se torna incoerente, já que o efeito fotoelétrico deveria ser 

observado para qualquer frequência, bastaria o feixe ter uma intensidade capaz de ceder 

à energia necessária para o acontecimento do fenômeno. Ainda pela teoria ondulatória, 

considera-se necessário um tempo para que o elétron absorva a energia da onda, 

portanto, deveria existir um atraso na ejeção dos elétrons. Porém, nunca foi observado 

esse atraso mesmo com uma intensidade da luz baixa (EISBERG e RESNICK, 1994). 

 Para resolver o problema do efeito fotoelétrico, Einstein estendeu a teoria de 

Planck, a qual dizia que a luz era emitida em pacotes de energia e considerava que a luz 

era absorvida como pacotes de energia quando interagia com a placa de metal. A outra 

hipótese dizia que esses pacotes de energia eram absorvidos integralmente pelo elétron 

(EISBERG e RESNICK, 1994). Einstein assumiu que a luz se comportava como 

partícula e as nomeou de fótons, descrevendo a energia (E) destes por: 

 

hvE                                                       (1) 
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onde   é a constante de Planck (6,63x10
-34

) e   a frequência da partícula, sendo esta 

relação válida tanto para a absorção quanto para a emissão de luz. Feita essa 

consideração, Einstein propôs que: 

 

whvE                                                     (2) 

 

onde a energia cinética dos elétrons ( ) é a energia do fóton incidente (  ) menos a 

energia necessária para arrancar esse elétron do átomo ( ). Consequentemente: 

 

0whvEmáx                                               (3) 

 

diz que a energia cinética máxima (    ) que o elétron pode adquirir será a energia do 

fóton menos a energia mínima necessária para remover um elétron mais superficial do 

átomo. Essa última energia ficou conhecida como função trabalho      (EISBERG e 

RESNICK, 1994). 

 Com a proposta de Einstein, foi possível a compreensão dos efeitos observados 

experimentalmente e, analisando a equação (2), concluiu-se que a energia cinética dos 

elétrons não depende da intensidade da luz, mas somente da frequência da luz e da 

energia necessária para a remoção do elétron do material. Diante disto, o aumento na 

intensidade da luz ficou compreendido como um aumento no número de fótons que 

colidem no alvo. Desta forma, há também um aumento de fotoelétrons e, 

consequentemente, na corrente elétrica, sem apresentar aumento da energia cinética nos 

elétrons acelerados (EISBERG e RESNICK, 1994). 

 Outra conclusão importante, vista na análise da equação (3), é o limiar de 

frequência. Como    é uma energia constante e característica do material alvo, torna-se 

necessário que o produto    seja maior que    para que o elétron tenha uma energia 

cinética maior que zero e assim seja emitido do átomo (EISBERG e RESNICK, 1994). 

Para a compreensão da ausência do atraso e da geração da corrente elétrica, a ideia 

inicial do modelo de Einstein resolve este problema quando afirma que a luz, sendo 

considerada como um pacote de energia, é absorvido integralmente pelo elétron 

(TIPLER e LLEWELLYN, 2010). 
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  Segundo ATTIX (2004), a probabilidade de ocorrência de uma absorção 

integral da energia do fóton por elétrons mais fortemente ligados e consequentemente 

sua ejeção é expressa por: 

 

 
3

4

)(hv

Z
a                                                     (4) 

 

onde Z é o número atômico do material e    é a energia do fóton incidente. Através 

desta relação, observa-se que o efeito fotoelétrico é proporcional a quarta potência do 

número atômico do meio e inversamente proporcional à terceira potência a energia do 

fóton incidente. Com isso, quanto maior o número atômico, maior a probabilidade de 

ocorrência de efeito fotoelétrico.e quanto maior a energia menor a probabilidade de 

ocorrência de efeito fotoelétrico. 

 

2.2.3. Efeito Compton 

 

 A Figura 7 mostra o aparato experimental utilizado por Compton para explicar o 

efeito que ficou conhecido como Efeito Compton. Neste experimento, Compton incidiu 

um feixe monocromático de raios X sobre um alvo de grafite para verificar o 

espalhamento do feixe.  

 

 

Figura 7: Experimento de Compton (adaptado de EISBERG e RESNICK, 1994). 

 

 Como mostra a Figura 8, Compton observou em suas medidas dois 

comprimentos de onda diferentes, incompatíveis com a teoria clássica que previa que os 
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elétrons funcionassem apenas como "antenas de transmissão" (EISBERG e RESNICK, 

1994). 

 

 

Figura 8: Dois comprimentos de ondas medidos (adaptado de EISBERG e RESNICK, 1994). 

 

 Para explicar tal fenômeno, considerou que a energia dos fótons de raios X eram 

descritas pela equação (1), onde os fótons colidem com os elétrons como bolas de bilhar 

transferindo momento e energia e que: 

 

EE '                                                      (5) 

e 

 '                                                       (6) 

 

ou seja, após a colição, a energia do fóton espalhado é menor que a do fóton incidente, 

obtendo como resultado um maior comprimento de onda do fóton espalhado. Com essas 

hipóteses, Compton elaborou um esquema de espalhamento como mostra a Figura 9. 
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Figura 9: Esquema do efeito Compton (alterado de OKUNO e ELISABETH, 2010). 

 

 Por conservação de momento em x e y, as expressões que traduzem o esquema 

de espalhamento são respectivamente: 

 

 coscos10 ppp                                                        (7) 

e 

 psensenp 1                                                             (8) 

 

elevando as expressões ao quadrado e somando as duas expressões é obtido: 

 

2

10

2

1

2

0 cos2 ppppp                                     (9) 

 

agora, desenvolvendo a expressão para conservação de energia: 

 

2

1

2

0 cmKEcmE ee                                   (10) 

 

através da expressão da conservação de energia é possível observar que: 

 

KEE  10                                              (11) 

 

onde a energia cinética do elétron ( ) após a colisão é a diferença de energia do fóton 

antes da colisão (  ) e a energia do fóton depois da colisão (  ). 
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 Em continuidade ao cálculo das energias são necessárias algumas considerações 

relativísticas, tendo em vista que o fóton viaja a velocidade da luz (    

              ). São elas: 

 

2

2

2

1
c

v

cm
E o




                                                (12) 

e 

 
22

0

222 )( cmpcE                                          (13) 

 

Utilizando a equação (12) para o fóton e considerando que     percebe-se que 

 

00 m                                                       (14) 

 

aplicando a equação (14) na (13) é obtida a energia do fóton, que pode ser expressa por: 

 

cpE                                                        (15) 

 

e substituindo na equação (11), 

 

Kppc  )( 10                                               (16) 

 

utilizando a energia relativística do elétron: 

 

22222 )( cmpcE e                                       (17) 

 

e sabendo que a energia do elétron após a colisão é: 

 

2cmKE e                                                (18) 

 

Unindo as equações (17) e (18) encontra-se: 
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2

2

2

2 pKm
c

K
e                                          (19) 

 

Juntando as equações (9) e (16) em (19) é obtido: 

 

)cos1(
111

01


cmpp e

                                 (20) 

 

e conhecendo o comprimento de onda de de broglie: 

 



h
p                                                      (21) 

 

aplicando na equação (20) percebe-se que 

 

)cos1(01  
cm

h

e

                                   (22) 

 

sendo que a diferença entre os comprimentos de onda inicial e final ficou conhecida 

como deslocamento Compton, dado por: 

 

  01                                                (23) 

 

 Assim, pelas equações (22) e (23) fica claro que o deslocamento Compton 

depende apenas do ângulo que o fóton foi espalhado. A equação (22) concorda com os 

resultados experimentais e satisfaz o entendimento em relação à natureza corpuscular da 

radiação bem como o espalhamento da mesma (EISBERG e RESNICK, 1994). 

 A energia do fóton espalhado é calculada a partir da equação da multiplicação 

do termo     na equação (20), sendo obtido: 
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                              (24) 

 

então 

 

)cos1(
11

1

2

0

1





cmE

E

e

                               (25) 

 

e, após algumas manipulações matemáticas: 

 

)cos1(1
2

0

0
1





cm

E

E
E

e

                                  (26) 

 

Para a energia cinética do elétron espalhado a equação (26) é usada em (11), obtendo: 

 

)cos1(1
2

0

0
0





cm

E

E
EK

e

                                 (27) 

 

 Assim, através das equações (26) e (27), observa-se o comportamento da energia 

do fóton espalhado e a energia cinética do elétron em função da energia e do ângulo de 

espalhamento do fóton incidente. Analisando estas expressões para um     , a 

energia fóton espalhado é a mesma do fóton incidente e a energia cinética do elétron é 

zero, ou seja, não houve a remoção do elétron do átomo. À medida que o ângulo   

aumenta, a energia do fóton espalhado diminui e mais energia é transferida para o 

elétron. 

 A seção de choque para o efeito Compton foi desenvolvida por Klein-Nishina e 

é expressa pela equação: 
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                              (28) 

 

onde    
       é o raio do elétron e Ω é o ângulo sólido pelo qual o fóton é espalhado 

a um ângulo θ. Integrando a seção de choque (28) sobre todo o ângulo sólido, em que 

 Ω           a probabilidade eσ do fóton interagir com a matéria através do efeito 

Compton é dada por: 

 

 
 


 dsen

d

de
e 2                                        (29) 

 

 O termo eσ pode ser considerado uma área de seção transversal     , que 

depende da energia da energia do fóton e do ângulo que o fóton é espalhado   

(TURNER, 2007). 

 

2.2.4. Relação dos efeitos com a dose e qualidade da imagem 

 

 No radiodiagnóstico o efeito Compton torna-se o efeito menos desejado, uma 

vez que para uma melhor qualidade no diagnóstico por imagem é importante não haver 

fótons espalhados, pois estes saem do trajeto inicial enegrecendo pontos de forma 

inadequada e causando borramento na imagem. Também é prejudicial em relação à 

dose, pois os fótons espalhados são menos energéticos e facilitam a deposição de sua 

energia no tecido ou órgão. Embora no efeito fotoelétrico ocorra uma total absorção da 

energia do fóton e uma maior deposição de dose, a ocorrência deste efeito causa um 

menor prejuízo na qualidade da imagem por não causar o espalhamento do fóton 

(BUSHBERG, SEIBERT, et al., 2002). 

 

2.3. Grandezas dosimétricas 

2.3.1. Kerma 

 

 A grandeza física kerma é definida como a parte infinitesimal da soma das 

energias cinética (     ) dos íons primários gerados pela radiação indiretamente 

ionizante que deposita sua energia em uma parte infinitesimal da massa (  ): 
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dm

dE
k tr                                                  (30)  

 

Como esta grandeza física se trata de energia por massa percebe-se que a grandeza é 

    . Essa unidade é conhecida como Gray (  ) (ICRP, 2007). 

 O kerma é composto do kerma de colisão e do kerma de radiação. O primeiro é 

referente à energia que é dissipada por ionizações e excitações, já o kerma de radiação 

refere-se à dissipação de energia por meio de raios X formados por elétrons que são 

freados em núcleos próximos. 

 

2.3.2. Dose absorvida 

 

A grandeza física dose absorvida é definida como a parte infinitesimal do total da 

energia média (  ) depositada em uma parte infinitesimal da massa (  ): 

 

dm

dE
D                                                    (31) 

 

Sua unidade é     , sendo conhecida também como Gray (  ) (ICRP, 2002). 

 

2.3.3. Equilíbrio Eletrônico 

 

  Para a correta medida de dose absorvida em câmeras de ionização, os elétrons 

proveniente do feixe devem depositar toda sua energia em um volume específico de ar. 

No entanto, alguns elétrons gerados depositam sua energia fora deste volume. Em 

contraposição, elétrons que são gerados fora do volume depositam sua energia dentro da 

câmara. Quando o número de elétrons que saem do volume sensível da câmara sem 

depositar energia é igual ao número de elétrons que entram na câmara com mesma 

energia dos que saíram existe, o que se chama de, condição de equilíbrio eletrônico 

(JOHNS e CUNNINGHAM, 1983). Nesta condição é possível fazer medidas corretas 

de dose absorvida no volume, a Figura 10 ilustra a entrada e saída de elétrons em 

volume de medida mostrando o equilíbrio eletrônico no meio. 
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 Figura 10: Equilíbrio eletrônico em um volume de medida  

 

2.3.4. Dose equivalente 

 

 Esta grandeza limitante faz uma consideração importante com relação ao tipo de 

radiação em estudo. Pois, o dano causado pela radiação varia consideravelmente a 

depender do tipo de radiação que atinge um determinado meio. Essa variação em 

relação ao dano deve-se às diferentes características da radiação como a massa e a 

carga. Esta grandeza é definida por: 

 

 R RTRT DwH ,.                                        (32) 

sendo   , o somatório das dose absorvidas (    ) em cada órgão e tecido com a devida 

consideração feita em relação ao tipo de radiação (  ). Na expressão 32, o   é 

adimensional e a unidade para dose equivalente      é Sievert (Sv) (ICRP, 2007). 

 Os fatores de ponderação para radiação foram publicados no documento de nº 

103 da ICRP (2007), como mostra a Tabela 1. 

 

Tabela 1: Peso das radiações segundo publicação nº 103 da ICRP (2007) 

Tipo de radiação Peso da radiação,    

Fótons 1 

Elétrons e Múons 1 

Prótons e Píons carregados 2 

Partículas alfa, Fragmentos de fissões e íons 

pesados 
20 

 

2.3.5. Dose efetiva 
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 Esta grandeza limitante faz uma consideração em relação ao tipo de órgão ou 

tecido que interage com a radiação ionizante. Essa consideração se faz necessária 

porque os tecidos e órgão possuem diferentes radiossensibilidades, uma vez que uns são 

mais sensível aos efeitos deletérios da radiação do que outros. Essa radiossensibilidade 

está associada à atividade miótica e o grau de diferenciação das células, vinculada à 

necessidade do órgão ou tecido de renovar suas células. A equação que traduz 

matematicamente esta grandeza é dada por: 

 

 T TT HwE .                                        (33) 

 

sendo E, o somatório da dose equivalente (  ) com a devida consideração em relação 

ao fator de peso do órgão ou tecido (  ) (ICRP, 2007). Assim como a dose equivalente, 

devido à utilização de fatores de ponderação, a unidade desta grandeza é Sievert (Sv). 

Os fatores de ponderação consideram a radiossensibilidade do órgão como publicados 

pela ICRP de nº 103, mostrados na Tabela 2. 

 

Tabela 2: Fator de peso para órgãos e tecidos publicados pela ICRP nº 103 (2007) 

Órgão ou Tecido    ∑   

Medula vermelha, intestino grosso, pulmão, 

estômago, mama, tecidos remanescente* 
0,12 0,72 

Gônadas 0,08 0,08 

Bexiga, esôfago, fígado, tireóide 0,04 0,16 

Endosteo (superfície óssea), cérebro, glândulas 

salivares, pele 
0,01 0,04 

*Tecidos remanescentes: Adrenais, região extratorácica, vesícula biliar, coração, rins, tecidos linfáticos, 

músculo, mucosa oral, pâncreas, próstata, intestino delgado, baço e timos.  

 

2.4. Proteção radiológica 

2.4.1. Princípios básicos da proteção radiológica 

 

 A fim de nortear as práticas relacionadas ao uso das radiações ionizantes, a 

PORTARIA 453/98 define princípios que devem ser seguidos. Estes são: justificação, 

otimização e limitação de dose individual. 
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 A justificação diz que toda a prática deve ser justificada e que o benefício 

causado pela exposição à radiação seja maior que o detrimento causado pela mesma.   

 A otimização diz que, mesmo que a prática seja justificável ela deve ser 

otimizada ao máximo, seguindo o principio ALARA (as low as reasonably achievable), 

ou seja, as dose devem ser tão baixas quanto razoavelmente exequível. 

 O limite de dose individual diz que, mesmo que a prática seja justificável e 

otimizada ao máximo, os limites individuais de dose para trabalhadores e indivíduos do 

público devem ser respeitadas, garantindo uma probabilidade significativamente menor 

de surgirem efeitos biológicos decorrentes da exposição à radiação. A Tabela 3 mostra 

os níveis de referência publicados pela CNEN. 

 

Tabela 3: Tabela publicada pela CNEN referente ao limite de dose individual (CNEN-NN-3.01, 2011). 

Limite de dose individual 

Grandeza Órgão 
Indivíduo ocupacionalmente 

exposto 

Indivíduo do 

Público 

Dose efetiva Corpo inteiro 

20 mSv
 

(média em 5 anos, desde que não exceda 50 mSv em 

qualquer ano)
 

1 mSv
[c]

 

Dose equivalente 

Cristalino 
20 mSv

 

(alterado pela CNEN 114/2011) 
15 mSv 

Pele 500 mSv 50 mSv 

Mãos e pés 500 mSv --- 

 

2.4.2. Cuidados básicos na proteção radiológica 

 

 Há três cuidados básicos em relação à proteção radiológica: tempo, distância e 

blindagem (XAVIER, MORO e HEILBRON, 2006). Quanto menor o tempo de 

exposição à radiação ionizante, menor o dano causado pela mesma, assim deve-se 

buscar minimizar o máximo possível o tempo de exposição em qualquer serviço, para 

evitar exposições desnecessárias. 

Em relação à distância, é conhecido que a intensidade da radiação (I1 e I2) reduz 

seguindo a lei do inverso do quadrado da distância (D1 e D2) conforme mostra a 

equação (34). 
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                                              (34) 

 

 Conhecendo essa característica da radiação, é válido, sempre que possível, 

manter distância de procedimentos que envolvam radiação ionizante. 

A blindagem garante que os níveis de segurança sejam cumpridos. Esse nível de 

segurança é estabelecido considerando características da prática que ocorrerá no 

estabelecimento. Algumas informações importantes para cálculo de blindagem são: tipo 

de radiação, distância da fonte até as barreiras e os ambientes que estarão após as 

barreiras. 

 

2.5. Simulação computacional 

2.5.1. O método Monte Carlo 

  

 O método de Monte Carlo é um método estatístico baseado em simulações 

randômicas, ou seja, não determinístico (BRIESMEISTER, 1986). Como a interação da 

radiação com a matéria é um processo estocástico, o método Monte Carlo torna-se um 

bom recurso para cálculo do transporte de radiação (YORIYAZ, 2009). 

 Para iniciar este cálculo é necessário um gerador de número aleatório que 

consiga gerar valores entre 0 e 1 de maneira eficiente e supostamente independente. Por 

esse motivo, o método Monte Carlo cresceu bastante nas últimas décadas com o 

advento dos computadores. Porém, essa aleatoriedade está associada a conceitos físicos 

e expressões matemáticas para demonstrar melhor a probabilidade de ocorrência do 

fenômeno físico e assim simular melhor a realidade (YORIYAZ, 2009).  

 Para iniciar o cálculo da simulação do transporte de radiação através do método 

Monte Carlo, utiliza-se a distribuição de Poisson definida como: 

 

dxedxxp x )(                                          (35) 

 

onde,   é o coeficiente de atenuação linear, ou seja, a probabilidade da partícula sofrer 

interação em um determinado material por unidade de distância (    ). 
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 Assim, para um número aleatório ( ) gerado entre o intervalo entre 0 e 1, existe 

uma distância x, percorrida pela partícula, que corresponde a este número. A 

distribuição acumulada da função de probabilidade é dada por: 

 




x

xedxxp
0

1)(                                        (36) 

 

e fazendo a grandeza x em função do número aleatório é obtido 

 



 )1ln( 
x                                               (37) 

 

como o termo (   ) é também uniformemente distribuído entre 0 e 1. A equação (37) 

pode ser expressa por 

 

 lnx                                                   (38) 

 

sendo      . 

 A ligação estabelecida entre o coeficiente de absorção linear (  ), o qual 

representa a física do problema, e um número aleatório é que permite o método Monte 

Carlo calcular o caminho médio entre duas interações em um determinado meio. 

 

2.5.3. Incerteza associada ao método Monte Carlo 

 

 O método Monte Carlo consiste em seguir todo o caminho percorrido pela 

partícula e esse caminho é conhecido como história da partícula (BRIESMEISTER, 

1986). Naturalmente, como se trata de um método estatístico, a repetição sequenciada 

dos cálculos que envolvem as histórias das partículas gera uma incerteza associada à 

média dos valores. O valor médio de uma variável x no método Monte Carlo é dado por: 

 





N

i

ix
N

x
1

1
                                             (39) 
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onde N é o número total de partículas. 

