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RESUMO 

 

 Este trabalho tem como objetivo principal o desenvolvimento de um phantom 

antropomórfico da cabeça humana para dosimetria em tomografia computadorizada. Tal 

objeto simulador foi construído com materiais de fácil acesso e baixo custo (alginato e 

resina acrílica). Além disso, o seu comportamento dosimétrico foi avaliado em um 

tomógrafo ao se comparar valores de C100mm e dose efetiva estimada. Os phantoms 

foram preenchidos com água porque os valores dos coeficientes de absorção energética 

e dos coeficientes atenuação mássico indicaram que este é o melhor material para 

simular o cérebro da referência (cérebro da ICRU-44). Dois phantoms foram 

construídos para este trabalho, um teve como modelo um crânio real e o outro um 

manequim comum. O phantom confeccionado a partir de um crânio real possui medidas 

anatômicas que diferem de referência (ICRU-48) em 4%. O valor da dose efetiva 

estimada no crânio real foi de 1,29 mSv, valor 5,4 vezes maior do que o calculado no 

phantom computacional (MASH). Apesar de ser um valor bastante discrepante, o 

mesmo representa uma melhora de 46% em relação ao objeto simulador geométrico de 

acrílico. O custo do phantom antropomórfico, obtido de um crânio real, utilizando as 

técnicas e materiais usados nesse trabalho é de, aproximadamente, R$ 300,00. 
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ABSTRACT 

 

 The main goal of this work is the development of an anthropomorphic head 

phantom for use in computed tomography dosimetry. This phantom was built with 

materials which are inexpensive and easy to find (alginate and acrylic resin). 

Additionally, its dosimetric behavior was analyzed in a CT, comparing the values of 

C100mm and the estimated effective dose. The phantoms were filled with water because 

of the fact that the mass attenuation coefficients and the mass energy-absorption 

coefficient indicated that this was the best material to simulate the reference brain 

(ICRU-44’s brain). Two phantoms were built for this work; one was created using a real 

skull and the other using a regular mannequin. The phantom created with the real skull 

showed an average percentage difference of 4% in anatomical measurements in 

comparison with the reference (ICRU-48). The value of the estimated effective dose in 

the real skull phantom was 1,29 mSv, a value 5.4 times greater than the computational 

phantom (MASH). Despite the discrepant value, it represents a 46% improvement in 

comparison with the geometric PMMA phantom. It is estimated that the cost of the 

phantom produced from a real skull using the techniques and materials used in this 

work is approximately R$ 300,00. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A tomografia computadorizada (TC) corresponde a, aproximadamente, 6% dos 

procedimentos envolvendo radiação ionizante, entretanto, ao ser analisada a 

contribuição para a dose depositada na população, foi constatado que esta modalidade é 

responsável por 50% da dose coletiva efetiva [1, 2]. Porquanto, os tomógrafos devem 

ser submetidos a rigorosos testes de controle de qualidade (CQ) que permitem a 

detecção de irregularidades e, por conseguinte, a correção das mesmas [3]. 

A exposição à radiação ionizante está imbuída de riscos, dentre eles, o que causa 

a maior preocupação e, sendo assim, convergindo todos os esforços para evitar: o 

câncer. Sabe-se que, à medida que a dose cresce, a probabilidade de ocorrência dos 

efeitos deletérios da radiação ionizante aumenta, por isso, é necessário rigidez quanto à 

liberação do tomógrafo para realização de exames [3, 4]. 

O estudo dosimétrico é de extrema importância, em especial, na tomografia 

computadorizada, onde a dose depositada no paciente possui valores elevados [5]. 

Entretanto, um empecilho surge: o fato de que é inviável medir a dose no paciente. É 

necessário levar em conta o estresse que ele está sendo submetido, a debilidade inerente 

à doença e as inúmeras exposições que teriam que ser feitas para se obter resultados. 

Todos estes fatores combinados agravariam ainda mais o quadro geral do paciente. 

Devido a esta problemática, surgiram os objetos simuladores ou phantoms para simular 

o paciente quando a submetidos a exames de tomografia computadorizada [6].   

Phantoms ou objetos simuladores são objetos que reproduzem as características 

físicas, com certo grau de fidelidade, de algo que se deseje simular quando submetidos a 

fenômenos físicos. No caso específico deste trabalho: a interação da radiação ionizante, 

produzida pelo tomógrafo, com os tecidos da cabeça humana. 