 O valor médio de uma variável permite o cálculo da esperança (  ), tendo em 

vista que não é conhecida a função de probabilidade do valor de x, p(x), assim o cálculo 

da equação (40) se dá através da equação (39), sendo  ̅     

 

dxxxpMx

b

a

)(                                          (40) 

 

  Para observar o quanto os valores que se desviaram da esperança, faz-se o 

cálculo da variância    (SOBOL, 1994) utilizando a expressão: 

 








N

i

i xx
N 1

22 )(
1

1
                                    (41) 

 

 Para transporte de radiação onde o       a expressão 41 se reduz a 

 

N
x


                                                 (42) 

 

sendo que    é o quando o valor    desvia-se de  , ou seja, o desvio padrão de x. 

 Para o cálculo do desvio padrão da energia depositado pelo fóton em cada órgão 

e tecido é utilizada a expressão: 

 








N

i

iE EE
NN 1

22 )(
)1(

1
                            (43) 

 

 Assim, o coeficiente de variação (  ) pode ser calculado por: 

 

E
CV E

                                                  (44) 
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através do    é possível avaliar a confiança nos valores obtidos pelo método Monte 

Carlo.  A Tabela 4 mostra uma relação entre a confiança dos valores calculados e os 

valores de CV (BRIESMEISTER, 1986). 

 

Tabela 4: Relação entre a grandeza calculada e os coeficientes de variação 

Valores de CV Classificação da grandeza calculada 

> 0,5 Não significante 

0,2 a 0,5 Pouco significante 

0,1 a 0,2 Questionável 

< 0,1 Significante, exceto para detectores pontuais 

< 0,05 Significante até para detectores pontuais 

 

2.6. Simuladores antropomórficos 

 

 Simuladores antropomórficos têm como objetivo principal reproduzir 

características que simulem processos de absorção e espalhamento gerado pela interação 

da radiação com a matéria. Os três principais são: simuladores matemáticos, 

simuladores físicos e de simuladores voxel. 

 

2.6.1. Simuladores matemáticos 

 

 Os tecidos e órgãos que compõe os simuladores matemáticos são representados 

por planos, elipsoides, cones, cilindros entre outras formas geométricas que possam 

definir as partes do corpo. Os volumes e características de cada órgão e tecido são 

definidos por publicações da ICRP. A exemplo deste simulador, a Figura 11 mostra o 

MIRD-5, criado com referência na publicação 23 da ICRP (KRAMER, ZANKL, et al., 

1982). 
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Figura 11: Fantoma matemático MIRD-5 (adaptado de KRAMER, 1982) 

 

 Apesar dos simuladores matemáticos serem criados com base em publicações da 

ICRP, em relação a massas, volumes e densidades de órgãos e tecidos, estes 

simuladores possuem uma limitação quanto a geometria destas mesmas regiões do 

corpo. Isto é, devido a complexidade em relação à geometria real dos órgãos e tecidos, 

não é possível que o corpo humano seja representado através de figuras geométricas. 

 

2.6.2. Simuladores físicos 

 

 A forma mais complexa de representar a forma humana, em trabalhos 

experimentais, é através dos simuladores antropomórficos físicos. Com estes recurso, é 

possível reproduzir características como massa e volume dos órgãos e tecidos do corpo. 

(CERQUEIRA, CONCEIÇÃO, et al., 2011) 

 Os simuladores físicos são produzidos com diversos materiais a fim de estimar 

de maneira mais realística possível as interações da radiação com a matéria. A Figura 12 

mostra um exemplo de simulador físico, o simulador antropomórfico Alderson Rando, 

que possui 35 peças com 1100 orifícios, permitindo posicionar dosímetros em diversas 

regiões do simulador e, assim, melhor estimar os valores de dose (RSD, 2013) 
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Figura 12: Simulador físico, Alderson Rando (adaptado de RSD, 2013) 

 

 

2.6.3. Simuladores voxel 

 

 Atualmente os simuladores voxel, a nível computacional, estão sendo 

largamente utilizado e, um dos motivos é devido à preservação das dimensões reais dos 

órgãos e tecidos do corpo humano. O simulador antropomórfico voxel pode ser criado 

através de imagens de tomografia computadorizada, ressonância ou fotografias de 

cadáveres. Essas imagens são bidimensionais e a menor área que se pode atribuir um 

tom de cinza é chamada pixel (BUSHBERG, SEIBERT, et al., 2002). Nestes 

simuladores a terceira dimensão é a espessura da fatia, e com isto, se define o voxel, que 

possui duas dimensões do pixel mais a espessura do corte realizado. Ele é o menor 

volume que se pode atribuir um valor de cinza. A Figura 13 mostra o processo para a 

elaboração de um simulador antropomórfico voxel a partir de imagens tomográficas. 

 

                     (a)                         (b)                                (c)                               (d) 

 

Figura 13: Etapas para a construção de um simulador antropomórfico voxel 
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 Após a aquisição das imagens (Figura 13 (a) e (b)), o próximo passo é a junção 

das mesmas (c), neste passo, ocorre à formação dos órgãos e tecidos do corpo a partir de 

valores de cinza atribuídos a cada parte. A mesma tonalidade de cinza significa o 

mesmo coeficiente de atenuação, ou seja, voxel's de mesmo órgão ou tecido. Depois da 

união das fatias no computador e os órgão e tecidos devidamente atribuídos os números 

identificadores (d), o arquivo já pode ser manipulado por software específico. 

 

2.7. Coeficientes de Conversão 

 

 As grandezas mensuráveis não levam em consideração fatores como, 

ponderação da radiação e radiossensibilidade dos órgãos. Para isto, é necessária a 

determinação dos coeficientes de conversão que consigam relacionar tais grandezas com 

estas características. Na radiologia, uma grandeza facilmente mensurável é a dose 

absorvida, porém os limites de dose para público e trabalhadores são definidos pela 

dose efetiva, uma grandeza limitante, não mensurável diretamente. Por isto, torna-se 

necessário uma conversão entre uma grandeza mensurável e a grandeza limitante que se 

deseja conhecer. Um exemplo de coeficiente de conversão é o mostrado na equação 

(45), que mostra a relação entre a dose efetiva ( ) e dose absorvida no ar (    . 

 

arD

E
CC                                                           (45). 
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CAPÍTULO 3  

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1. O código de transporte de radiação MCNPX 

 

 O código computacional para transporte de radiação MCNP (Monte Carlo N-

Particules) foi desenvolvido pelo Los Alamos National Laboratory, e baseia-se no 

método de Monte Carlo para realizar as simulações. O código MCNPX (Monte Carlo 

N-Particules eXtended) foi desenvolvido como uma junção da versão MCNP4C e do 

LAHET, o que proporcionou o software trabalhar com uma maior variedade de 

partículas e maior amplitude de energia das mesmas, incluindo seções de choque para 

simular melhor a interação da radiação com a matéria, enriquecendo ainda mais os 

recursos do programa (PELOWITZ, 2011). 

 O MCNPX é um código fechado, portanto não é possível o acesso direto ao 

código fonte. No entanto, com o seu arquivo de entrada (INPUT ou INP) é possível 

trabalhar com cenários complexos de irradiação, o que torna o código interessante para 

a aplicação na área da física médica, uma vez que nesta área exige um alto detalhamento 

dos cenários afim de melhor representar uma situação real de exposição à radiação. 

 

3.2. Estrutura do arquivo de entrada do MCNPX 

3.2.1. CELL card 

 

 O CELL card ou bloco de células é o primeiro bloco no arquivo de entrada do 

MCNPX. Nesse bloco são definidas propriedades das células como, a densidade 

(g/cm³), formas geométricas (planos, esferas, cilindros, entre outros), identificação dos 

materiais das células, sendo que somente no terceiro bloco se obtém maiores 

especificações dos mesmos. A Figura 14 mostra como uma célula é criada no MCNPX. 

 

 

Figura 14: Criação da célula no MCNPX 
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 Neste exemplo, a célula 550 foi criada e definida como material 109, cuja 

densidade é 0,021 g/cm³ e a célula está limitada no sentido positivo dos planos 551, 553 

e 555 e no sentido negativo dos planos 552, 554 e 556. No SURFACE card será 

definido as posições dos planos (ou qualquer outra superfície), considerando o sistema 

de coordenadas cartesianas. 

 

3.2.2. SURFACE card 

 

 Neste segundo bloco do arquivo de entrada define-se a posição exata de cada 

superfície gerada no bloco anterior. Toda a geometria criada no MCNPX está em 

coordenadas cartesianas e sua unidade de distância é em centímetro. A Figura 15 mostra 

a posição exata dos planos no espaço. 

 

 

Figura 15: Localização dos planos no espaço 

 

 Observa-se na Figura 15, que o plano 551 está cortando o eixo X a -16,8601 cm 

da origem, o eixo 553 está cortando o eixo Y a 27,3536 cm da origem e do mesmo 

modo, os demais planos. 

 

3.2.3. MODE card 

 

 Neste bloco são definidas quais as partículas que serão consideradas no cenário, 

as características da fonte, o tipo de grandeza desejada e em quais células que se 

pretende estimar a grandeza. Também é feita a descrição exata de todos os materiais 

utilizados no CELL card e o número de histórias que os cenários serão submetidos. A 

Figura 16 mostra um exemplo de definição de fonte. 

 

Figura 16: Exemplo de uma fonte monoenergética 
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 O MODE card inicia com o comando "mode" que indica quais partículas serão 

consideradas. Na Figura 16, observa-se que as partículas consideradas nos cenários são 

fótons e elétrons representados por, "p" e "e", respectivamente. O código MCNPX tem a 

capacidade de simular várias outros tipos de partículas como nêutrons (n), prótons (h), 

múons (|), píons (/ ou -/), entre outras. 

 Após definidas as partículas no comando "mode", o arquivo de entrada segue 

com a definição da fonte simbolizada pelo símbolo "sdef". No exemplo da Figura 16 foi 

definido que a fonte emitiria a partícula 2 (fótons - par 2), no ponto 27,1399 no eixo X, -

90 no eixo Y e 50,8646 no eixo Z (pos 27,1399 -90 50,8646) e com um feixe 

monoenegético de 0.07 MeV (70 keV). 

 O código MCNPX tem configurações padrões para comandos não indicados, por 

exemplo, em relação à direção da fonte. Na Figura 16 não foi indicado o comando para 

o direcionamento da fonte, então a simulação emitirá a radiação isotropicamente. 

 Existem várias formas de registrar (tally) a informação desejada no código, tal 

informação dependerá de qual parâmetro físico o usuário desejará analisar. A Tabela 5 

mostra algumas medidas que o MCNPX pode realizar nas células desejadas.  

 

Tabela 5: Tipos de registros do MCNPX (PELOWITZ, 2011) 

Mnemônico Descrição da grandeza Unidade Fn Unidade *Fn 

F1:<pl> 
Corrente integrada sobre um 

superfície 
partícula MeV 

F2:<pl> Fluxo médio sobre uma superfície partícula/cm² MeV/cm² 

F4:<pl> Fluxo médio sobre uma célula partícula/cm² MeV/cm² 

F5a:N ou F5a:P Fluxo em um ponto partícula/cm² MeV/cm² 

F6:<pl> 
Deposição de energia sobre uma 

célula 
MeV/g jerks/g 

+F6 Colisão por aquecimento MeV/g N/A 

F7:N 
Energia depositava média por fissão 

sobre uma célula 
MeV/g jerks/g 

F8:<pl> 

Distribuição de energia de pulsos 

criados em um detector pela 

radiação 

pulsos MeV 

+F8:<pl> Deposição charges N/A 
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 A Tabela 5 mostra que o código é composto de uma ampla variedade de recursos 

referente ao tipo de registro que é desejado pelo usuário. Em cada tally é importante 

saber que tipo de partícula pode ser usada, o símbolo <pl> demonstra o local em que se 

pode escrever tal comando. O exemplo da Figura 17 mostra que o usuário quer medir a 

energia média depositada sobre as células 800 610 615 620 625 devido aos fótons 

(indicado pelo mnemônico "p"). 

 

 

Figura 17: Exemplo para tally F6 

 

 O arquivo de saída do programa mostrado na Figura 17 fornece o valor da 

energia dividida pela massa de cada célula. Nesse bloco do arquivo de entrada também 

são especificados todos os materiais utilizados no CELL card. Essa especificação é feita 

através da descrição exata da porcentagem de cada tipo de elemento existente no 

material. Por exemplo, a Figura 18 mostra que o material 109 é composto pelos átomos 

de número atômico 1, 6, 7 e 8. 

 

 

Figura 18: Descrição do material 109 

 

 O sinal negativo informa que as quantidades dos elementos químicos serão 

indicadas em percentuais, então, o material é composto de 4,1% de hidrogênio, 54,4 % 

de carbono, 12,1% de nitrogênio e 29,4% de oxigênio. 

 

3.3. Software Specgen 

 

 Este software foi desenvolvido por TUCKER et al (1991) para gerar espectros 

de raios X no intervalo energético entre 10 e 150 keV através dos parâmetros 

radiográficos como tensão no tubo, filtração do feixe, distância foco-detector e outros. 

Os espectros são gerados para o alvo de tungstênio e leva consideração a produção de 

fótons para espectros contínuos e raios X característicos. Este software foi utilizado para 

gerar os espectros que foram implementados nas simulações dos cenários de irradiação. 

 A Figura 19 mostra um espectro de raios X gerado pelo SPECGEN 
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Figura 19: Espectro de raios X gerado pelo SPECGEN 

 

3.4 Software ImageJ 

 

 É um software livre (freeware) desenvolvido pela NATIONAL INSTITUTE OF 

HEALTH (2009) (IMAGEJ, 2014) e é utilizado para análise e manipulação de imagens. 

Possui várias ferramentas que podem ter utilidade em diversas áreas de conhecimento, 

por exemplo, ajuste de brilho e contraste, ajustes de cor e histograma, segmentação e 

análise, processamento de imagens binária, filtros, entre outros. Este software foi 

utilizado no processo da duplicação simulador antropomórfico AM, através da 

modificação dos números identificadores (ID’s) do mesmo. 

 

3.5. Software TOMO_MC 

 

 Este software (Figura 20) foi desenvolvido por MILIAN (2011) em Delphi 7.0 

na plataforma Windows. Ele tem o objetivo de ler imagens em BMP, agrupa-las em 

uma matriz tridimensional única no formato de estrutura repetida. O arquivo de saída 

gerado por este software possui o formato de leitura do código MCNP/MCNPX. Este 

software foi utilizado para gerar os arquivos no formato de estrutura repetida do 

simulador antropomórfico AM (MILIAN et al, 2011). 
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Figura 20: Software desenvolvido pra converter imagens bitmaps em estrutura repetida para o 

código MCNPX 

 

3.6 Software Moritz 

 

 Este software foi desenvolvido por RIPER (2008) para otimizar a construção de 

geometrias para o código MCNP/MCPX e outros. Ele possui ferramentas fundamentais 

para a simulação de cenários de irradiação, como sua visualização em três dimensões, 

como a visualização do transporte da radiação na matéria. Com estas caracteristicas fica 

mais fácil elaborar qualquer geometria e posicionar de forma correta, as fontes de 

radiação. Este software foi utilizado para visualizar os cenários de irradiação elaborados 

neste trabalho. A Figura 21 mostra o software Moritz sendo utilizado para a visualizção 

de arquivos de entrada de MCNP. 
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Figura 21: Software desenvolvido pra reproduzir cenários de simulação elaborados em MCNP 

 

3.7. Simulador antropomórfico voxel Adult Male 

 

 Este trabalho foi desenvolvido utilizando o simulador antropomórfico voxel 

masculino AM (Aldult Male - Figura 22) da publicação de número 110 da Comissão 

Internacional de Proteção Radiológica (ICRP, 2009). O simulador AM foi construído 

através de um conjunto de tomografias computadorizadas de um indivíduo de 38 anos, 

com altura de 1,76 m e peso aproximado de 70 kg. Foram realizadas imagens do corpo 

inteiro, totalizando 220 fatias de 256 x 256 pixels e o voxel de altura de 8 mm, 

resultando em um plano de resolução original de 2,08 mm e, assim, um voxel de 

volume 34,6 mm³. Todas as partes identificadas foram segmentadas e para cada pixel 

foi atribuído um número, assim, um conjunto desses pixels de mesmos números 

representam um órgão ou tecido. Dessa forma, o corpo do simulador é representado por 

matrizes numéricas tridimensionais com linhas, colunas e fatias (ICRP, 2009). 
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Figura 22: Simulador antropomórfico voxel Aldult Male (AM) 

 

3.7.1. Simplificando o simulador AM 

 

 A tabela ASCII é formada por 255 caracteres sendo que existe para cada 

caractere, um número associado, como mostra a Figura 23. 

 

 

Figura 23: Tabela ASCII completa 

 

 O simulador AM utilizado no trabalho possui 141 ID's (números identificados 

associados aos materiais), onde cada ID é representado por um número e caractere da 

tabela ASCII. O ANEXO A mostra o ID que está vinculado a cada órgão/tecido e 

material . 
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 Verifica-se que em uma simples duplicação do simulador AM, o arquivo de 

entrada passaria a ter um número de caracteres que excede os 255 caracteres da tabela 

ASCII. Assim, se fez necessário uma redução (simplificação) do número dos ID's para a 

inserção de dupla de simuladores dentro de um cenário computacional de exposição. 

 Antes de realizar tal simplificação foi necessário modificar o arquivo único com 

todas as fatias do simulador AM fornecidas pela publicação de número 110 da 

Comissão Internacional de Proteção Radiológica (ICRP, 2009). Sendo assim,  

modificou-se a matriz tridimensional única em 222 fatias utilizando o programa ImageJ 

(IMAGEJ, 2014) 

 Em seguida, o ImageJ foi utilizado para modificar os ID’s das fatias com o 

intuito de diminuir o número de caracteres do simulador. Por exemplo, o simulador AM 

tem um número identificador (ID) para o pulmão direito e outro para o esquerdo, após a 

simplificação passou a ter apenas um ID para todo o pulmão. Essa simplificação foi 

feita baseada na quantidade de materiais que compõem o simulador, sendo que o AM 

possui 53 materiais diferentes, como foi mostrado na Tabela 6. 

 Os novos ID's passaram a ter o mesmo número do material. A Tabela do 

ANEXO B mostra em ordem crescente os novos ID's. 

 

3.7.2. Duplicação do simulador AM 

 

 A duplicação do simulador AM foi realizada utilizando o ImageJ (2009). Foram 

duplicadas todas as fatias do simulador, alterando somente o número identificador (ID), 

um processo necessário para distinguir um simulador do outro. Em um dos simuladores 

foram utilizados os números 1 a 53 para identificar os órgãos do corpo, enquanto no 

simulador duplicado foram utilizados os números 54 a 106. Os simuladores são 

idênticos, assim a equivalência dos ID's dos dois simuladores foram feitas de forma 

análoga. O ID 1 do primeiro simulador é o mesmo que o ID 54 do segundo simulador, 

também como o ID 2 do primeiro simulador é o mesmo que o ID 55 do segundo 

simulador e assim sucessivamente. 

 

3.8. Elaboração do cenário virtual de exames com raios X móvel 

3.8.1. Modelagem dos objetos do cenário 
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 Para uma melhor reprodução do cenário real foi criado uma cama com os 

materiais e dimensões de um leito padrão utilizado em enfermarias hospitalares. A cama 

é constituída de aço inoxidável 302 com dimensões 1,90 m x 0,90 m x 0,65 m. O 

colchão é constituído de uma espuma de poliuretano com dimensões 1,88 m x 0,88 m x 

0,14 m. A composição dos materiais utilizados para a criação da cama e do colchão 

estão expostos nas Tabelas 6 e 7 (MCCONN, GESH, et al., 2011). 