Os objetos simuladores vêm evoluindo naturalmente, tanto na forma quanto na 

constituição. Passaram de simples objetos geométricos (esfera, cilindro, placas) para 

outros com as formas características do corpo humano, por isso são chamados de 

phantoms antropomórficos. Há também, objetos simuladores que são inteiramente 

computacionais. Estes simulam os fenômenos físicos através de programas 

desenvolvidos para este fim [7]. 
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Há objetos simuladores que têm por objetivo avaliar a qualidade de imagem. 

Este processo se dá, geralmente, inserindo-se materiais que simulam as diferentes 

anomalias que aparecem no corpo humano: microcalcificações, tumores, cistos, dentre 

outras. 

Na confecção de phantoms da cabeça, alguns autores se utilizam de manequins 

[8]. A proposta deste trabalho é utilizar um crânio humano como molde para melhor 

simular os fenômenos físicos de um exame tomográfico, uma vez que as proporções e 

estruturas anatômicas são mantidas. Além de realizar um estudo comparativo entre 

phantoms geométricos e antropomórficos. 

Um dos problemas existentes na aquisição de um objeto simulador é o seu 

elevado custo, como por exemplo, U$ 18,000.00 pelo phantom Lucy 3D+. Os preços 

variam de acordo com suas finalidades. Convém levar em conta quais características 

físicas se deseja simular, se o formato é antropomórfico ou geométrico, qual região será 

simulada (tórax, cabeça, corpo inteiro), materiais constituintes do phantom, dentre 

outras. Os valores dos objetos simuladores podem chegar a alguns milhares de dólares 

(vide Tabela 1). Geralmente, são produtos que devem ser importados, o que dificulta 

ainda mais o acesso [8]. Portanto, um phantom com fabricação nacional, eficiente e com 

baixo custo, teria grande probabilidade de ser aceito no mercado nacional. 

O principal objetivo deste trabalho foi a confecção de objetos simuladores 

antropomórficos com materiais de fácil obtenção e manipulação. Com os objetos 

simuladores prontos, foi realizado um estudo comparativo juntamente com os phantoms 

geométricos. Para averiguar o comportamento dosimétrico dos mesmos, quando 

submetidos ao feixe da tomografia computadorizada, foram realizadas medidas 

dosimétricas. Tais medidas revelaram que o objeto simulador desenvolvido a partir de 

um crânio humano, obteve um rendimento 46% melhor que o phantom geométrico de 

acrílico.    
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Tomografia Computadorizada (TC) 

 

A tomografia computadorizada é um marco na história do radiodiagnóstico e é 

considerada pela comunidade médica como o maior avanço na área desde o 

descobrimento dos raios X. O nome associado à sua descoberta é Godfrey N. 

Hounsfield. Este engenheiro inglês revolucionou o mundo da medicina sem pertencer à 

nenhuma universidade renomada e sem a ajuda de nenhum fabricante de equipamentos 

radiológicos. Sua invenção foi concebida na empresa britânica EMI, que até então só 

havia produzido discos e componentes eletrônicos. Hounsfield ganhou o prêmio Nobel 

de medicina em 1979 e também foi homenageado ao ter o seu nome atribuído à unidade 

que descreve o número CT [5]. 

 

 

Figura 1. Godfrey Newbold Hounsfield, ganhador do prêmio Nobel de medicina de 

1979. Retirada do site http://www.catscanman.net (12/01/2012) 

 

As primeiras imagens clínicas foram produzidas no hospital Atkinson Morley, 

Londres, em 1972. Logo na primeira imagem obtida de um paciente, foi comprovada a 

eficácia da tomografia computadorizada ao ser detectado um tumor cístico no lobo 

frontal. Depois dessa data, a tomografia não parou de se desenvolver e se espalhar pelo 

mundo. Apesar do desenvolvimento das outras modalidades radiológicas, a tomografia 

computadorizada está com a sua posição no mercado e nos procedimentos de 

radiodiagnóstico consolidada [5]. 

 

http://www.catscanman.net/
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2.1.1 Princípios básicos da tomografia computadorizada 

 

A tomografia foi a primeira modalidade a produzir, exclusivamente, imagens 

digitais no computador em vez de adquiri-las no formato analógico, além de oferecê-las 

em cortes únicos e discretos e não como imagens superpostas de alguma região do 

corpo. Para conseguir tal efeito (obter imagens sem a superposição das estruturas 

anatômicas) a tomografia computadorizada se apoia no princípio básico de que a 

estrutura interna de um objeto pode ser reconstruída a partir de múltiplas projeções do 

mesmo [9]. Este procedimento se dá com a fonte de raios X e o detector movendo-se em 

sincronia. Durante este scan (varredura) do objeto, as estruturas intrínsecas atenuam o 

feixe de raios X de acordo com as suas densidades e números atômicos efetivos. É 

através da intensidade da radiação detectada (variável conforme o padrão de atenuação) 

que um perfil de intensidade ou projeção é formado.  