 

Tabela 6: Aço Inoxidável 302 

Elemento 
Percentual da composição 

(%) 

Carbono 0,140 

Silício 0,930 

Fósforo 0,042 

Enxofre 0,028 

Cromo 18,00 

Manganês 1,860 

Ferro 70,00 

Níquel 9,000 

 

Tabela 7: Espuma de poliuretano 

Elemento 
Percentual da composição 

(%) 

Hidrogênio 4,1 

Carbono 54,4 

Nitrogênio 12,1 

Oxigênio 29,4 

 

3.8.2. Modelagem da fonte e do sistema de colimação 

 

 Os exames reais de raios X feitos em salas apropriadas e em leitos têm um feixe 

piramidal, já o programa de simulação utilizado, o MCNPX, fornece a opção de geração 

de um feixe cônico a partir de um ponto. Sendo assim, fez-se necessário um sistema de 

colimação que modificasse o feixe cônico em piramidal. Foram criadas 4 placas de 

chumbo a 25 cm do ponto focal, essas 4 placas foram dispostas de tal forma que gerou 

uma secção quadrada no meio, como mostra a Figura 24. 
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Figura 24: Quatro placas formando uma secção quadrada no meio. 

 

 Assim, quando o feixe de raios X atinge o quadrado formado pelas placas de 

chumbo, parte do feixe cônico é atenuado pelo chumbo e a parte que atravessa a seção 

quadrada passa a formar um feixe piramidal. 

 Os feixes de raios X foram gerados considerando parâmetros mostrados na 

Tabela 8, que são configurações usualmente encontradas nos procedimentos que 

utilizam o equipamento de raios X no leito (SANTOS e MAIA, 2012). O software 

utilizado para a geração do feixe foi o SPECGEN (TUCKER, BARNES e 

HAKRABORTY, 1991). 

 

 

 

Tabela 8: Parâmetros considerados no SPECGEN para a geração do feixe 

Tensão de Operação 60, 70 e 80 kVp 

Ângulo 17º 

Distância foco filme 120 cm 

Filtração inerente 
2,3 mm de 

Alumínio 

 

3.8.3. Visualização dos Cenários 

 

 As visualizações dos cenários foram feitas através do programa Moritz 

(KENNETH e VAN, 2005). Ao ler o arquivo de entrada criado pelo MCNPX fornece 

uma visualização tridimensional dos mesmos. As Figuras 25 e 26 mostram alguns 

cenários elaborados neste trabalho. 
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Figura 25: Visualização do cenário criado para simular exames de raios X no leito. 

  

Neste trabalho foi considerado como paciente, o simulador que recebe o feixe 

primário, ou seja, aquele que necessita do exame (na Figura 25, o simulador rosa). Já o 

simulador o lado (azul, na Figura 25) foi considerado como indivíduo do público, ou 

seja, aquele que recebe a radiação espalhada proveniente do exame realizado no 

paciente. Neste cenário de exposição tornou-se possível mensurar o valor de dose de 

radiação tanto no paciente quanto no indivíduo do público ao lado. Na Figura 26 é 

possível visualizar o processo de espalhamento da radiação quando realiza-se um exame 

de raios X no paciente. 

 

Figura 26: Processo de espalhamento da radiação no cenário estudado. 
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3.9. Variações no cenário de exposição 

 

 Após a inserção do simulador antropomórfico voxel e a elaboração do ambiente 

onde ocorre a prática estudada, os cenários foram simulados. As simulações foram feitas 

para exames de tórax ântero-posterior, pois é o exame radiográfico em leito mais 

requisitado (SANTOS e MAIA, 2012), e abdômen ântero-posterior. 

 Um dos parâmetros variados, tanto para cenários de tórax como para cenários de 

abdômen, foi a abertura do colimador. Foram simuladas duas situações: (i) um sistema 

onde o campo de irradiação que atinge o paciente é 35 x 43 cm², justamente o tamanho 

do chassi, e (ii) um sistema onde o campo de irradiação é 55 x 55 cm². O trabalho foi 

desenvolvido considerando um sistema de irradiação ideal, onde o campo de irradiação 

não excede o tamanho do chassi e outra consideração que leva em conta a extrapolação 

do feixe. Através da variação na diferença do campo de irradiação é possível avaliar as 

diferenças no dano causado entre exames radiográficos com campo idealmente 

colimado e com campo extrapolado. 

 Além do tipo de exame (tórax e abdômen) e o campo de irradiação (35 x 43 cm² 

e 55 x 55 cm²) foram variados a tensão de operação do equipamento, implicando na 

aceleração que os elétrons irão obter para a geração de raios X e, a distância entre um 

leito e outro. As tensões utilizadas foram 60, 70 e 80 kVp, que são as mais utilizadas 

para os exames estudados neste trabalho (SANTOS e MAIA, 2012), e as distância entre 

os leitos foram de 50, 100, 150 e 200 centímetros. 

 A Tabela 9 mostra os cenários de irradiação criados para este trabalho, onde para 

cada tipo de exame, foram escolhidos dois campos de irradiação, três valores de tensão 

(kVp) e quatro valores de distância. As Figuras 27 a 28 mostra mais alguns cenário de 

irradiação gerados pelo software Moritz. 
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Tabela 9: Variações realizadas neste trabalho 

Tipo do Exame 
Campo de 

irradiação (cm
2
) 

Tensão 

utilizada 

(kVp) 

Distância entre 

os leitos (cm) 

Tórax/ 

Abdômen 

35 x 43 

60 

50 

100 

150 

200 

70 

50 

100 

150 

200 

80 

50 

100 

150 

200 

55 x 55 

60 

50 

100 

150 

200 

70 

50 

100 

150 

200 

80 

50 

100 

150 

200 
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Figura 27: À esquerda, cenário criado para simular exames de tórax utilizando um campo de 

irradiação ideal. À direita, cenário criado para simular exames de tórax utilizando um campo de 

irradiação extrapolado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28: À esquerda, cenário criado para simular exames de abdômen utilizando um campo de 

irradiação ideal. À direita, cenário criado para simular exames de abdômen utilizando um campo de 

irradiação extrapolado 

 

3.10. Metodologia para cálculo de coeficiente de conversão de dose efetiva, risco de 

câncer por órgão e efeito hereditário do indivíduo do público 

 

 Para o cálculo do coeficiente de conversão foi necessário inicialmente estimar os 

valores da dose efetiva do indivíduo do público e de dose absorvida no ar através de um 

cenário de irradiação com detectores, conforme será visto no subitem 3.10.2.  

 



 

44 

3.10.1. Cálculo de dose equivalente e efetiva utilizando tally *F8 

 

 No arquivo de saída do MCNPX foram solicitados os valores da energia total 

depositada nas células através do comando *F8. Para cada conjunto de células medida 

com o comando *F8 é fornecido um valor em MeV que representa o quanto de energia 

total foi depositada no órgão ou tecido. 

 O cálculo da dose efetiva é feita com base na Tabela 2 (ICRP, 2007) porém 

devido à simplificação do simulador e dos valores de erro relativo acima de 0,2 

(segundo a Tabela 4, pouco significante) foram selecionados os órgãos mostrados no 

ANEXO C. 

 A Tabela 10 mostra a nova ponderação dos fatores mostrados na Tabela 2. 

 

Tabela 10: Nova ponderação dos órgãos 

Órgão ou Tecido wT ∑wT 

Intestino grosso, pulmão, estômago, mama, 

tecidos remanescente* 
0,144 0,72 

Gônadas 0,080 0,08 

Bexiga, esôfago, fígado, tireoide 0,040 0,16 

Cérebro, pele 0,020 0,04 

*Tecidos remanescentes: Adrenais, coração, rins, tecidos linfáticos, músculo, pâncreas, próstata, 

intestino delgado e baço. 

 

O cálculo para a dose efetiva foi realizado seguindo os seguintes passos:  

 

(i) a energia total depositada no órgão/tecido medida em *F8 foi dividida pela massa do 

órgão/tecido;  

(ii) um fator de 1,602.10
-10

 foi utilizado para converter MeV/g em J/kg e;  

(iii)os fatores de ponderação da radiação foram multiplicados adquirindo a dose equivalente 

por órgão 

(iv) em sequência foram multiplicados os fatores que levam em consideração a 

radiossensibilidade de cada órgão, adquirindo o valor de dose efetiva referente aquele 

órgão/tecido; 

(v) para a dose efetiva no corpo todo foram somadas as doses em cada órgão/tecido. 

A análise dimensional foi calculada como mostra a expressão (46) 
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Gy
kg

J

kg

g
x

MeV

J
x

g

MeV




1

1000

1

10.602,1 13

                                  (46) 

 

que multiplicada pelos devidos fatores teremos:  

 

SvwwGy TR ..                                                      (47) 

 

adquirindo então, a dose efetiva. 

  O MCNPX registra a energia depositada no órgão ou tecido por fóton. Assim, os 

valores de dose efetiva deste trabalho foram normalizados por medidas de dose 

absorvida no ar como mostra o tópico seguinte. 

 

3.10.2. Cálculo da dose absorvida no ar utilizando tally F6 

 

 Com o objetivo de aproximar-se do método de medida experimental, realizado 

através de uma câmara de ionização de volume igual 6 cm³, foi criado uma célula com 

dimensões de (2x2x1,5 cm³). A célula foi posicionada de modo semelhante às medidas 

de testes de dose de entrada na pele em procedimentos de controle de qualidade de 

equipamentos de raios X onde o detector de dose absorvida recebe o feixe direto da 

radiação. No cenário elaborado, para a simulação da dose absorvida no ar do feixe 

direto, os simuladores computacionais foram retirados e a célula que simula a câmara de 

ionização foi utilizada para simular os valores de dose absorvida no ar proveniente de 

exames de tórax com campo ideal e extrapolado e exames de abdômen com campo ideal 

e extrapolado. A Figura 29, à esquerda, mostra o sistema de detecção simulado e, a 

direita, a visualização dos cenários que utilizam o detector de feixe direto. 
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Figura 29: À esquerda, uma câmara de ionização real. À direta, o cenário utilizado para simular a 

câmara de ionização computacionalmente. 

 

 Para estimar a dose absorvida no ar proveniente do feixe espalhado foi criado 

um cenário que conseguisse reproduzir um processo de medição real. Para tanto, criou-

se 4 esferas de 7 cm de diâmetro e 180 cm³, na mesma posição que os detectores 

experimentais poderiam ser colocados. As esferas foram colocadas na mesma posição 

que o indivíduo do público nos cenários que possuem a dupla de simuladores. O cenário 

com as esferas pode ser visto na Figura 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30: Visualização do cenário com as esferas para medir dose absorvida no ar. À esquerda, as 

esferas posicionadas para simulação do exame de tórax e à direita, as esferas posicionadas para 

simulação do exame de abdômen. 
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 Tanto nas esferas quanto na célula que simula o cenário de radiação, foi 

utilizado o tally F6 que fornece o valor de energia depositada pela massa da esfera. 

Então, utiliza-se o fator de conversão 1,602.10
-10 

(o mesmo utilizado anteriormente) 

para obter o valor da dose absorvida no ar medido em Gray nas esferas. 

 Após o cálculo da dose efetiva e da dose absorvida no ar foi calculado o 

coeficiente de conversão (CC), que é a razão entre a dose efetiva e da dose absorvida no 

ar, conforme mostra a equação (48): 

arD

E
CC 

                                                       (48) 

 

 Os coeficientes de conversão adquiridos nesse trabalho permitem obter valores 

de doses efetivas em indivíduos do público próximos ao leito do paciente, a partir da 

grandeza dose absorvida no ar. A partir da dose efetiva, pode-se estimar possíveis danos 

causados pela radiação para serem tomadas as devidas providências de radioproteção 

em relação aos indivíduos do público, caso seja necessário. 

 

3.10.3. Risco de câncer por órgão 

 

 Através de estudos epidemiológicos, a ICRP publicou coeficientes de risco de 

câncer por órgão (PC) que permite estimar, a partir da dose equivalente, valores que 

indicam a probabilidade do desenvolvimento de câncer através do cálculo da dose 

absorvida no ar. A Tabela 11 mostra os coeficientes de risco para cada órgão e tecido do 

corpo humano publicados pela ICRP 103. Para a utilização deste coeficientes, 

multiplica-se os mesmos pela dose equivalente nos órgãos (ICRP, 2007; BEIR VII, 

2006).  

 

 

Tabela 11: Coeficiente de risco dos órgãos utilizados neste trabalho publicado pela ICRP 103 

Órgão/Tecido 
Coeficiente de risco - Fr 

(10
-4

 Sv
-1

) 

Esôfago 16 

Pele 670 

Fígado 21 

Estômago 60 
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Intestino grosso 50 

Tireoide 9 

Bexiga urinária 42 

Testículos 12 

Mama 49 

Pulmões 127 

 

3.10.4. Risco de desenvolvimento de risco de câncer e efeitos hereditários 

 

 A ICRP 103 também desenvolveu fatores de risco para o desenvolvimento de 

qualquer tipo de câncer sólido e efeitos hereditários. Para o cálculo do risco de câncer, 

multiplica-se o fator 4,1.10
-2

 Sv
-1

, publicado pela ICRP 103 pela dose efetiva. Embora 

não haja evidências claras em relação aos efeitos hereditários, a ICRP continua a incluir 

este risco ao cálculo que envolve proteção radiológica (ICRP, 2007). Para este cálculo, 

aplica-se o fato de 0,1.10
-2

 Sv
-1

 na dose efetiva para a obtenção do risco de 

desenvolvimento de efeito hereditário (PH). 

 

3.11. Descrição do sistema de hardware utilizado para o processamento dos 

cenários 

 

 Foram utilizados dois computadores do GDCOMP (Grupo de Dosimetria 

Computacional) da Universidade Federal de Sergipe. Os dois computadores possuem 

um processador i7 com 2,8 GHz e 6 Gb de memória ram. Através do equipamento 

utilizado foram necessárias 24 horas para processar cada cenário de irradiação 

considerando um número de histórias de 100 milhões (10
8
).  
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Capítulo 4  

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 Ao propor como objetivo estimar valores de doses de radiação em indivíduos do 

público e pacientes a partir da elaboração de um cenário típico de exames que utilizam 

equipamentos móvel de raios X, foram analisadas todas as variações propostas pelo 

trabalho, como as relações entre o aumento do campo de colimação e os valores de dose 

efetiva para o paciente, as relações entre variação na tensão e a medida de dose 

absorvida no ar realizada nas esferas, os coeficientes de conversão para pacientes e 

indivíduos do público, entre outras. 

 O erro relativo obtido foi menor que 0,1 em órgãos e tecido para cenários que 

tinham uma distância entre leitos de 50 e 100 cm. Alguns valores entre 0,1 e 0,2 para 

cenários que possuíam distância entre os leitos de 150 cm e 200 cm. Os valores de erro 

relativo para as doses absorvidas nas esferas de ar ao lado do paciente e o detector de 

feixe direto para dose absorvida no ar foram menores que 0,1. Os resultados obtidos do 

código MCNPX relacionados às doses absorvidas no ar estão no ANEXO D. 

 

4.1. Avaliação da dose efetiva, risco de câncer no órgão, risco de câncer e efetivo 

hereditário em paciente 

 

 Para a avaliação da dose efetiva no paciente, foram normalizados os valores de 

dose efetiva por dose absorvida no ar medidos para feixe direto como descrito na seção 

3.10.2. Os valores dos coeficientes conversão de dose efetiva por dose absorvida para 

pacientes estão apresentados na Tabela 12. 

 

Tabela 12: Coeficientes de conversão de dose efetiva por dose absorvida para paciente 

Campo de 

irradiação 

Tensão 

(kVp) 

E/Dar (mSv/mGy) 

Tórax Abdômen 

CI 

60 0,39 0,90 

70 0,40 0,95 

80 0,42 1,00 

CE 

60 0,59 0,96 

70 0,62 1,01 

80 0,64 1,06 
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 Os maiores valores de dose efetiva em cenários de abdômen são devidos à região 

do exame, pois nela se encontram os órgãos de maior relevância no cálculo da dose 

efetiva, como o intestino grosso, o estômago, gônadas, bexiga, fígado, tireoide, entre 

outros. 

  

4.1.1. Relação entre a variação do campo de irradiação e na dose efetiva para 

pacientes 

 

 Nas práticas que envolvem o uso da radiação ionizante para diagnóstico é 

preconizado otimizar ao máximo os exames. Para tanto, no presente estudo, o campo de 

irradiação foi variado para a avaliação da quantidade de dose considerando o caso de 

campo de irradiação idealmente colimado e outro caso quando o campo é extrapolado. 

A Figura 31 mostra as regiões que o feixe primário foi colimado para os casos tratados 

neste trabalho. Nas imagens é possível observar a diferença entre o campo ideal (CI), 

em azul, e o aumento devido ao campo extrapolado (CE), em vermelho. 

 

 

Figura 31: Campos de irradiação dos (a) exames de tórax e (b) dos exames de abdômen 
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 Através do cálculo de diferença percentual realizado utilizando a Equação 49, 

foram avaliadas as diferenças percentuais (DP) entre os valores de coeficiente de 

conversão para dose efetiva por dose absorvida no ar (E/Dar) nas medidas de CI e o CE. 

 

CI

CICE
DP


(%)                                         (49) 

 

 A Tabela 13 mostra o aumento percentual da dose efetiva devido ao aumento do 

campo de irradiação. Os valores estimados de energia depositada por órgão para 

paciente considerando os dois campos considerados podem ser vistos no ANEXO G 

 

Tabela 13: Aumento percentual dos coeficientes de conversão para dose efetiva (E/Dar) nos exames 

de abdômen e tórax 

Tensão 60 kVp 70 kVp 80 kVp 

Abdômen 6,4% 6,1% 6,4% 

Tórax 52,7% 52,6% 53,1% 

 

 Os aumentos dos coeficientes de conversão de dose efetiva no paciente devido 

ao aumento do campo de colimação já eram esperados, tendo em vista que devido a este 

aumento, uma maior área do simulador é atingida pelo feixe direto da radiação e mais 

fótons de raios X depositam sua energia em partes do corpo que antes não eram 

atingidas. 

 A extrapolação do campo mostra um aumento máximo na dose efetiva de 6,4% 

em exames de abdômen e 53,1% em exames de tórax. Esta diferença entre os aumentos 

percentuais que ocorre entre os dois exames é que, embora a dose efetiva em exames de 

abdômen sejam maiores, a extrapolação do campo em exames de tórax faz com que 

mais tecidos radiossensíveis, que com o campo ideal não eram atingidos, sejam 

irradiados. Para exames de abdômen, a extrapolação promove um menor aumento 

percentual na dose efetiva porque para este, a maior parte de órgãos radiossensíveis já 

estão sendo atingidos pelo feixe direto da radiação. 

 Este aumento é um dano causado no paciente sem nenhum benefício na melhoria 

da imagem. Assim, o princípio básico da otimização da proteção radiológica, o qual diz 

que as práticas devem buscar reduzir as doses de radiação o quanto for possível, não 

está sendo cumprido para este tipo de procedimento. 
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4.1.2. Risco de câncer por órgão de exposições médicas em cenários que utilizam 

equipamento móvel de raios X 

 

 Os cenários de simulação processadores, bem como a metodologia proposta, 

permite a avaliação do risco de câncer por órgão através de coeficientes de risco 

calculados por estudos epidemiológicos publicados pela ICRP nº 103 (2007). O 

ANEXO E mostra os riscos de câncer por órgão referente a exposições de pacientes 

submetidos a exames de raios X no leito. 

 Para exames de tórax os órgãos que mais apresentaram risco de incidência de 

câncer considerando o campo idealmente colimado foram esôfago e pulmão, o que já 

era esperado devido a estes órgãos serem expostos ao feixe direto da radiação. A Tabela 

14 mostra o risco de câncer para alguns órgãos do paciente sendo submetido a exame de 

tórax. 

Tabela 14: Risco de câncer para órgãos do paciente em exames de tórax a 80 kVp 

Órgão 
PC/Dar - mGy

-1
 

80 kVp - CI 80 kVp - CE Aumento percentual (%) 

Esôfago 1,10.10
-5

 1,20.10
-5

 9,8 

Pulmão 6,31.10
-7

 7,66.10
-7

 21,4 

Bexiga 2,21.10
-7

 2,94.10
-6

 1228,6 

Testículo 2,13.10
-7

 2,32.10
-6

 1089,7 

 

 O maior risco associado para campo ideal foi para feixes de 80 kVp, para o 

esôfago foi calculado 1,10.10
-5

 mGy
-1

 e para pulmão foi 6,31.10
-7

 mGy
-1

. Para campo 

extrapolado considerando  80 kVp, o risco de câncer no esôfago aumentou para 1,20.10
-

5
 mGy

-1
, e para o pulmão, aumentou para 7,66.10

-7
 mGy

-1
, porém devido ao maior 

espalhamento provocado pela extrapolação do campo, órgãos como bexiga e testículo 

aumentaram consideravelmente. A bexiga aumentou de 2,21.10
-7

 mGy
-1

 para 2,94.10
-7

 

mGy
-1

 e o testículo de 2,13.10
-7

 mGy
-1

 para 2,32.10
-6

 mGy
-1

. 

 A Tabela 15 mostra os mesmos órgãos para os exames de abdômen onde a 

tensão utilizada foi de 80 kVp. Para o feixe colimado na região do abdômen, observa-se 

o mesmo comportamento, os órgãos que estão expostos ao feixe direto da radiação 

aumentam percentualmente menos com o aumento do campo de irradiação. Assim, os 

órgãos que, devido a extrapolação do feixe, passam a receber o feixe direto e recebem 

uma maior contribuição da radiação secundária aumentam mais significativamente. 
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Tabela 15: Risco de câncer para órgãos do paciente em exames de abdômen a 80 kVp 

Órgão 
PC/Dar - mGy

-1
 

80 kVp - CI 80 kVp - CE Aumento percentual (%) 

Esôfago 2,6.10
-7

 1,59.10
-6

 512,0 

Pulmão 7,38.10
-9

 4,33.10
-8

 486,4 

Bexiga 1,23.10
-5

 1,27.10
-5

 3,2 

Testículo 1,31.10
-5

 1,34.10
-5

 2,6 

 

4.1.3. Risco de câncer e efeito hereditário de exposições médicas em cenários que 

utilizam equipamento móvel de raios X 

 

  Para o risco de câncer para qualquer tipo de órgão e desenvolvimento de efeitos 

hereditários foram utilizados os valores de coeficientes de conversão mostrados na 

Tabela 12. A Tabela 16 mostra estes riscos associados considerando todas as variações 

realizadas para pacientes. 

 

Tabela 16: Risco de câncer e efeito hereditário para paciente 

Campo de 

irradiação 

Tensão 

(kVp) 

PC/Dar (mGy
-1

) PH/Dar (mGy
-1

) 

Tórax Abdômen Tórax Abdômen 

CI 

60 1,58.10
-5

 3,69.10
-5

 0,39.10
-7

 8,99.10
-7

 

70 1,66.10
-5

 3,91.10
-5

 0,40.10
-7

 9,53.10
-7

 

80 1,71.10
-5

 4,08.10
-5

 0,42.10
-7

 9,96.10
-7

 

CE 

60 2,42.10
-5

 3,92.10
-5

 0,59.10
-7

 9,57.10
-7

 

70 2,53.10
-5

 4,15.10
-5

 0,62.10
-7

 1,01.10
-6

 

80 2,62.10
-5

 4,35.10
-5

 0,64.10
-7

 1,06.10
-6

 

 

 A relação que existem entre os valores é similar ao que ocorre na dose efetiva, 

isto ocorre porque a diferença entre os resultados é a multiplicação por uma constante, 

para o risco de câncer os fator é 4,1.10
-5

 mSv
-1

 e para efeito hereditário é 0,1.10
-5

 mSv
-1

, 

assim toda discussão realizada para a dose efetiva é válida para o caso de risco de 

câncer e efetivo hereditários. Os valores de risco de câncer aumentam ligeiramente para 

maiores valores de tensão e um aumento mais acentuado é observado para o aumento do 

campo de irradiação. Os valores máximos calculados foram para exames de tórax e 

abdômen considerando o campo extrapolado a 80 kVp. O risco de câncer em exame de 

tórax foi de 2,62.10
-5

 mGy
-1

 e para exames de abdômen foi de 4,35.10
-5

 mGy
-1

. 
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4.2. Avaliação da dose efetiva, risco de câncer no órgão, risco de câncer e efetivo 

hereditário em indivíduo do público 

 

 Para o cálculo da dose efetiva no indivíduo do público é importante analisar a 

influência no aumento do campo de irradiação e as diferenças que existem nos 

resultados. O comportamento da dose efetiva no indivíduo do público pode ser vista 

pelas Figuras 32 e 33. Os gráficos abaixo foram elaborados a partir da dose efetiva em 

cada órgão e tecido proveniente do espalhamento da radiação no exame do paciente. Os 

valores de dose efetiva foram calculados com base nos valores simuladores pelo 

MCNPX mostrado no ANEXO F e os valores para a elaboração do gráfico estão no 

ANEXO J. 

 

 

Figura 32: Coeficientes de conversão de dose efetiva por dose absorvida para indivíduo do público 

proveniente do espalhamento de exames de tórax 

 

Figura 33:  Coeficientes de conversão de dose efetiva por dose absorvida para indivíduo do público 

proveniente do espalhamento de exames de abdômen 
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 Pelas Figuras 32 e 33, pode-se observar que as curvas CE estão deslocadas para 

maiores valores de energia. Esse aumento na dose efetiva do indivíduo do público é 

atribuído ao aumento do campo de irradiação que proporciona maior espalhamento, 

devido à probabilidade de ocorrência de efeito Compton. Com a extrapolação do campo, 

tanto para o exame de abdômen quanto para o de tórax, uma maior região de tecido 

ósseo é atingida. Assim, através da Figura 34, é possível perceber que quanto maior a 

região de tecido ósseo atingida, um maior espalhamento é gerado e, consequentemente, 

maior a dose efetiva no indivíduo do público proveniente deste espalhamento. 

 

 

Figura 34: Maior região de tecido ósseo em exames de (a) tórax e (b) abdômen proporcionando 

maior espalhamento da radiação através do (c) efeito Compton. 

 O aumento relacionado à extrapolação do campo para indivíduos do público foi 

quantificado através da Equação (49) que mostra o aumento percentual que há entre o 

CI e o CE. Através das Tabelas 17 e 18 é possível verificar este aumento. 
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Tabela 17: Aumento percentual da dose efetiva entre o CI e o CE em indivíduos do público em 

exames de tórax 

Exame Técnica (kVp) Distância (cm) Aumento percentual (%) 

Tórax 

60 

50 74,0 

100 72,4 

150 70,8 

200 68,1 

70 

50 74,8 

100 70,0 

150 69,9 

200 71,2 

80 

50 73,6 

100 72,1 

150 68,4 

200 66,2 

 

Tabela 18: Aumento percentual da dose efetiva entre o CI e o CE em indivíduos do público em 

exame de tórax 

Exame Técnica (kVp) Distância (cm) Aumento percentual 

Abdômen 

60 

50 76,1 

100 76,0 

150 68,2 

200 69,2 

70 

50 75,5 

100 71,3 

150 64,5 

200 60,0 

80 

50 72,8 

100 67,4 

150 66,1 

200 62,9 

 

  Devido ao aumento do campo de irradiação, a avaliação do aumento percentual 

de dose efetiva torna-se ainda mais relevante, porque o indivíduo do público também 

recebe uma maior dose proveniente do aumento do campo. Ao analisar as diferenças 

percentuais entre os CI e o CE para os indivíduos do público, e considerando o 

indivíduo mais próximo do paciente (50 cm), o aumento calculado foi de 74,0 % para 

exames de tórax, e 76,1% para exames de abdômen. 

 Em relação a doses de radiação no paciente e indivíduo do público, já era 

esperado um maior valor de dose no paciente devido a receber o feixe direto da 

radiação, a Tabela 19 mostra valores de dose efetiva calculada para o paciente exposto 
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ao exame de abdômen a um feixe de 80 kVp para campo extrapolado, e as doses 

efetivas no indivíduo do público proveniente deste mesmo exame. 

 

Tabela 19: Comparação entre dose efetiva no paciente e no indivíduo do público para exames de 

abdômen com campo extrapolado e 80 kVp 

E/Dar - mSv/mGy 

Paciente  Individuo do público 

- 50 cm 100 cm 150 cm  200 cm 

1,06 3,43.10
-3

 1,61.10
-3

 9,06.10
-4

 6,08.10
-4

 

 

 

4.2.1. Relação entre a variação da tensão e campo de irradiação nos cenários de 

simulação de dose absorvida no ar através das esferas 

 

 As medidas de dose absorvida no ar nas esferas ao lado do paciente simulam um 

procedimento experimental que permite a verificação da dose de radiação espalhada em 

cenários de raios X móvel. Para a análise dos resultados envolvendo dose absorvida no 

ar foram levados em consideração as diferentes técnicas utilizadas e a variação do 

campo de colimação. Os valores de dose absorvida nas esferas (Dear) foram 

normalizados utilizando os valores de dose absorvida pelo feixe direto da radiação (Dar), 

todos os valores de dose absorvida no ar podem ser vistos no ANEXO D. 

 Observou-se nas curvas das Figuras 35 e 36, referentes aos valores de dose 

absorvida no ar, que a grandeza medida diminui com o aumento da tensão. Apesar da 

probabilidade do Efeito Compton aumentar com a diminuição da energia da radiação 

como mostra a Figura 34 (c), menores valores de energia também favorecem o aumento 

da probabilidade de efeito fotoelétrico visto na equação (4) deste documento. Assim 

devido aos espectros de raios X serem compostos de uma ampla faixa de energia, os 

fótons de menor energia são absorvidos pelo corpo, não promovendo espalhamento e 

consequentemente não depositando sua energia no indivíduo do publico posicionado ao 

lado do paciente.  Em vista destes fatos, observou maiores valores de dose absorvida 

nas esferas devido a para maiores valores de tensão aplicado como pode ser visto na 

Figura 35 e 36.  
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Figura 35: Dose absorvida no ar nas esferas proveniente do espalhamento do exame de tórax 

 

 

Figura 36: Dose absorvida no ar nas esferas proveniente do espalhamento do exame de abdômen 

 

 Devido a proximidade das esferas a 50 cm do paciente, a influência da tensão é 

melhor observada. A Tabela 20 mostra o aumento percentual de dose absorvida no ar 

devido ao aumento da tensão nos exames de tórax e abdômen. 

 

Tabela 20: Aumento percentual do kema no ar nas esferas a 50 cm 

Tórax 

Campo 60 kVp - 70 kVp 70 kVp - 80 kVp 

CI 6,8% 1,2% 

CE 4,5% 3,7% 

Abdômen 

Campo 60 kVp - 70 kVp 70 kVp - 80 kVp 

CI 3,0% 8,0% 

CE 7,0% 5,7% 
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 Em relação ao aumento no campo de colimação, foi observado que a medida de 

dose absorvida no ar, feita em esferas a 50 cm do paciente e a partir dos cenários de 

tórax, apresentou um aumento de 13,4% para feixe de 60 kVp. Já para cenários de 

abdômen, foram observados um aumento máximo de 70,2% na esfera a 50 cm com um 

feixe de 60 kVp. A Tabela 21 e 22 mostra os valores percentuais do aumento devido à 

expansão do campo de irradiação. 

 

Tabela 21: Aumento percentual da dose absorvida no ar entre o CI e o CE em exame de tórax 

Exame Técnica (kVp) Distância (cm) Aumento percentual (%) 

Tórax 

60 

50 13,4 

100 13,7 

150 22,8 

200 6,3 

70 

50 11,8 

100 15,4 

150 20,5 

200 7,4 

80 

50 11,2 

100 15,6 

150 16,1 

200 5,1 

 

Tabela 22: Aumento percentual da dose absorvida no ar entre o CI e o CE em exame de abdômen 

Exame Técnica (kVp) Distância (cm) Aumento percentual 

Abdômen 

60 

50 70,2 

100 75,0 

150 92,6 

200 61,1 

70 

50 66,7 

100 82,2 

150 85,7 

200 52,6 

80 

50 70,8 

100 81,5 

150 79,8 

200 52,3 

 

 Estas diferenças podem ser explicadas pelos diferentes centros de espalhamentos 

e, observando a Figura 34 (c), percebe-se uma maior probabilidade de ocorrência de 
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efeito Compton para tecido ósseo. Com a expansão do campo, o feixe direto passa a 

atingir uma área maior de tecido ósseo promovendo maior espalhamento da radiação. 

 

4.2.2. Coeficiente de conversão de dose efetiva em termos de dose absorvida no ar 

nas esferas para indivíduos do público. 

 

 Após considerados as componentes do coeficientes de conversão (dose efetiva e 

dose absorvida no ar) foi possível analisar as Figuras 37 e 38, os quais demonstram o 

comportamento dos coeficientes de conversão para indivíduos do público que 

permanecem ao lado do paciente no momento do exame. 

 Um comportamento analisado foi o aumento dos coeficientes de conversão 

relacionado ao aumento da distância. Esse fenômeno deve-se ao fato dos valores de 

dose absorvida no ar nas esferas diminuírem em uma maior taxa do que os valores de 

dose efetiva. Isto ocorre porque o volume entre o simulador é maior que o das esferas e, 

consequentemente, à medida que a distância aumenta ocorre uma menor probabilidade 

dos fótons atingirem as esferas se comparado com o indivíduo do público ao lado do 

paciente. 

 

 

Figura 37: Coeficiente de conversão de dose efetiva por dose absorvida nas esferas para indivíduo 

do público proveniente do espalhamento de exames de tórax 
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Figura 38: Coeficiente de conversão de dose efetiva por dose absorvida nas esferas para indivíduo 

do público proveniente do espalhamento de exames de abdômen 

  

 Em relação à tensão aplicada, para exames de tórax, foi observado que as curvas 

de 80 kVp tem maiores valores de CC's, seguida da curva de 70 e 60 kVp. Este 

comportamento pode ser explicado observando os valores de dose efetiva que 

aumentaram com o aumento da tensão, embora os valores de dose absorvida também 

tenham aumentado, os coeficientes de conversão (E/Dar) cresceram com o aumento da 

tensão. Na Tabela 23 e 24, as variações percentuais dos coeficientes de conversão foram 

avaliadas com base no aumento da tensão. 

 

 

 

Tabela 23: Aumento percentual dos coeficientes de conversão devido ao aumento da tensão no 

exames de abdômen 

Abdômen 

CI 

Distância (cm) 60 - 70 kVp 70 kVp - 80 kVp 

50 4,0% 9,8% 

100 11,9% 8,7% 

150 1,7% -1,3% 

200 12,4% 7,7% 

CE 

Distância (cm) 60 - 70 kVp 70 kVp - 80 kVp 

50 5,9% 5,5% 

100 4,6% 6,7% 

150 3,2% 3,0% 

200 12,3% 9,9% 
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Tabela 24: Aumento percentual dos coeficientes de conversão devido ao aumento da tensão nos 

exames de tórax 

Tórax 

CI 

Distância (cm) 60 kVp - 70 kVp 70 kVp - 80 kVp 

50 5,9% 6,5% 

100 16,3% 2,8% 

150 1,3% 3,4% 

200 0,7% 12,0% 

CE 

Distância (cm) 60 kVp - 70 kVp 70 kVp - 80 kVp 

50 7,8% 6,5% 

100 12,9% 3,9% 

150 2,6% 6,4% 

200 1,5% 11,0% 

 

 A elaboração dos coeficientes de conversão deste trabalho proporciona uma 

forma prática de aquisição da dose efetiva em indivíduo do público em enfermarias de 

clínicas e hospitais. Com isso, pesquisadores e profissionais da área podem utilizar as 

tabelas do ANEXO H para obter a dose efetiva feita a partir da medida de dose 

absorvida no ar. 

 

4.2.3. Risco de câncer por órgão em indivíduos do público 

 

 A probabilidade de desenvolvimento de câncer em órgãos foi desenvolvido a 

partir dos valores de dose equivalente nos órgãos mostrados no ANEXO I. Os órgãos 

de maior risco de câncer foram o esôfago, mama, bexiga e os testículos, para o 

indivíduo do público posicionado a 50 cm do paciente. A Tabela 25 mostra o risco de 

câncer para esôfago, mama, bexiga e testículos para exames de tórax. Como o risco de 

câncer também pode ser considerando um coeficiente de conversão, este foi 

normalizado pelo detector de dose absorvida no ar (Dar) posicionado de tal forma a 

receber o feixe direto da radiação. 

 

Tabela 25: Risco de câncer para órgãos para um indivíduo do público posicionado a 50 cm de um 

paciente que foi prescrito o exame de tórax 

Órgão 
PC/Dar - mGy

-1
 

80 kVp - CI 80 kVp – CE Aumento percentual (%) 

Esôfago 1,55.10
-8

 2,64.10
-8

 69,9 

Mamas 8,32.10
-9

 1,45.10
-8

 74,9 

Bexiga 1,32.10
-8

 2,28.10
-8

 72,8 

Testículos 1,48.10
-8

 2,57.10
-8

 74,0 
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 O maior risco de câncer para o esôfago foi de 2,64.10
-8

 mGy
-1

 para feixe 

extrapolado de 80 kVp, já para os mamas o maior risco de câncer foi de 1,45.10
-8

 mGy
-1

 

também para campo extrapolado de 80 kVp e, da mesma forma a bexiga e testículos, 

para feixe extrapolado de 80 kVp, o risco de câncer nestes órgãos foi de 2,28.10
-8

 mGy
-1

 

e 2,57.10
-8

 mGy
-1

, respectivamente. Nestas mesmas condições, os valores de risco de 

câncer para feixe idealmente colimado foram calculados, sendo estes, 1,55.10
-8

 mGy
-1

 

para o esôfago, 8,32.10
-9

 mGy
-1

 para as mamas, 1,32.10
-8

 mGy
-1

 para a bexiga e 

1,48.10
-8

 mGy
-1

 para o testículo. Através destes valores é possível calcular as diferenças 

percentuais mostradas na Tabela 25. 

 A Tabela 26 mostra o risco de câncer para órgãos considerando o simulador 

posicionado a 50 cm do paciente em exame de abdômen. 

 

Tabela 26: Risco de câncer para órgãos para um indivíduo do público posicionado a 50 cm de um 

paciente que foi prescrito o exame de abdômen 

Órgão 
PC/Dar - mGy

-1
 

80 kVp - CI 80 kVp – CE Aumento percentual (%) 

Esôfago 1,30.10
-8

 2,26.10
-8

 74,2 

Mamas 5,85.10
-9

 1,02.10
-8

 75,0 

Bexiga 1,47.10
-8

 2,54.10
-8

 72,6 

Testículos 1,56.10
-8

 2,69.10
-8

 72,0 

 

 O comportamento do risco de câncer por órgão em indivíduos do público para 

feixe espalhado de exame de abdômen foi semelhante ao do risco associado a exames de  

tórax. Assim, através dos resultados obtidos, a colimação do campo de irradiação no 

momento do exame, torna-se um critério ainda mais relevante em termos de dosimetria. 

 

4.2.4. Risco de câncer e efeito hereditário em indivíduo do público 

 

 O risco de câncer e efeito hereditário para radiação espalhada proveniente de 

exames de raios X no leito para um indivíduo do público também foi calculado. O 

ANEXO J mostra os resultados obtidos. Para a análise do risco de desenvolvimento de 

qualquer tipo de câncer e efeito hereditário, foram comparados cenários onde o 

indivíduo do público foi posicionado a 50, 100, 150 e 200 cm. A Figura 39 e 40 mostra 
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o comportamento do risco de câncer à medida que o indivíduo do público é afastado do 

paciente no momento dos exames de tórax e abdômen, respectivamente. 

 

 

Figura 39: Risco de câncer para um indivíduo do público proveniente da radiação espalhada em 

exames de tórax no leito 

 

 

Figura 40: Risco de câncer para um indivíduo do público proveniente da radiação espalhada em 

exames de abdômen no leito 

 

 Um fator importante para a utilização dos equipamentos móveis de raios X é as 

distância que um leito está de outro em enfermarias hospitalares. Neste trabalho, o 

simulador foi posicionado em diferentes posições para a avaliação do risco de câncer 

para indivíduos do público em relação à distância que estes permanecem em relação ao 

paciente que foi prescrito o exame. A Tabela 27 mostra a redução percentual que a 
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distância entre leitos promove no risco de câncer e efeito hereditário para o indivíduo do 

público para feixe ideal e extrapolado considerando o exame de tórax a 80 kVp. Os 

valores de redução percentual para risco de câncer e efeito hereditário são iguais devido 

ao fator multiplicativo anular-se pela relação percentual. 

 

Tabela 27: Redução percentual no risco de câncer devido ao aumento na distância entre leitos 

Exame Campo de irradiação 
Aumento na 

distância (cm) 
Redução percentual (%) 

Tórax 

CI 

De 50 para 100 -54,2 

De 50 para 150 -73,2 

De 50 para 200 -82,2 

CE 

De 50 para 100 -54,6 

De 50 para 150 -74,0 

De 50 para 200 -83,0 

 

 Assim, o aumento na distância entre os leitos de hospitais reduz 

consideravelmente a dose efetiva e consequentemente o risco de câncer e efeito 

hereditário. Em ambientes hospitalares e em qualquer área que utilize radiação ionizante 

é importante à aplicação dos cuidados de proteção radiologia, para cenários que 

envolvam o uso de equipamento móvel de raios X. A disposição dos leitos em quartos e 

enfermarias deve ser de tal forma a manter as distâncias adequadas para tal 

procedimento. 
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Capítulo 5   

CONCLUSÃO 

 

 A elaboração de cenários para exames que utilizam equipamentos de raios X 

móveis em enfermarias de clínicas e hospitais foram gerados neste trabalho a partir de 

código de transporte de radiação MCNPX. Todas as variações propostas relacionadas 

aos tipos de exames, às técnicas utilizadas, às variações no campo de irradiação e as 

distâncias entre os leitos foram analisadas. 

 Para os pacientes, a diferença percentual máxima da dose efetiva calculada entre 

o campo ideal e colimado foi de 6,4% para exames de abdômen e, 53,1% para exames 

de tórax. O aumento da dose efetiva para o aumento do campo já era esperado tendo em 

vista que, o aumento do campo de irradiação aumenta a quantidade de tecido ósseo 

atingido. Este aumento, não está de acordo com o princípio da otimização considerando 

que não há necessidade de uma extrapolação para o exame radiográfico. 

 Para os indivíduos do público, a extrapolação do campo também proporcionou 

um aumento de dose efetiva. Para exames de abdômen e tórax foram calculados 

aumentos de 74,0% e 76,1%, respectivamente. Com isso, a necessidade da otimização 

do tamanho de campo de colimação no momento do exame torna-se ainda mais 

relevante, como visto, tanto o paciente quanto o indivíduo do público são prejudicados 

devido à extrapolação do campo. 

 Os valores máximos para risco de câncer em pacientes foram para exames de 

tórax e abdômen considerando o campo extrapolado a 80 kVp. O risco de câncer em 

exame de tórax foi de 2,62.10
-5

 mGy
-1 

e para exames de abdômen foi de 4,35.10
-5

mGy
-1

. 

Assim, observou-se uma variação percentual entre as diferenças nos tamanhos de campo 

de 53,22% em exames de tórax e 6,62% em exames de abdômen. 

  Os riscos de câncer e efeitos hereditários para indivíduos do público a 200 cm do 

paciente, reduziu em 83,0%, em comparação com o mesmo posicionado a 50 cm. Para 

os coeficientes de conversão de dose efetiva para indivíduo do público normalizados 

pelas esferas ao lado do paciente, os valores obtidos foram: para exames de abdômen os 

coeficientes variaram de 0,90 mSv/mGy para campo ideal a 50 cm do paciente, a 1,67 

mSv/mGy para campo extrapolado a 200 cm do paciente. Para tórax, os valores de 

coeficientes de conversão variam de 0,89 mSv/mGy para campo ideal a 50 cm, a 2,27 
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mSv/mGy para campo extrapolado a 200 cm do paciente. Os coeficientes de conversão 

neste trabalho foram calculados com o objetivo de tornar prática a conversão entre a 

grandeza dose absorvida no ar e dose efetiva. Assim, com os valores de dose efetiva, 

pode-se estimar os possíveis danos causados pela radiação ionizante e tomar as devidas 

medidas com base nos valores de referência para dose efetiva. 
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ANEXO A 

 

ANEXO A.1: Reprodução simplificada da tabela A.1 da ICRP 110 

ID do órgão Órgão/Tecido Material 

 Adrenais  

1 Adrenal, esquerdo 43 

2 Adrenal, direito 43 

 Passagem de ar (e boca)  

3 Passagem nasal anterior (ET1) 45 

4 Passagem posterior nasal até a laringe (ET2) 45 

5 Mucosa Oral, língua 29 

6 Mucosa Oral, lábios e bochechas 29 

7 Traqueia 45 

8 Brônquios 45 

 Vasos Sanguíneos  

9 Vasos Sanguíneos, cabeça 28 

10 Vasos Sanguíneos, tronco 28 

11 Vasos Sanguíneos, braços 28 

12 Vasos Sanguíneos, pernas 28 

 Ossos  

    Ossos dos Braços  

       Úmero, metade superior  

13 Úmero, extremidade proximal, cortical 2 

14 Úmero, metade superior, esponjosa 3 

15 Úmero, metade superior, medula cavitária 22 

       Úmero, metade inferior  

16 Úmero, metade inferior, cortical 2 

17 Úmero, metade inferior, esponjosa 4 

18 Úmero, metade inferior, medula cavitária 23 

       Ulna e rádio  

19 Ulna e rádio, cortical 2 

20 Ulna e rádio, esponjosa 5 

21 Ulna e rádio, medula cavitária 24 

       Pulsos e ossos das mãos  

22 Pulsos e ossos das mãos, cortical 2 

23 Pulsos e ossos das mãos, esponjoso 6 

       Clavícula  

24 Clavícula, cortical 2 

25 Clavícula, esponjoso 7 

    Crânio  
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26 Crânio, cortical 2 

27 Crânio, esponjoso 8 

    Ossos das pernas  

       Fêmur, metade superior  

28 Fêmur, metade superior, cortical 2 

29 Fêmur, metade superior, esponjosa 9 

30 Fêmur, metade superior, medula cavitária 22 

       Fêmur, metade inferior  

31 Fêmur, metade inferior, cortical 2 

32 Fêmur, metade inferior, esponjosa 10 

33 Fêmur, metade inferior, medula cavitária 23 

       Tíbia, Fíbula e patela  

34 Tíbia, Fíbula e patela, cortical 2 

35 Tíbia, Fíbula e patela, esponjosa 11 

36 Tíbia, Fíbula e patela, medula cavitária 25 

       Tornozelos e ossos dos pés  

37 Tornozelos e ossos dos pés, cortical 2 

38 Tornozelos e ossos dos pés, esponjosa 12 

    Mandíbula  

39 Mandíbula, cortical 2 

40 Mandíbula, esponjoso 13 

    Pélvis  

41 Pélvis, cortical 2 

42 Pélvis, esponjosa 14 

    Costelas  

43 Costelas, cortical 2 

44 Costelas, esponjosa 15 

    Escapula  

45 Escapula, cortical 2 

46 Escapula, esponjosa 16 

    Coluna  

       Coluna cervical  

47 Coluna cervical, cortical 2 

48 Coluna cervical, esponjosa 17 

       Coluna torácica  

49 Coluna torácica, cortical 2 

50 Coluna torácica, esponjosa 18 

       Coluna Lombar  

51 Coluna Lombar, cortical 2 

52 Coluna Lombar, esponjosa 19 
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       Sacro  

53 Sacro, cortical 2 

54 Sacro, esponjoso 20 

    Esterno  

55 Esterno, cortical 2 

56 Esterno, esponjoso 21 

    Cartilagem  

57 Cartilagem, cabeça 26 

58 Cartilagem, tronco 26 

59 Cartilagem, braços 26 

60 Cartilagem, pernas 26 

61 Cérebro 32 

 Peito  

62 Peito, esquerdo, tecido adiposo 49 

63 Peito, esquerdo, tecido glandular 48 

64 Peito, direito, tecido adiposo 49 

65 Peito, direito, tecido glandular 48 

 Olhos  

66 Lente dos olhos, esquerdo 34 

67   Bulbo dos olhos, esquerdo 34 

68 Lente dos olhos, direito 34 

69   Bulbo dos olhos, direito 34 

 Vesícula Biliar  

70 Parede da vesícula biliar 45 

71 Conteúdo da vesícula biliar 45 

 Trato gastrointestinal  

72 Parede do estômago 36 

73 Conteúdo do estômago 51 

74 Parede do intestino delgado 37 

75 Conteúdo do intestino delgado 51 

76 Parede do cólon ascendente 38 

77 Conteúdo do cólon ascendente 51 

78 Parede do cólon transverso, direito 38 

79 Conteúdo do cólon transverso, direito 51 

80 Parede do cólon transverso, esquerdo 38 

81 Conteúdo do cólon transverso, esquerdo 51 

82 Parede do cólon descendente 38 

83 Conteúdo do cólon descendente 51 

84 Parede do cólon do sigmoide 38 

85 Conteúdo do cólon do sigmoide 51 
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86 Parede do Reto 38 

 Coração  

87 Parede do coração 33 

88 Conteúdo do coração (sangue) 28 

 Rins  

    Rim esquerdo  

89 Rim, esquerdo, córtex 35 

90 Rim, esquerdo, medula 35 

91 Rim, esquerdo, pélvis 35 

    Rim esquerdo  

92 Rim, direito, córtex 35 

93 Rim, direito, medula 35 

94 Rim, direito, pélvis 35 

95 Fígado 30 

 Pulmão  

    Pulmão, esquerdo  

96 Pulmão, esquerdo, sangue 28 

97 Pulmão, esquerdo, tecido 50 

    Pulmão, direito  

98 Pulmão, direito, sangue 28 

99 Pulmão, direito, tecido 50 

 Nódulos linfáticos  

100 Nódulos linfáticos, ET passagem de ar 47 

101 Nódulos linfáticos, vias aéreas torácica 47 

102 Nódulos linfáticos, cabeça 47 

103 Nódulos linfáticos, tronco 47 

104 Nódulos linfáticos, braços 47 

105 Nódulos linfáticos, pernas 47 

 Tecido muscular  

106 Músculo, cabeça 29 

107 Músculo, tronco 29 

108 Músculo, braços 29 

109 Músculos, pernas 29 

110 Esôfago (parede) 44 

 Ovário  

111 Ovário, esquerdo 42 

112 Ovário, direito 42 

113 Pâncreas 31 

114 Glândula Pituitária 45 

115 Próstata 46 



 

75 
 

 Tecido Residual  

116 Tecido Residual, cabeça 49 

117 Tecido Residual, tronco 49 

118 Tecido Residual, braços 49 

119 Tecido Residual, pernas 49 

 Glândula Salivar  

120 Glândula Salivar, esquerda 45 

121 Glândula Salivar, direita 45 

 Pele  

122 Pele, cabeça 27 

123 Pele, tronco 27 

124 Pele, braço 27 

125 Pele, pernas 27 

126 Medula espinhal 45 

127 Baço 39 

128 Dentes 1 

 Testículos  

129 Testículos, esquerdo 42 

130 Testículos, direito 42 

131 Timo 45 

132 Tireoide 40 

133 Língua (parte interna) 29 

134 Amígdalas 45 

 Ureteres  

135 Ureteres, esquerdo 45 

136 Ureteres, direito 45 

137 Parede da bexiga urinária 41 

138 Conteúdo da bexiga urinária 52 

139  Útero/colo do útero 46 

140 Ar dentro do corpo 53 

141 Pele da parte superior e inferior 27 
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ANEXO B 

 

ANEXO B.1: Simplificação do simulador AM 

Material 
Novo ID do 

órgão tecido 
Órgão/Tecido 

1 1 Dentes 

2 

2 
Úmero, extremidade proximal, 

cortical 

2 Úmero, metade inferior, cortical 

2 Ulna e rádio, cortical 

2 Pulsos e ossos das mãos, cortical 

2 Clavícula, cortical 

2 Crânio, cortical 

2 Fêmur, metade superior, cortical 

2 Fêmur, metade inferior, cortical 

2 Tíbia, Fíbula e patela, cortical 

2 
Tornozelos e ossos dos pés, 

cortical 

2 Mandíbula, cortical 

2 Pélvis, cortical 

2 Costelas, cortical 

2 Escapula, cortical 

2 Coluna cervical, cortical 

2 Coluna torácica, cortical 

2 Coluna Lombar, cortical 

2 Sacro, cortical 

2 Esterno, cortical 

3 3 
Úmero, metade superior, 

esponjosa 

4 4 
Úmero, metade inferior, 

esponjosa 

5 5 Ulna e rádio, esponjosa 

6 6 
Pulsos e ossos das mãos, 

esponjoso 

7 7 Clavícula, esponjoso 

8 8 Crânio, esponjoso 

9 9 Fêmur, metade superior, 



 

77 
 

esponjosa 

10 10 
Fêmur, metade inferior, 

esponjosa 

11 11 Tíbia, Fíbula e patela, esponjosa 

12 12 
Tornozelos e ossos dos pés, 

esponjosa 

13 13 Mandíbula, esponjoso 

14 14 Pélvis, esponjosa 

15 15 Costelas, esponjosa 

16 16 Escapula, esponjosa 

17 17 Coluna cervical, esponjosa 

18 18 Coluna torácica, esponjosa 

19 19 Coluna Lombar, esponjosa 

20 20 Sacro, esponjoso 

21 21 Esterno, esponjoso 

22 

22 
Úmero, metade superior, medula 

cavitária 

22 
Fêmur, metade superior, medula 

cavitária 

23 

23 
Úmero, metade inferior, medula 

cavitária 

23 
Fêmur, metade inferior, medula 

cavitária 

24 24 Ulna e rádio, medula cavitária 

25 25 
Tíbia, Fíbula e patela, medula 

cavitária 

26 

26 Cartilagem, cabeça 

26 Cartilagem, tronco 

26 Cartilagem, braços 

26 Cartilagem, pernas 

27 

27 Pele, cabeça 

27 Pele, tronco 

27 Pele, braço 

27 Pele, pernas 

27 Pele da parte superior e inferior 

28 

28 Vasos Sanguíneos, cabeça 

28 Vasos Sanguíneos, tronco 

28 Vasos Sanguíneos, braços 
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28 Vasos Sanguíneos, pernas 

28 Conteúdo do coração (sangue) 

28 Pulmão, esquerdo, sangue 

28 Pulmão, direito, sangue 

29 

29 Mucosa Oral, língua 

29 Mucosa Oral, lábios e bochechas 

29 Músculo, cabeça 

29 Músculo, tronco 

29 Músculo, braços 

29 Músculos, pernas 

29 Língua (parte interna) 

30 30 Fígado 

31 31 Pâncreas 

32 32 Cérebro 

33 33 Parede do coração 

34 

34 Lente dos olhos, esquerdo 

34 Bulbo dos olhos, esquerdo 

34 Lente dos olhos, direito 

34 Bulbo dos olhos, direito 

35 

35 Rim, esquerdo, córtex 

35 Rim, esquerdo, medula 

35 Rim, esquerdo, pélvis 

35 Rim, direito, córtex 

35 Rim, direito, medula 

35 Rim, direito, pélvis 

36 36 Parede do estômago 

37 37 Parede do intestino delgado 

38 

38 Parede do cólon ascendente 

38 
Parede do cólon transverso, 

direito 

38 
Parede do cólon transverso, 

esquerdo 

38 Parede do cólon descendente 

38 Parede do cólon do sigmoide 

38 Parede do Reto 

39 39 Baço 

40 40 Tireoide 

41 41 Parede da bexiga urinária 

42 42 Ovário, esquerdo 
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 42 Ovário, direito 

42 Testículos, esquerdo 

42 Testículos, direito 

43 
43 Adrenal, esquerdo 

43 Adrenal, direito 

44 44 Esôfago (parede) 

45 

45 Passagem nasal anterior (ET1) 

45 
Passagem posterior nasal até a 

laringe (ET2) 

45 Traqueia 

45 Brônquios 

45 Parede da vesícula biliar 

45 Conteúdo da vesícula biliar 

45 Glândula Pituitária 

45 Glândula Salivar, esquerda 

45 Glândula Salivar, direita 

45 Medula espinhal 

45 Timo 

45 amígdalas 

45 Ureteres, esquerdo 

45 Ureteres, direito 

46 
46 Próstata 

46 Útero/colo do útero 

47 

47 
Nódulos linfáticos, ET passagem 

de ar 

47 
Nódulos linfáticos, vias aéreas 

torácica 

47 Nódulos linfáticos, cabeça 

47 Nódulos linfáticos, tronco 

47 Nódulos linfáticos, braços 

47 Nódulos linfáticos, pernas 

48 
48 Peito, esquerdo, tecido glandular 

48 Peito, direito, tecido glandular 

49 

49 Peito, esquerdo, tecido adiposo 

49 Peito, direito, tecido adiposo 

49 Tecido Residual, cabeça 

49 Tecido Residual, tronco 

49 Tecido Residual, braços 
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49 Tecido Residual, pernas 

50 
50 Pulmão, esquerdo, tecido 

50 Pulmão, direito, tecido 

51 

51 Conteúdo do estômago 

51 Conteúdo do intestino delgado 

51 Conteúdo do cólon ascendente 

51 
Conteúdo do cólon transverso, 

direito 

51 
Conteúdo do cólon transverso, 

esquerdo 

51 Conteúdo do cólon descendente 

51 Conteúdo do cólon do sigmoide 

52 52 Conteúdo da bexiga urinária 

53 53 Ar dentro do corpo 
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ANEXO C 

 

ANEXO C.1: Órgão/Tecido escolhido para realizar o cálculo de dose efetiva 

Novo ID do 

Órgão/Tecido 
Material Órgão Tecido 

27 

27 Pele, cabeça 

27 Pele, tronco 

27 Pele, braço 

27 Pele, pernas 

27 
Pele da parte 

superior e inferior 

29 

29 
Mucosa Oral, 

língua 

29 
Mucosa Oral, lábios 

e bochechas 

29 Músculo, cabeça 

29 Músculo, tronco 

29 Músculo, braços 

29 Músculos, pernas 

29 
Língua (parte 

interna) 

30 30 Fígado 

31 31 Pâncreas 

32 32 Cérebro 

33 33 Parede do coração 

35 

35 
Rim, esquerdo, 

córtex 

35 
Rim, esquerdo, 

medula 

35 
Rim, esquerdo, 

pélvis 

35 Rim, direito, córtex 

35 
Rim, direito, 

medula 

35 Rim, direito, pélvis 

36 36 Parede do estômago 

37 37 
Parede do intestino 

delgado 

38 38 
Parede do cólon 

ascendente 
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38 
Parede do cólon 

transverso, direito 

38 

Parede do cólon 

transverso, 

esquerdo 

38 
Parede do cólon 

descendente 

38 
Parede do cólon do 

sigmoide 

38 Parede do Reto 

39 39 Baço 

40 40 Tireoide 

41 41 
Parede da bexiga 

urinária 

42 

42 Ovário, esquerdo 

42 Ovário, direito 

42 
Testículos, 

esquerdo 

42 Testículos, direito 

43 
43 Adrenal, esquerdo 

43 Adrenal, direito 

44 44 Esôfago (parede) 

46 
46 Próstata 

46 Útero/colo do útero 

47 

47 
Nódulos linfáticos, 

ET passagem de ar 

47 
Nódulos linfáticos, 

vias aéreas torácica 

47 
Nódulos linfáticos, 

cabeça 

47 
Nódulos linfáticos, 

tronco 

47 
Nódulos linfáticos, 

braços 

47 
Nódulos linfáticos, 

pernas 

48 

48 
Peito, esquerdo, 

tecido glandular 

48 
Peito, direito, tecido 

glandular 
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50 

50 
Pulmão, esquerdo, 

tecido 

50 
Pulmão, direito, 

tecido 
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ANEXO D 

 

ANEXO D.1: Valores de dose absorvida no ar das para feixe de radiação espalhada em exames de 

tórax e abdômen 

Tórax - 60 kVp - CI Tórax - 70 kVp - CI Tórax - 80 kVp - CI 

  MeV Erro   MeV  Erro   MeV Erro 

FD* 1,82E-06 0,03 FD* 1,62E-06 0,03 FD* 1,49E-06 0,03 

50 cm 3,54E-09 0,03 50 cm 3,25E-09 0,03 50 cm 3,09E-09 0,03 

100 cm 1,24E-09 0,05 100 cm 1,10E-09 0,05 100 cm 1,03E-09 0,05 

150 cm 5,82E-10 0,07 150 cm 5,58E-10 0,07 150 cm 5,46E-10 0,06 

200 cm 4,40E-10 0,09 200 cm 4,05E-10 0,09 200 cm 3,86E-10 0,09 

         Tórax - 60 kVp - CE Tórax - 70 kVp - CE Tórax - 80 kVp - CE 

  MeV Erro   MeV  Erro   MeV Erro 

FD* 1,83E-06 0,03 FD* 1,63E-06 0,03 FD* 1,49E-06 0,03 

50 cm 4,03E-09 0,03 50 cm 3,66E-09 0,03 50 cm 3,44E-09 0,03 

100 cm 1,42E-09 0,04 100 cm 1,28E-09 0,04 100 cm 1,19E-09 0,04 

150 cm 7,16E-10 0,07 150 cm 6,76E-10 0,07 150 cm 6,35E-10 0,07 

200 cm 4,69E-10 0,08 200 cm 4,37E-10 0,08 200 cm 4,07E-10 0,08 

         Abdômen - 60 kVp - CI Abdômen - 70 kVp - CI Abdômen - 80 kVp - CI 

  MeV Erro   MeV  Erro   MeV Erro 

FD* 1,82E-06 0,03 FD* 1,62E-06 0,03 FD* 1,49E-06 0,03 

50 cm 3,25E-09 0,03 50 cm 3,10E-09 0,03 50 cm 2,86E-09 0,03 

100 cm 1,20E-09 0,05 100 cm 1,08E-09 0,05 100 cm 1,03E-09 0,05 

150 cm 5,35E-10 0,07 150 cm 5,28E-10 0,06 150 cm 5,30E-10 0,06 

200 cm 3,97E-10 0,10 200 cm 3,87E-10 0,09 200 cm 3,55E-10 0,09 

   Abdômen - 60 kVp - CE Abdômen - 70 kVp - CE Abdômen - 80 kVp - CE 

  MeV Erro   MeV  Erro   MeV Erro 

FD* 1,83E-06 0,03 FD* 1,63E-06 0,03 FD* 1,49E-06 0,03 

50 cm 5,55E-09 0,03 50 cm 5,19E-09 0,03 50 cm 4,90E-09 0,02 

100 cm 2,10E-09 0,04 100 cm 1,97E-09 0,04 100 cm 1,87E-09 0,04 

150 cm 1,03E-09 0,05 150 cm 9,85E-10 0,05 150 cm 9,55E-10 0,05 

200 cm 6,42E-10 0,07 200 cm 5,94E-10 0,07 200 cm 5,42E-10 0,07 

 

*Dose absorvida no ar para detector de feixe direto 
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ANEXO E 

ANEXO E.1: Risco de câncer por órgão para radiação espalhada proveniente de exames de tórax em paciente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 
Coeficiente de risco 

Fr (10
-7

 mSv
-1

) 

PC/Dar (mGy
-1

) 

Órgãos Campo Ideal Campo Extrapolado 

 

60 kVp 70 kVp 80 kVp 60 kVp 70 kVp 80 kVp 

Esôfago 16 1,02E-05 1,07E-05 1,10E-05 1,12E-05 1,17E-05 1,20E-05 

Estômago 60 2,47E-10 2,92E-10 5,35E-10 4,65E-10 8,17E-10 9,05E-10 

Intestino Grosso 50 5,92E-10 6,82E-10 7,18E-10 1,16E-09 1,30E-09 1,33E-09 

Fígado 21 1,57E-11 1,99E-11 2,45E-11 3,03E-11 4,17E-11 4,85E-11 

Pulmão 127 5,71E-07 6,05E-07 6,31E-07 6,95E-07 7,33E-07 7,66E-07 

Pele 670 2,32E-08 2,64E-08 2,89E-08 4,60E-08 5,13E-08 5,66E-08 

Mama 49 8,81E-08 9,95E-08 1,13E-07 2,82E-07 3,13E-07 3,37E-07 

Bexiga 42 1,87E-07 2,05E-07 2,21E-07 2,75E-06 2,86E-06 2,94E-06 

Tireoide 9 2,21E-08 2,46E-08 2,68E-08 4,31E-08 4,82E-08 5,18E-08 

Testículos 12 1,70E-07 1,93E-07 2,13E-07 2,10E-06 2,22E-06 2,32E-06 
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ANEXO E.2: Risco de câncer por órgão para radiação espalhada proveniente de exames de abdômen em paciente 

Órgãos 
Coeficiente de risco 

Fr (10
-7

 mSv
-1

) 

PC/Dar (mGy
-1

) 

Campo Ideal Campo Extrapolado 

60 kVp 70 kVp 80 kVp 60 kVp 70 kVp 80 kVp 

Esôfago 16 2,31E-07 2,46E-07 2,60E-07 1,48E-06 1,54E-06 1,59E-06 

Estômago 60 8,28E-10 9,03E-10 1,13E-09 1,72E-09 1,93E-09 2,16E-09 

Intestino 

Grosso 50 1,36E-09 

1,44 

E-09 1,60E-09 2,33E-09 2,58E-09 2,86E-09 

Fígado 21 1,54E-10 1,74E-10 1,88E-10 4,38E-09 4,62E-09 4,80E-09 

Pulmão 127 6,10E-09 6,98E-09 7,38E-09 3,62E-08 3,99E-08 4,33E-08 

Pele 670 4,68E-09 5,50E-09 6,11E-09 8,63E-09 9,72E-09 1,10E-08 

Mama 49 8,45E-09 1,00E-08 1,17E-08 1,70E-08 2,02E-08 2,29E-08 

Bexiga 42 1,14E-05 1,19E-05 1,23E-05 1,18E-05 1,23E-05 1,27E-05 

Tireóide 9 4,13E-09 4,33E-09 5,11E-09 7,03E-09 7,55E-09 8,64E-09 

Testículos 12 1,17E-05 1,25E-05 1,31E-05 1,20E-05 1,28E-05 1,34E-05 
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ANEXO F 

 
ANEXO F.1: Energia depositada em MeV no indivíduo do público para o campo ideal em exames de tórax 

Tensão 60 kVp 70 kVp 80 kVp 

Distância 50 cm 100 cm 150 cm 200 cm 50 cm 100 cm 150 cm 200 cm 50 cm 100 cm 150 cm 200 cm 

Órgão/Tecido MeV Erro MeV Erro MeV Erro MeV Erro MeV Erro MeV Erro MeV Erro MeV Erro MeV Erro MeV Erro MeV Erro MeV Erro 

Pele 3,60E-07 0,03 1,87E-07 0,04 1,07E-07 0,05 7,89E-08 0,06 3,51E-07 0,03 1,96E-07 0,04 1,03E-07 0,05 6,27E-08 0,07 3,59E-07 0,03 1,87E-07 0,04 1,18E-07 0,05 6,43E-08 0,07 

Tecido 

Muscular 
7,79E-08 0,06 4,87E-08 0,08 3,35E-08 0,10 1,78E-08 0,13 8,27E-08 0,06 5,71E-08 0,08 3,26E-08 0,10 2,14E-08 0,12 8,93E-08 0,06 5,02E-08 0,08 3,49E-08 0,10 2,12E-08 0,12 

Fígado 8,28E-09 0,18 7,13E-09 0,20 5,27E-09 0,25 2,36E-09 0,39 1,03E-08 0,17 6,16E-09 0,22 3,92E-09 0,28 2,01E-09 0,42 1,03E-08 0,18 6,22E-09 0,23 3,98E-09 0,27 1,04E-09 0,43 

Pâncreas 6,56E-08 0,06 3,54E-08 0,09 2,38E-08 0,11 1,46E-08 0,13 6,39E-08 0,07 3,18E-08 0,09 2,70E-08 0,10 1,60E-08 0,14 6,77E-08 0,07 3,59E-08 0,09 2,31E-08 0,11 1,79E-08 0,13 

Cérebro 1,32E-07 0,05 7,77E-08 0,06 5,24E-08 0,08 3,38E-08 0,10 1,32E-07 0,05 8,18E-08 0,06 4,81E-08 0,08 3,46E-08 0,09 1,40E-07 0,05 7,71E-08 0,06 5,23E-08 0,08 3,44E-08 0,10 

Coração 3,22E-08 0,09 2,04E-08 0,12 1,53E-08 0,14 7,76E-09 0,20 4,06E-08 0,09 2,04E-08 0,12 1,32E-08 0,15 8,47E-09 0,19 4,02E-08 0,09 1,43E-08 0,14 1,39E-08 0,15 7,37E-09 0,20 

Rins 1,61E-07 0,04 9,91E-08 0,06 7,36E-08 0,06 5,17E-08 0,08 1,65E-07 0,04 1,01E-07 0,05 7,30E-08 0,07 5,05E-08 0,08 1,65E-07 0,04 1,08E-07 0,05 7,45E-08 0,06 5,88E-08 0,08 

Estômago 2,55E-08 0,11 1,38E-08 0,14 9,83E-09 0,17 1,03E-08 0,18 2,37E-08 0,12 1,20E-08 0,16 1,12E-08 0,17 4,76E-09 0,26 2,09E-08 0,12 1,07E-08 0,16 7,04E-09 0,20 7,56E-09 0,19 

Intestino 

delgado 
2,44E-08 0,10 2,60E-08 0,11 1,60E-08 0,14 6,85E-09 0,20 2,13E-08 0,11 1,95E-08 0,13 1,27E-08 0,14 8,25E-09 0,19 2,25E-08 0,11 2,03E-08 0,13 1,14E-08 0,16 8,36E-09 0,19 

Intestino 

grosso 
7,88E-08 0,06 6,52E-08 0,07 4,12E-08 0,08 3,40E-08 0,09 8,37E-08 0,06 6,99E-08 0,07 4,49E-08 0,08 2,70E-08 0,10 7,75E-08 0,06 7,20E-08 0,07 4,40E-08 0,09 2,81E-08 0,10 

Baço 5,73E-08 0,07 2,97E-08 0,10 1,65E-08 0,13 8,21E-09 0,18 5,79E-08 0,07 2,53E-08 0,11 1,32E-08 0,14 8,50E-09 0,19 5,50E-08 0,07 3,01E-08 0,10 1,52E-08 0,14 8,61E-09 0,20 

Tireoide 7,83E-08 0,06 4,02E-08 0,09 2,43E-08 0,11 1,73E-08 0,13 7,46E-08 0,06 4,45E-08 0,08 2,22E-08 0,11 1,10E-08 0,16 8,62E-08 0,06 3,64E-08 0,09 2,96E-08 0,10 1,76E-08 0,14 

Bexiga 

urinária 
2,46E-07 0,03 1,23E-07 0,05 6,87E-08 0,06 4,07E-08 0,08 2,49E-07 0,03 1,15E-07 0,05 6,51E-08 0,07 4,06E-08 0,09 2,33E-07 0,04 1,23E-07 0,05 6,22E-08 0,07 4,20E-08 0,08 

Testículos 6,46E-07 0,02 3,11E-07 0,03 1,77E-07 0,04 1,12E-07 0,05 6,43E-07 0,02 3,09E-07 0,03 1,69E-07 0,04 1,07E-07 0,05 6,41E-07 0,02 3,03E-07 0,03 1,62E-07 0,04 1,21E-07 0,05 

Adrenais 2,27E-07 0,04 9,35E-08 0,06 5,63E-08 0,07 3,76E-08 0,09 2,21E-07 0,04 1,00E-07 0,05 6,06E-08 0,07 3,23E-08 0,09 2,17E-07 0,04 8,83E-08 0,06 5,53E-08 0,07 3,44E-08 0,09 

Esôfago 5,83E-07 0,02 2,53E-07 0,03 1,39E-07 0,04 9,14E-08 0,06 5,72E-07 0,02 2,54E-07 0,03 1,27E-07 0,05 8,69E-08 0,06 5,76E-07 0,02 2,24E-07 0,04 1,44E-07 0,05 9,26E-08 0,06 

Próstata 3,56E-08 0,09 1,99E-08 0,12 8,68E-09 0,18 7,69E-09 0,20 4,22E-08 0,08 2,02E-08 0,12 8,66E-09 0,18 8,26E-09 0,20 4,54E-08 0,08 1,42E-08 0,14 1,29E-08 0,16 8,61E-09 0,19 

Glândula 

Linfática 
7,54E-08 0,06 3,35E-08 0,09 1,61E-08 0,13 1,49E-08 0,13 7,24E-08 0,06 3,58E-08 0,09 1,80E-08 0,12 1,49E-08 0,14 7,49E-08 0,06 3,09E-08 0,10 1,88E-08 0,13 1,08E-08 0,16 

Mama 6,82E-08 0,06 2,23E-08 0,11 1,65E-08 0,13 1,19E-08 0,16 5,76E-08 0,07 2,88E-08 0,10 1,76E-08 0,12 1,19E-08 0,15 6,30E-08 0,07 3,00E-08 0,10 1,88E-08 0,12 8,01E-09 0,19 

Pulmões 1,24E-07 0,05 6,02E-08 0,07 3,49E-08 0,09 2,11E-08 0,12 1,23E-07 0,05 5,33E-08 0,07 4,05E-08 0,09 2,71E-08 0,11 1,29E-07 0,05 5,64E-08 0,07 3,62E-08 0,09 2,62E-08 0,11 
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ANEXO F.2: Energia depositada em MeV no indivíduo do público para o campo extrapolado em exames de tórax 

 

 

Tensão 60 kVp 70 kVp 80 kVp 

Distância 50 cm 100 cm 150 cm 200 cm 50 cm 100 cm 150 cm 200 cm 50 cm 100 cm 150 cm 200 cm 

Órgão/Tecido MeV Erro MeV Erro MeV Erro MeV Erro MeV Erro MeV Erro MeV Erro MeV Erro MeV Erro MeV Erro MeV Erro MeV Erro 

Pele 6,69E-07 0,02 3,42E-07 0,03 1,94E-07 0,04 1,27E-07 0,05 6,73E-07 0,02 3,42E-07 0,03 1,80E-07 0,04 1,11E-07 0,05 6,67E-07 0,02 3,27E-07 0,03 1,97E-07 0,04 1,22E-07 0,05 

Tecido 

Muscular 
1,51E-07 0,05 8,34E-08 0,06 5,99E-08 0,07 3,57E-08 0,09 1,50E-07 0,05 9,34E-08 0,06 5,28E-08 0,08 3,76E-08 0,09 1,57E-07 0,05 8,74E-08 0,06 5,79E-08 0,08 3,74E-08 0,09 

Fígado 1,81E-08 0,13 1,12E-08 0,17 6,93E-09 0,22 3,55E-09 0,30 2,05E-08 0,12 1,03E-08 0,17 6,51E-09 0,21 3,14E-09 0,33 2,05E-08 0,13 1,05E-08 0,18 6,68E-09 0,20 2,99E-09 0,31 

Pâncreas 1,14E-07 0,05 6,12E-08 0,07 4,07E-08 0,08 2,59E-08 0,10 1,12E-07 0,05 5,98E-08 0,07 4,35E-08 0,08 2,50E-08 0,11 1,16E-07 0,05 5,78E-08 0,07 3,91E-08 0,09 2,80E-08 0,10 

Cérebro 2,31E-07 0,04 1,44E-07 0,05 8,30E-08 0,06 5,46E-08 0,07 2,38E-07 0,04 1,42E-07 0,05 8,08E-08 0,06 6,22E-08 0,07 2,61E-07 0,04 1,26E-07 0,05 8,47E-08 0,06 5,70E-08 0,08 

Coração 5,63E-08 0,07 3,37E-08 0,09 2,16E-08 0,12 1,43E-08 0,15 6,77E-08 0,07 3,48E-08 0,09 2,30E-08 0,12 1,68E-08 0,14 6,81E-08 0,07 2,92E-08 0,10 2,21E-08 0,12 1,17E-08 0,15 

Rins 2,93E-07 0,03 1,80E-07 0,04 1,29E-07 0,05 8,57E-08 0,06 2,88E-07 0,03 1,86E-07 0,04 1,22E-07 0,05 8,24E-08 0,06 2,77E-07 0,03 1,79E-07 0,04 1,32E-07 0,05 9,35E-08 0,06 

Estômago 3,74E-08 0,09 2,56E-08 0,10 1,92E-08 0,13 1,33E-08 0,16 3,83E-08 0,09 2,39E-08 0,12 1,96E-08 0,13 9,67E-09 0,18 3,52E-08 0,09 2,10E-08 0,12 1,53E-08 0,14 1,01E-08 0,17 

Intestino 

delgado 
4,03E-08 0,08 4,08E-08 0,09 2,60E-08 0,11 1,28E-08 0,15 3,73E-08 0,09 3,25E-08 0,10 2,49E-08 0,11 1,23E-08 0,15 4,53E-08 0,08 3,11E-08 0,10 2,20E-08 0,11 1,40E-08 0,14 

Intestino 

grosso 
1,46E-07 0,05 1,12E-07 0,05 7,16E-08 0,06 5,58E-08 0,07 1,43E-07 0,05 1,07E-07 0,05 7,76E-08 0,06 5,02E-08 0,08 1,39E-07 0,05 1,08E-07 0,05 7,76E-08 0,07 4,96E-08 0,08 

Baço 1,01E-07 0,05 4,93E-08 0,08 2,61E-08 0,11 1,53E-08 0,13 1,01E-07 0,05 4,51E-08 0,08 2,40E-08 0,11 1,62E-08 0,14 1,03E-07 0,05 5,08E-08 0,08 2,73E-08 0,10 1,32E-08 0,15 

Tireoide 1,40E-07 0,05 6,40E-08 0,07 4,04E-08 0,08 2,90E-08 0,10 1,38E-07 0,05 7,62E-08 0,06 3,63E-08 0,09 1,95E-08 0,13 1,53E-07 0,05 6,74E-08 0,07 4,77E-08 0,08 2,97E-08 0,10 

Bexiga 

urinária 
4,34E-07 0,03 2,02E-07 0,04 1,13E-07 0,05 7,09E-08 0,06 4,24E-07 0,03 2,01E-07 0,04 1,12E-07 0,05 7,27E-08 0,06 4,04E-07 0,03 2,08E-07 0,04 1,13E-07 0,05 7,57E-08 0,06 

Testículos 1,12E-06 0,02 5,15E-07 0,02 3,03E-07 0,03 1,92E-07 0,04 1,11E-06 0,02 5,21E-07 0,02 2,87E-07 0,03 1,83E-07 0,04 1,12E-06 0,02 5,09E-07 0,03 2,78E-07 0,03 1,98E-07 0,04 

Adrenais 3,99E-07 0,03 1,65E-07 0,04 9,73E-08 0,05 6,82E-08 0,07 3,85E-07 0,03 1,71E-07 0,04 1,02E-07 0,05 5,80E-08 0,07 3,82E-07 0,03 1,63E-07 0,04 8,94E-08 0,06 5,92E-08 0,07 

Esôfago 1,02E-06 0,02 4,37E-07 0,03 2,36E-07 0,03 1,55E-07 0,04 1,01E-06 0,02 4,47E-07 0,03 2,32E-07 0,04 1,56E-07 0,04 9,81E-07 0,02 4,16E-07 0,03 2,40E-07 0,04 1,50E-07 0,04 

Próstata 5,83E-08 0,07 3,32E-08 0,09 1,72E-08 0,13 1,38E-08 0,15 7,57E-08 0,06 3,35E-08 0,10 1,74E-08 0,13 1,27E-08 0,16 7,87E-08 0,06 3,36E-08 0,10 1,97E-08 0,13 1,35E-08 0,16 

Glândula 

Linfática 
1,33E-07 0,05 5,92E-08 0,07 2,78E-08 0,10 2,50E-08 0,11 1,28E-07 0,05 5,86E-08 0,07 3,06E-08 0,10 2,34E-08 0,11 1,28E-07 0,05 5,02E-08 0,08 3,16E-08 0,10 1,80E-08 0,13 

Mama 1,19E-07 0,05 5,01E-08 0,08 2,92E-08 0,10 1,83E-08 0,12 1,09E-07 0,05 4,93E-08 0,07 2,86E-08 0,10 1,87E-08 0,12 1,10E-07 0,05 4,95E-08 0,08 2,97E-08 0,10 1,48E-08 0,13 

Pulmões 2,26E-07 0,04 1,03E-07 0,05 6,15E-08 0,07 3,63E-08 0,09 2,19E-07 0,04 9,70E-08 0,05 6,63E-08 0,07 4,39E-08 0,08 2,22E-07 0,04 1,07E-07 0,05 6,16E-08 0,07 4,60E-08 0,08 
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ANEXO F.3: Energia depositada em MeV no indivíduo do público para o campo ideal em exames de abdômen 

Tensão 60 kVp 70 kVp 80 kVp 

Distância 50 cm 100 cm 150 cm 200 cm 50 cm 100 cm 150 cm 200 cm 50 cm 100 cm 150 cm 200 cm 

Órgão/Tecido MeV Erro MeV Erro MeV Erro MeV Erro MeV Erro MeV Erro MeV Erro MeV Erro MeV Erro MeV Erro MeV Erro MeV Erro 

Pele 2,73E-07 0,03 1,54E-07 0,04 1,08E-07 0,05 6,73E-08 0,07 2,86E-07 0,03 1,70E-07 0,04 1,12E-07 0,05 7,01E-08 0,07 2,82E-07 0,03 1,54E-07 0,04 1,05E-07 0,05 7,45E-08 0,06 

Tecido 

Muscular 
1,35E-07 0,05 6,22E-08 0,07 3,74E-08 0,09 2,41E-08 0,12 1,20E-07 0,05 6,35E-08 0,07 3,81E-08 0,09 1,99E-08 0,12 1,40E-07 0,05 6,27E-08 0,07 3,75E-08 0,09 2,40E-08 0,12 

Fígado 1,53E-08 0,14 5,65E-09 0,22 3,16E-09 0,31 7,40E-10 0,67 1,67E-08 0,14 5,76E-09 0,22 5,63E-09 0,24 1,63E-09 0,45 9,37E-09 0,17 6,29E-09 0,22 6,01E-09 0,23 1,56E-09 0,43 

Pâncreas 6,83E-08 0,06 4,29E-08 0,08 2,16E-08 0,12 1,38E-08 0,14 7,41E-08 0,06 3,79E-08 0,09 2,36E-08 0,11 1,49E-08 0,15 6,97E-08 0,06 3,70E-08 0,09 1,97E-08 0,12 1,61E-08 0,14 

Cérebro 1,66E-07 0,04 7,98E-08 0,06 5,26E-08 0,08 2,93E-08 0,10 1,63E-07 0,04 8,75E-08 0,06 5,11E-08 0,08 3,21E-08 0,10 1,70E-07 0,04 8,17E-08 0,06 5,39E-08 0,08 3,34E-08 0,10 

Coração 4,05E-08 0,09 2,21E-08 0,12 1,51E-08 0,14 8,57E-09 0,19 3,52E-08 0,09 1,76E-08 0,13 1,46E-08 0,15 7,38E-09 0,19 3,94E-08 0,09 1,94E-08 0,13 1,23E-08 0,16 8,98E-09 0,18 

Rins 2,08E-07 0,04 1,28E-07 0,05 8,55E-08 0,06 5,45E-08 0,07 2,15E-07 0,04 1,12E-07 0,05 7,97E-08 0,06 5,33E-08 0,08 2,15E-07 0,04 1,29E-07 0,05 7,72E-08 0,06 5,76E-08 0,07 

Estômago 2,73E-08 0,10 1,78E-08 0,13 1,38E-08 0,15 7,00E-09 0,21 2,99E-08 0,10 1,62E-08 0,13 9,70E-09 0,18 6,49E-09 0,21 2,90E-08 0,10 2,17E-08 0,13 1,02E-08 0,16 5,47E-09 0,24 

Intestino 

delgado 
3,37E-08 0,09 2,02E-08 0,12 1,74E-08 0,13 9,67E-09 0,17 3,38E-08 0,09 2,66E-08 0,10 2,08E-08 0,12 1,17E-08 0,16 3,21E-08 0,09 2,11E-08 0,12 1,21E-08 0,15 8,08E-09 0,18 

Intestino 

grosso 
1,01E-07 0,05 7,84E-08 0,06 5,07E-08 0,08 3,23E-08 0,10 1,14E-07 0,05 7,51E-08 0,06 5,68E-08 0,08 3,76E-08 0,09 1,00E-07 0,06 7,50E-08 0,06 5,89E-08 0,07 3,52E-08 0,10 

Baço 4,64E-08 0,08 2,40E-08 0,11 1,31E-08 0,14 9,22E-09 0,17 5,52E-08 0,07 2,26E-08 0,11 1,62E-08 0,14 1,31E-08 0,16 4,72E-08 0,08 2,39E-08 0,11 1,63E-08 0,14 9,41E-09 0,19 

Tireoide 7,04E-08 0,06 4,16E-08 0,08 2,53E-08 0,11 1,69E-08 0,14 6,55E-08 0,07 3,87E-08 0,09 1,93E-08 0,13 1,36E-08 0,15 6,25E-08 0,07 4,06E-08 0,09 2,64E-08 0,11 1,31E-08 0,16 

Bexiga 

urinária 
2,62E-07 0,03 1,21E-07 0,05 6,50E-08 0,07 4,65E-08 0,08 2,58E-07 0,03 1,09E-07 0,05 6,79E-08 0,07 4,08E-08 0,09 2,60E-07 0,03 1,08E-07 0,05 6,47E-08 0,07 4,09E-08 0,09 

Testículos 6,42E-07 0,02 2,84E-07 0,03 1,63E-07 0,04 1,02E-07 0,05 6,59E-07 0,02 2,89E-07 0,03 1,70E-07 0,04 1,13E-07 0,05 6,77E-07 0,02 2,94E-07 0,03 1,73E-07 0,04 1,20E-07 0,05 

Adrenais 1,95E-07 0,04 7,92E-08 0,06 5,26E-08 0,07 3,72E-08 0,09 1,84E-07 0,04 8,41E-08 0,06 5,75E-08 0,07 4,02E-08 0,09 1,89E-07 0,04 1,06E-07 0,05 4,90E-08 0,07 3,35E-08 0,09 

Esôfago 4,96E-07 0,02 2,37E-07 0,03 1,42E-07 0,04 9,25E-08 0,06 4,80E-07 0,02 2,41E-07 0,03 1,37E-07 0,05 8,94E-08 0,06 4,81E-07 0,03 2,39E-07 0,04 1,30E-07 0,05 8,71E-08 0,06 

Próstata 2,48E-08 0,11 1,57E-08 0,14 1,06E-08 0,17 1,03E-08 0,18 2,88E-08 0,10 1,88E-08 0,13 8,46E-09 0,19 6,00E-09 0,23 3,64E-08 0,10 1,72E-08 0,14 1,25E-08 0,16 8,86E-09 0,19 

Glândula 

Linfática 
5,14E-08 0,07 2,85E-08 0,10 1,63E-08 0,13 1,01E-08 0,16 5,05E-08 0,08 3,34E-08 0,10 1,98E-08 0,12 1,32E-08 0,15 5,58E-08 0,07 3,15E-08 0,10 1,78E-08 0,13 9,44E-09 0,16 

Mama 4,85E-08 0,08 2,45E-08 0,10 1,53E-08 0,13 7,71E-09 0,19 4,24E-08 0,08 2,59E-08 0,10 1,46E-08 0,14 1,31E-08 0,15 4,43E-08 0,08 2,68E-08 0,10 1,32E-08 0,15 1,16E-08 0,16 

Pulmões 1,13E-07 0,05 5,28E-08 0,07 3,01E-08 0,10 2,06E-08 0,12 1,21E-07 0,05 5,51E-08 0,08 3,28E-08 0,10 2,22E-08 0,12 1,20E-07 0,05 5,54E-08 0,08 3,72E-08 0,09 2,39E-08 0,11 
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ANEXO F.4: Energia depositada em MeV no indivíduo do público para o campo extrapolado em exames de abdômen 

Tensão 60 kVp 70 kVp 80 kVp 

Distância 50 cm 100 cm 150 cm 200 cm 50 cm 100 cm 150 cm 200 cm 50 cm 100 cm 150 cm 200 cm 

Órgão/Tecido MeV Erro MeV Erro MeV Erro MeV Erro MeV Erro MeV Erro MeV Erro MeV Erro MeV Erro MeV Erro MeV Erro MeV Erro 

Pele 4,92E-07 0,02 2,72E-07 0,03 1,76E-07 0,04 1,07E-07 0,05 4,95E-07 0,02 2,90E-07 0,03 1,76E-07 0,04 1,11E-07 0,05 4,81E-07 0,03 2,67E-07 0,03 1,67E-07 0,04 1,13E-07 0,05 

Tecido 

Muscular 
2,30E-07 0,04 1,05E-07 0,05 6,07E-08 0,07 4,26E-08 0,09 2,12E-07 0,04 1,07E-07 0,05 6,45E-08 0,07 3,91E-08 0,09 2,35E-07 0,04 1,10E-07 0,06 6,27E-08 0,07 4,05E-08 0,09 

Fígado 2,53E-08 0,11 1,09E-08 0,16 5,98E-09 0,23 1,11E-09 0,52 2,24E-08 0,12 1,03E-08 0,17 7,67E-09 0,20 2,39E-09 0,37 1,83E-08 0,13 1,02E-08 0,17 8,67E-09 0,19 2,12E-09 0,35 

Pâncreas 1,27E-07 0,05 6,64E-08 0,07 3,84E-08 0,09 2,39E-08 0,11 1,30E-07 0,05 5,77E-08 0,07 3,82E-08 0,09 2,25E-08 0,12 1,18E-07 0,05 6,42E-08 0,07 3,43E-08 0,09 2,58E-08 0,11 

Cérebro 2,73E-07 0,03 1,40E-07 0,05 9,07E-08 0,06 4,92E-08 0,08 2,77E-07 0,03 1,46E-07 0,05 8,47E-08 0,06 5,25E-08 0,08 2,85E-07 0,03 1,42E-07 0,05 8,67E-08 0,06 5,68E-08 0,08 

Coração 6,88E-08 0,07 3,51E-08 0,09 2,66E-08 0,11 1,44E-08 0,14 6,69E-08 0,07 3,46E-08 0,10 2,33E-08 0,12 1,30E-08 0,15 7,00E-08 0,07 3,31E-08 0,10 2,11E-08 0,12 1,35E-08 0,15 

Rins 3,52E-07 0,03 2,18E-07 0,04 1,34E-07 0,05 9,48E-08 0,06 3,65E-07 0,03 1,96E-07 0,04 1,35E-07 0,05 8,58E-08 0,06 3,57E-07 0,03 2,15E-07 0,04 1,30E-07 0,05 9,00E-08 0,06 

Estômago 4,41E-08 0,08 3,67E-08 0,09 1,82E-08 0,13 1,32E-08 0,15 4,73E-08 0,08 2,67E-08 0,10 1,74E-08 0,13 1,38E-08 0,15 4,95E-08 0,08 3,26E-08 0,10 1,50E-08 0,14 1,23E-08 0,16 

Intestino 

delgado 
5,62E-08 0,07 3,62E-08 0,09 2,49E-08 0,11 1,95E-08 0,12 6,02E-08 0,07 4,39E-08 0,08 2,97E-08 0,10 1,67E-08 0,13 5,30E-08 0,07 3,43E-08 0,09 2,01E-08 0,12 1,72E-08 0,12 

Intestino 

grosso 
1,73E-07 0,04 1,29E-07 0,05 8,20E-08 0,06 5,92E-08 0,07 1,87E-07 0,04 1,29E-07 0,05 8,84E-08 0,06 6,84E-08 0,07 1,66E-07 0,04 1,33E-07 0,05 9,71E-08 0,06 6,40E-08 0,07 

Baço 8,21E-08 0,06 4,32E-08 0,08 1,98E-08 0,12 1,79E-08 0,13 8,62E-08 0,06 3,94E-08 0,08 2,66E-08 0,11 1,68E-08 0,14 8,32E-08 0,06 4,05E-08 0,09 2,53E-08 0,11 1,62E-08 0,14 

Tireoide 1,24E-07 0,05 6,50E-08 0,07 3,96E-08 0,09 2,40E-08 0,11 1,16E-07 0,05 6,42E-08 0,07 3,24E-08 0,10 2,13E-08 0,12 1,11E-07 0,05 6,26E-08 0,07 4,21E-08 0,09 2,34E-08 0,12 

Bexiga 

urinária 
4,66E-07 0,02 2,05E-07 0,04 1,09E-07 0,05 7,51E-08 0,06 4,52E-07 0,03 2,01E-07 0,04 1,10E-07 0,05 6,93E-08 0,07 4,50E-07 0,03 1,89E-07 0,04 1,03E-07 0,05 6,74E-08 0,07 

Testículos 1,16E-06 0,02 5,09E-07 0,02 2,85E-07 0,03 1,81E-07 0,04 1,16E-06 0,02 5,08E-07 0,02 2,86E-07 0,03 1,84E-07 0,04 1,17E-06 0,02 5,08E-07 0,03 2,89E-07 0,03 1,93E-07 0,04 

Adrenais 3,42E-07 0,03 1,54E-07 0,04 8,60E-08 0,06 6,11E-08 0,07 3,35E-07 0,03 1,45E-07 0,04 9,80E-08 0,06 6,31E-08 0,07 3,27E-07 0,03 1,73E-07 0,04 8,37E-08 0,06 5,42E-08 0,07 

Esôfago 8,61E-07 0,02 4,06E-07 0,03 2,46E-07 0,03 1,47E-07 0,04 8,33E-07 0,02 4,04E-07 0,03 2,27E-07 0,04 1,47E-07 0,04 8,40E-07 0,02 3,84E-07 0,03 2,17E-07 0,04 1,43E-07 0,05 

Próstata 4,95E-08 0,08 2,40E-08 0,11 1,62E-08 0,14 1,57E-08 0,15 5,36E-08 0,07 2,99E-08 0,10 1,25E-08 0,15 1,12E-08 0,17 6,20E-08 0,07 2,79E-08 0,11 1,99E-08 0,13 1,36E-08 0,16 

Glândula 

Linfática 
1,01E-07 0,05 5,39E-08 0,07 2,83E-08 0,10 1,52E-08 0,13 9,34E-08 0,06 5,53E-08 0,07 3,29E-08 0,09 2,13E-08 0,12 9,82E-08 0,06 4,81E-08 0,08 2,92E-08 0,10 1,51E-08 0,13 

Mama 7,93E-08 0,06 4,32E-08 0,08 2,36E-08 0,11 1,34E-08 0,14 7,85E-08 0,06 4,17E-08 0,08 2,20E-08 0,11 1,85E-08 0,13 7,78E-08 0,06 4,45E-08 0,08 2,24E-08 0,12 1,81E-08 0,12 

Pulmões 1,94E-07 0,04 9,60E-08 0,06 4,96E-08 0,08 3,27E-08 0,10 2,05E-07 0,04 9,16E-08 0,06 5,82E-08 0,07 3,49E-08 0,09 2,02E-07 0,04 9,08E-08 0,06 5,62E-08 0,07 3,58E-08 0,09 
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ANEXO G 
Tabela G.1: Energia depositada em MeV no paciente 

Exame  Tórax Abdômen 

Campo de 

Irradiação 
Campo ideal Campo extrapolado Campo ideal Campo extrapolado 

Tensão 60 kVp 70 kVp 80 kVp 60 kVp 70 kVp 80 kVp 60 kVp 70 kVp 80 kVp 60 kVp 70 kVp 80 kVp 

Órgão/Tecido MeV Erro MeV Erro MeV Erro MeV Erro MeV Erro MeV Erro MeV Erro MeV Erro MeV Erro MeV Erro MeV Erro MeV Erro 

Pele 2,35E-06 0,01 2,38E-06 0,01 2,39E-06 0,01 4,67E-06 0,01 4,66E-06 0,01 4,69E-06 0,01 4,75E-07 0,03 4,97E-07 0,03 5,05E-07 0,03 8,77E-07 0,02 8,83E-07 0,02 9,09E-07 0,02 

Tecido 

Muscular 
8,70E-07 0,02 8,88E-07 0,02 9,40E-07 0,02 2,18E-06 0,01 2,22E-06 0,01 2,30E-06 0,01 2,03E-04 0,00 1,93E-04 0,00 1,86E-04 0,00 2,33E-04 0,00 2,22E-04 0,00 2,13E-04 0,00 

Fígado 2,44E-08 0,11 2,77E-08 0,11 3,12E-08 0,10 4,75E-08 0,08 5,84E-08 0,07 6,18E-08 0,07 2,41E-07 0,04 2,42E-07 0,04 2,39E-07 0,04 6,85E-06 0,01 6,47E-06 0,01 6,13E-06 0,01 

Pâncreas 1,31E-07 0,05 1,39E-07 0,05 1,28E-07 0,05 2,58E-07 0,03 2,55E-07 0,03 2,60E-07 0,03 6,58E-07 0,02 6,19E-07 0,02 6,15E-07 0,02 1,18E-06 0,02 1,12E-06 0,02 1,11E-06 0,02 

Cérebro 2,36E-07 0,04 2,32E-07 0,04 2,37E-07 0,04 4,72E-07 0,03 4,74E-07 0,03 4,82E-07 0,03 8,82E-07 0,02 9,07E-07 0,02 9,37E-07 0,02 1,60E-06 0,01 1,62E-06 0,01 1,64E-06 0,01 

Coração 6,41E-08 0,07 6,52E-08 0,07 7,02E-08 0,07 1,22E-07 0,05 1,37E-07 0,05 1,46E-07 0,05 3,54E-07 0,03 3,36E-07 0,03 3,62E-07 0,03 6,62E-07 0,02 6,11E-07 0,02 6,39E-07 0,02 

Rins 1,98E-07 0,04 1,98E-07 0,04 2,01E-07 0,04 3,86E-07 0,03 3,90E-07 0,03 3,95E-07 0,03 6,23E-07 0,02 6,16E-07 0,02 6,35E-07 0,02 1,11E-06 0,02 1,13E-06 0,02 1,15E-06 0,02 

Estômago 1,12E-08 0,16 1,18E-08 0,16 1,99E-08 0,13 2,13E-08 0,12 3,33E-08 0,10 3,37E-08 0,10 3,77E-08 0,09 3,67E-08 0,09 4,19E-08 0,09 7,85E-08 0,06 7,86E-08 0,06 8,05E-08 0,06 

Intestino 

delgado 
2,67E-08 0,10 2,26E-08 0,11 2,00E-08 0,12 5,20E-08 0,07 4,96E-08 0,08 4,54E-08 0,08 5,62E-08 0,07 5,44E-08 0,07 5,56E-08 0,07 9,99E-08 0,05 9,57E-08 0,05 1,01E-07 0,05 

Intestino 

grosso 
7,98E-08 0,06 8,19E-08 0,06 7,89E-08 0,06 1,57E-07 0,04 1,58E-07 0,04 1,47E-07 0,05 1,83E-07 0,04 1,73E-07 0,04 1,76E-07 0,04 3,15E-07 0,03 3,12E-07 0,03 3,15E-07 0,03 

Baço 5,76E-07 0,02 5,75E-07 0,02 5,57E-07 0,02 1,10E-06 0,02 1,09E-06 0,02 1,07E-06 0,02 1,15E-07 0,05 1,05E-07 0,05 1,03E-07 0,05 1,88E-07 0,04 1,79E-07 0,04 1,79E-07 0,04 

Tireoide 8,93E-07 0,02 8,87E-07 0,02 8,85E-07 0,02 1,75E-06 0,01 1,75E-06 0,01 1,71E-06 0,01 1,67E-07 0,04 1,56E-07 0,04 1,69E-07 0,04 2,85E-07 0,03 2,74E-07 0,03 2,86E-07 0,03 

Bexiga 

urinária 
4,06E-06 0,01 3,96E-06 0,01 3,91E-06 0,01 5,98E-05 0,00 5,55E-05 0,00 5,21E-05 0,00 2,47E-04 0,00 2,30E-04 0,00 2,17E-04 0,00 2,56E-04 0,00 2,38E-04 0,00 2,25E-04 0,00 

Testículos 9,03E-06 0,01 9,12E-06 0,01 9,23E-06 0,01 1,12E-04 0,00 1,06E-04 0,00 1,01E-04 0,00 6,24E-04 0,00 5,91E-04 0,00 5,66E-04 0,00 6,41E-04 0,00 6,07E-04 0,00 5,82E-04 0,00 

Adrenais 1,70E-04 0,00 1,59E-04 0,00 1,50E-04 0,00 1,99E-04 0,00 1,85E-04 0,00 1,75E-04 0,00 1,61E-06 0,01 1,60E-06 0,01 1,60E-06 0,01 6,17E-06 0,01 5,87E-06 0,01 5,65E-06 0,01 

Esôfago 4,66E-04 0,00 4,33E-04 0,00 4,07E-04 0,00 5,12E-04 0,00 4,76E-04 0,00 4,48E-04 0,00 1,05E-05 0,01 9,99E-06 0,01 9,64E-06 0,01 6,76E-05 0,00 6,27E-05 0,00 5,92E-05 0,00 

Próstata 3,04E-05 0,00 2,87E-05 0,00 2,73E-05 0,00 7,65E-05 0,00 7,22E-05 0,00 6,88E-05 0,00 2,93E-07 0,03 2,91E-07 0,03 3,10E-07 0,03 6,08E-07 0,02 5,94E-07 0,02 6,22E-07 0,02 

Glândula 

Linfática 
9,88E-07 0,02 9,61E-07 0,02 9,64E-07 0,02 2,97E-06 0,01 2,82E-06 0,01 2,76E-06 0,01 1,04E-07 0,05 9,49E-08 0,06 1,14E-07 0,05 2,09E-07 0,04 1,89E-07 0,04 2,18E-07 0,04 

Mama 8,19E-07 0,02 8,24E-07 0,02 8,59E-07 0,02 2,63E-06 0,01 2,61E-06 0,01 2,56E-06 0,01 7,85E-08 0,06 8,28E-08 0,06 8,85E-08 0,06 1,59E-07 0,04 1,69E-07 0,04 1,74E-07 0,04 

Pulmões 9,83E-05 0,00 9,28E-05 0,00 8,85E-05 0,00 1,20E-04 0,00 1,13E-04 0,00 1,08E-04 0,00 1,05E-06 0,02 1,07E-06 0,02 1,04E-06 0,02 6,24E-06 0,01 6,15E-06 0,01 6,09E-06 0,01 
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ANEXO H 

ANEXO H.1: Coeficiente de conversão para dose efetiva por dose absorvida no ar das esferas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tórax Abdômen 

Coeficiente de Conversão CC's (Sv/Gy) Coeficiente de Conversão CC's (Sv/Gy) 

Campo Ideal (CI) Campo Ideal (CI) 

  CC's   CC's 

Distância (cm) 60 kVp 70 kVp 80 kVp Distância (cm) 60 kVp 70 kVp 80 kVp 

50 0,89 0,95 1,01 50 0,90 0,94 1,03 

100 1,16 1,35 1,39 100 1,15 1,28 1,40 

150 1,46 1,48 1,53 150 1,52 1,55 1,53 

200 1,27 1,28 1,43 200 1,29 1,45 1,56 

Campo Extrapolado (CE) Campo Extrapolado (CE) 

  60 kVp 70 kVp 80 kVp   60 kVp 70 kVp 80 kVp 

Distância (cm) CC's CC's CC's Distância (cm) CC's CC's CC's 

50 1,37 1,48 1,58 50 0,93 0,99 1,04 

100 1,76 1,99 2,07 100 1,15 1,21 1,29 

150 2,03 2,08 2,22 150 1,33 1,37 1,41 

200 2,01 2,04 2,27 200 1,35 1,52 1,67 
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ANEXO I 

 

ANEXO I.1: Risco de câncer por órgão para radiação espalhada proveniente de exames de tórax a campo colimado em indivíduo no 

público 

Órgãos 

Coeficiente 

de risco 

PC/Dar (mGy
-1

) 

Campo Ideal 

Fr 

(10
-7

 mSv
-1

) 

60 kVp 70 kVp 80 kVp 

50 cm 100 cm 150 cm 200 cm 50 cm 100 cm 150 cm 200 cm 50 cm 100 cm 150 cm 200 cm 

Esôfago 16 1,28E-08 5,56E-09 3,05E-09 2,01E-09 1,41E-08 6,25E-09 3,14E-09 2,14E-09 1,55E-08 6,03E-09 3,87E-09 2,49E-09 

Estômago 60 5,59E-10 3,03E-10 2,16E-10 2,27E-10 5,83E-10 2,94E-10 2,77E-10 1,17E-10 5,63E-10 2,89E-10 1,89E-10 2,04E-10 

Intestino 

Grosso 50 5,85E-10 4,84E-10 3,05E-10 2,52E-10 6,96E-10 5,82E-10 3,73E-10 2,25E-10 7,05E-10 6,55E-10 4,00E-10 2,55E-10 

Fígado 21 5,30E-12 4,57E-12 3,37E-12 1,51E-12 7,41E-12 4,42E-12 2,82E-12 1,45E-12 8,11E-12 4,89E-12 3,13E-12 8,13E-13 

Pulmão 127 7,20E-10 3,50E-10 2,03E-10 1,23E-10 8,03E-10 3,47E-10 2,64E-10 1,77E-10 9,17E-10 4,02E-10 2,58E-10 1,87E-10 

Pele 670 3,56E-09 1,84E-09 1,05E-09 7,79E-10 3,88E-09 2,17E-09 1,14E-09 6,93E-10 4,34E-09 2,26E-09 1,42E-09 7,78E-10 

Mama 49 7,34E-09 2,40E-09 1,78E-09 1,29E-09 6,96E-09 3,48E-09 2,12E-09 1,44E-09 8,32E-09 3,96E-09 2,48E-09 1,06E-09 

Bexiga 42 1,13E-08 5,68E-09 3,17E-09 1,88E-09 1,29E-08 5,94E-09 3,37E-09 2,10E-09 1,32E-08 6,93E-09 3,52E-09 2,38E-09 

Tireóide 9 1,93E-09 9,94E-10 6,00E-10 4,27E-10 2,07E-09 1,23E-09 6,17E-10 3,06E-10 2,61E-09 1,10E-09 8,96E-10 5,34E-10 

Testículos 12 1,22E-08 5,86E-09 3,33E-09 2,10E-09 1,36E-08 6,53E-09 3,56E-09 2,26E-09 1,48E-08 7,00E-09 3,73E-09 2,80E-09 
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ANEXO I.2: Risco de câncer por órgão para radiação espalhada proveniente de exames de tórax a campo extrapolado em indivíduo no 

público 

Órgãos 

Coeficiente 

de risco 

PC/Dar(mGy
-1

) 

Campo Extrapolado 

Fr 

(10
-7

 mSv
-1

) 

60 kVp 70 kVp 80 kVp 

50 cm 100 cm 150 cm 200 cm 50 cm 100 cm 150 cm 200 cm 50 cm 100 cm 150 cm 200 cm 

Esôfago 16 2,23E-08 9,58E-09 5,16E-09 3,39E-09 2,47E-08 1,09E-08 5,68E-09 3,81E-09 2,64E-08 1,12E-08 6,46E-09 4,04E-09 

Estômago 60 8,19E-10 5,61E-10 4,20E-10 2,91E-10 9,39E-10 5,87E-10 4,81E-10 2,37E-10 9,46E-10 5,65E-10 4,10E-10 2,71E-10 

Intestino 

Grosso 50 1,08E-09 8,31E-10 5,29E-10 4,13E-10 1,18E-09 8,87E-10 6,43E-10 4,16E-10 1,26E-09 9,78E-10 7,04E-10 4,50E-10 

Fígado 21 1,16E-11 7,14E-12 4,43E-12 2,27E-12 1,47E-11 7,36E-12 4,65E-12 2,24E-12 1,61E-11 8,23E-12 5,23E-12 2,34E-12 

Pulmão 127 1,31E-09 5,96E-10 3,56E-10 2,10E-10 1,42E-09 6,29E-10 4,30E-10 2,84E-10 1,58E-09 7,60E-10 4,38E-10 3,27E-10 

Pele 670 6,59E-09 3,36E-09 1,90E-09 1,25E-09 7,41E-09 3,76E-09 1,99E-09 1,22E-09 8,05E-09 3,95E-09 2,38E-09 1,48E-09 

Mama 49 1,27E-08 5,37E-09 3,13E-09 1,96E-09 1,31E-08 5,92E-09 3,44E-09 2,24E-09 1,45E-08 6,51E-09 3,91E-09 1,95E-09 

Bexiga 42 2,00E-08 9,30E-09 5,21E-09 3,26E-09 2,18E-08 1,03E-08 5,78E-09 3,74E-09 2,28E-08 1,17E-08 6,36E-09 4,27E-09 

Tireóide 9 3,44E-09 1,58E-09 9,95E-10 7,14E-10 3,81E-09 2,10E-09 1,00E-09 5,39E-10 4,63E-09 2,04E-09 1,44E-09 8,98E-10 

Testículos 12 2,11E-08 9,67E-09 5,70E-09 3,60E-09 2,33E-08 1,09E-08 6,02E-09 3,84E-09 2,57E-08 1,17E-08 6,41E-09 4,55E-09 
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ANEXO I.3: Risco de câncer por órgão para radiação espalhada proveniente de exames de abdômen a campo colimado em indivíduo no 

público 

Órgãos 

Coeficiente 

de risco 

PC/Dar (mGy
-1

) 

Campo Ideal 

Fr 

(10
-7

 mSv
-1

) 

60 kVp 70 kVp 80 kVp 

50 cm 100 cm 150 cm 200 cm 50 cm 100 cm 150 cm 200 cm 50 cm 100 cm 150 cm 200 cm 

Esôfago 16 1,09E-08 5,20E-09 3,12E-09 2,03E-09 1,18E-08 5,94E-09 3,36E-09 2,20E-09 1,30E-08 6,44E-09 3,49E-09 2,35E-09 

Estômago 60 6,00E-10 3,91E-10 3,03E-10 1,54E-10 7,36E-10 3,99E-10 2,39E-10 1,60E-10 7,82E-10 5,84E-10 2,74E-10 1,47E-10 

Intestino Grosso 50 7,51E-10 5,81E-10 3,76E-10 2,40E-10 9,45E-10 6,25E-10 4,72E-10 3,13E-10 9,13E-10 6,82E-10 5,36E-10 3,20E-10 

Fígado 21 9,82E-12 3,62E-12 2,03E-12 4,74E-13 1,20E-11 4,14E-12 4,04E-12 1,17E-12 7,36E-12 4,94E-12 4,72E-12 1,23E-12 

Pulmão 127 6,56E-10 3,07E-10 1,75E-10 1,20E-10 7,90E-10 3,59E-10 2,14E-10 1,44E-10 8,55E-10 3,95E-10 2,65E-10 1,71E-10 

Pele 670 2,69E-09 1,52E-09 1,07E-09 6,64E-10 3,17E-09 1,89E-09 1,24E-09 7,76E-10 3,41E-09 1,86E-09 1,27E-09 9,01E-10 

Mama 49 5,23E-09 2,64E-09 1,64E-09 8,30E-10 5,11E-09 3,13E-09 1,76E-09 1,58E-09 5,85E-09 3,54E-09 1,74E-09 1,52E-09 

Bexiga 42 1,21E-08 5,57E-09 3,00E-09 2,14E-09 1,33E-08 5,64E-09 3,51E-09 2,11E-09 1,47E-08 6,13E-09 3,66E-09 2,31E-09 

Tireóide 9 1,74E-09 1,03E-09 6,26E-10 4,18E-10 1,82E-09 1,07E-09 5,35E-10 3,76E-10 1,89E-09 1,23E-09 8,01E-10 3,96E-10 

Testículos 12 1,21E-08 5,35E-09 3,07E-09 1,91E-09 1,39E-08 6,10E-09 3,59E-09 2,39E-09 1,56E-08 6,79E-09 3,99E-09 2,76E-09 
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ANEXO I.4: Risco de câncer por órgão para radiação espalhada proveniente de exames de abdômen  a campo extrapolado  em indivíduo 

no público 

Órgãos 

Coeficiente de 

risco 

PC/Dar(mGy
-1

) 

Campo Extrapolado 

Fr 

(10
-7

 mSv
-1

) 

60 kVp 70 kVp 80 kVp 

50 cm 100 cm 150 cm 200 cm 50 cm 100 cm 150 cm 200 cm 50 cm 100 cm 150 cm 200 cm 

Esôfago 16 1,88E-08 8,90E-09 5,39E-09 3,22E-09 2,04E-08 9,90E-09 5,56E-09 3,60E-09 2,26E-08 1,03E-08 5,84E-09 3,83E-09 

Estômago 60 9,66E-10 8,04E-10 3,98E-10 2,90E-10 1,16E-09 6,54E-10 4,26E-10 3,38E-10 1,33E-09 8,77E-10 4,03E-10 3,31E-10 

Intestino 

Grosso 50 1,28E-09 9,53E-10 6,07E-10 4,38E-10 1,54E-09 1,07E-09 7,31E-10 5,66E-10 1,51E-09 1,21E-09 8,81E-10 5,81E-10 

Fígado 21 1,61E-11 6,96E-12 3,82E-12 7,11E-13 1,60E-11 7,33E-12 5,48E-12 1,71E-12 1,44E-11 8,00E-12 6,80E-12 1,66E-12 

Pulmão 127 1,12E-09 5,56E-10 2,87E-10 1,89E-10 1,33E-09 5,94E-10 3,77E-10 2,26E-10 1,43E-09 6,45E-10 4,00E-10 2,55E-10 

Pele 670 4,84E-09 2,68E-09 1,73E-09 1,05E-09 5,45E-09 3,19E-09 1,94E-09 1,22E-09 5,81E-09 3,23E-09 2,01E-09 1,36E-09 

Mama 49 8,51E-09 4,63E-09 2,53E-09 1,44E-09 9,42E-09 5,00E-09 2,64E-09 2,23E-09 1,02E-08 5,85E-09 2,95E-09 2,38E-09 

Bexiga 42 2,14E-08 9,41E-09 4,99E-09 3,45E-09 2,32E-08 1,03E-08 5,64E-09 3,56E-09 2,54E-08 1,07E-08 5,82E-09 3,80E-09 

Tireóide 9 3,06E-09 1,60E-09 9,76E-10 5,92E-10 3,19E-09 1,77E-09 8,93E-10 5,87E-10 3,36E-09 1,89E-09 1,27E-09 7,08E-10 

Testículos 12 2,17E-08 9,56E-09 5,35E-09 3,40E-09 2,44E-08 1,07E-08 6,00E-09 3,87E-09 2,69E-08 1,17E-08 6,66E-09 4,44E-09 
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ANEXO J 

 

ANEXO J.1: Cálculo de conversão, risco de câncer e efeito hereditário por Dar para radiação espalhada proveniente de exames de tórax 

para campo ideal em indivíduo do público 

Cálculo 

Coeficiente de 

risco 

Campo Ideal 

60 kVp 70 kVp 80 kVp 

Fr (10-5 mSv-1) 50 cm 100 cm 150 cm 200 cm 50 cm 100 cm 150 cm 200 cm 50 cm 100 cm 150 cm 200 cm 

Coeficiente de 

conversão  
E/Dar (mSv/mGy) 

- 1,74E-03 7,93E-04 4,66E-04 3,07E-04 1,90E-03 9,16E-04 5,09E-04 3,20E-04 2,10E-03 9,61E-04 5,62E-04 3,73E-04 

Risco de Câncer  

PC/Dar (mGy-1) 
4,1 7,1E-08 3,3E-08 1,9E-08 1,3E-08 7,8E-08 3,8E-08 2,1E-08 1,3E-08 8,6E-08 3,9E-08 2,3E-08 1,5E-08 

Efeito Hereditário 
PH/Dar (mGy-1) 

0,1 1,74E-09 7,93E-10 4,66E-10 3,07E-10 1,90E-09 9,16E-10 5,09E-10 3,20E-10 2,10E-09 9,61E-10 5,62E-10 3,73E-10 

ANEXO J.2: Cálculo de conversão, risco de câncer e efeito hereditário por Dar para radiação espalhada proveniente de exames de tórax 

para campo extrapolado em indivíduo do público 

Cálculo 

Coeficiente de 
risco 

Campo Extrapolado 

60 kVp 70 kVp 80 kVp 

Fr (10-5 mSv-1) 50 cm 100 cm 150 cm 200 cm 50 cm 100 cm 150 cm 200 cm 50 cm 100 cm 150 cm 200 cm 

Coeficiente de 

conversão 
 E/Dar (mSv/mGy) 

- 3,03E-03 1,37E-03 7,97E-04 5,17E-04 3,32E-03 1,56E-03 8,64E-04 5,47E-04 3,64E-03 1,65E-03 9,47E-04 6,20E-04 

Risco de Câncer  
PC/Dar (mGy-1) 

4,1 1,2E-07 5,6E-08 3,3E-08 2,1E-08 1,4E-07 6,4E-08 3,5E-08 2,2E-08 1,5E-07 6,8E-08 3,9E-08 2,5E-08 

Efeito Hereditário  
PH/Dar (mGy-1) 

0,1 3,03E-09 1,37E-09 7,97E-10 5,17E-10 3,32E-09 1,56E-09 8,64E-10 5,47E-10 3,64E-09 1,65E-09 9,47E-10 6,20E-10 
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ANEXO J.3: Cálculo de conversão, risco de câncer e efeito hereditário por Dar para radiação espalhada proveniente de exames de 

abdômen para campo ideal em indivíduo do público 

Cálculo 

Coeficiente de 
risco 

Campo Ideal 

60 kVp 70 kVp 80 kVp 

Fr (10-5 mSv-1) 50 cm 100 cm 150 cm 200 cm 50 cm 100 cm 150 cm 200 cm 50 cm 100 cm 150 cm 200 cm 

Coeficiente de 

conversão 

 E/Dar (mSv/mGy) 

- 1,61E-03 7,54E-04 4,47E-04 2,81E-04 1,79E-03 8,52E-04 5,03E-04 3,46E-04 1,99E-03 9,65E-04 5,46E-04 3,73E-04 

Risco de Câncer  
 PC/ Dar (mGy-1) 

4,1 6,6E-08 3,1E-08 1,8E-08 1,2E-08 7,3E-08 3,5E-08 2,1E-08 1,4E-08 8,1E-08 4,0E-08 2,2E-08 1,5E-08 

Efeito Hereditário  

PH/ Dar (mGy-1) 
0,1 1,61E-09 7,54E-10 4,47E-10 2,81E-10 1,79E-09 8,52E-10 5,03E-10 3,46E-10 1,99E-09 9,65E-10 5,46E-10 3,73E-10 

ANEXO J.4: Cálculo de conversão, risco de câncer e efeito hereditário por Dar para radiação espalhada proveniente de exames de 

abdômen para campo extrapolado em indivíduo do público 

Cálculo 

Coeficiente de 

risco 

Campo Extrapolado 

60 kVp 70 kVp 80 kVp 

Fr (10-5 mSv-1) 50 cm 100 cm 150 cm 200 cm 50 cm 100 cm 150 cm 200 cm 50 cm 100 cm 150 cm 200 cm 

Coeficiente de 
conversão 

 E/ Dar (mSv/mGy) 

- 2,83E-03 1,33E-03 7,52E-04 4,76E-04 3,14E-03 1,46E-03 8,28E-04 5,53E-04 3,43E-03 1,61E-03 9,06E-04 6,08E-04 

Risco de Câncer  

PC/ Dar (mGy-1) 
4,1 1,2E-07 5,4E-08 3,1E-08 2,0E-08 1,3E-07 6,0E-08 3,4E-08 2,3E-08 1,4E-07 6,6E-08 3,7E-08 2,5E-08 

Efeito Hereditário 

 PH/ Dar (mGy-1) 
0,1 2,83E-09 1,33E-09 7,52E-10 4,76E-10 3,14E-09 1,46E-09 8,28E-10 5,53E-10 3,43E-09 1,61E-09 9,06E-10 6,08E-10 

 