O processamento computacional das projeções envolve a superposição efetiva de 

cada projeção para reconstruir uma imagem das estruturas anatômicas naquele corte. 

Para cada valor detectado de coeficiente de atenuação (μ), é atribuído um valor na 

escala de cinza. O computador, através de equações, constrói uma matriz de valores, e 

refaz a imagem de uma secção transversal [10]. 

 

 

 

Figura 2. Esquema de como são obtidas as imagens em TC [5]. 

 

 Na Figura 2 é exposto um esquema simplificado da obtenção de imagem na 

tomografia computadorizada através dos coeficientes de atenuação μn. O computador 

soma os valores dos coeficientes na horizontal, vertical e diagonal, o que resulta nos Sn 
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vistos na figura acima. Ao resolver as equações lineares, um valor de cinza é atribuído 

ao resultado, criando assim, a imagem de um corte.  

Este exemplo é bastante simples comparado à realidade, todavia, contém a ideia 

básica da obtenção de imagem em TC. 

 

2.1.2 Componentes do tomógrafo 

 

Este subtópico tem por objetivo discursar sobre os principais componentes do 

tomógrafo: o computador e o gantry. 

 

2.1.2.1 Computador 

 

Como foi tratado anteriormente, para se obter a imagem TC é necessário 

resolver cerca de 250.000 equações simultaneamente, o que requer um poderoso 

processador de dados. 

 Dentro do computador há o microprocessador e a memória primária. Este 

conjunto é o que determina o tempo entre o término do exame e o aparecimento da 

imagem no monitor, intervalo de tempo que é chamado: tempo de reconstrução. Há 

tomógrafos que utilizam um arranjo de processadores em vez de um microprocessador 

para a obtenção da imagem. Este arranjo faz muito mais cálculos simultaneamente e, 

por esse motivo, é muito mais rápido que o microprocessador. 

 É também no computador que se define os parâmetros da exposição, como por 

exemplo: pico de tensão aplicada ao tubo de raios X (kVp), a corrente no tubo (mA) e 

espessura de corte. No software do tomógrafo é possível usar ferramentas convenientes 

para os exames. Exemplo: comandos rápidos para se realizar um scout e outros para 

adicionar dados do paciente na imagem (sexo, idade, nome). 

 

2.1.2.2 Gantry 

 

O gantry inclui o tubo de raios X, o arranjo de detectores, o gerador de alta 

voltagem, e o suporte mecânico de cada um desses. O técnico pode enviar comandos 
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eletrônicos para todas essas unidades através do computador, onde posteriormente se 

dará a obtenção de imagem e atividades pós-processamento. 

 O tubo de raios X, no caso específico da tomografia computadorizada, requer 

cuidados especiais, como por exemplo, a necessidade de ser energizado por até 60 

segundos ininterruptos. Com o objetivo de dissipar o calor produzido no tubo, são 

usados rotores que podem girar a altas velocidades. É importante tomar todas as 

precauções que o tubo de raios X necessita, pois é neste aparato que, na maior parte das 

vezes, se dão os problemas de mau funcionamento na TC, além de ser a principal 

limitação da frequência de exames sequenciais [10]. 

 O arranjo de detectores constitui um dos componentes mais importantes da TC, 

uma vez que é responsável pela detecção da radiação ionizante e também pela 

conversão da intensidade de raio X em um sinal elétrico correspondente, além de 

ampliá-lo e converter o sinal analógico em digital [5]. Antigamente, os detectores a base 

de gás predominavam, entretanto, eles foram substituídos por cintiladores. Os primeiros 

arranjos de detectores cintilantes continham conjuntos de cristais cintiladores e tubos 

fotomultiplicadores. Esses detectores não podiam ser montados muito próximos e 

necessitavam de uma fonte de alimentação para cada tubo fotomultiplicador, porquanto, 

têm sido substituídos por conjuntos de cristais e fotodiodos. Os fotodiodos convertem 

luz em um sinal eletrônico, são menores e mais baratos e não requerem uma fonte de 

alimentação. Os detectores de cintilação têm alta eficiência na detecção de raios X. 

Cerca de 90% dos raios X incidentes no detector são absorvidos e contribuem para o 

sinal produzido. Nos tomógrafos atuais é possível montar os detectores de forma que a 

distância entre eles seja igual a zero e devido a este motivo, a eficiência total de 

detecção chega a 90%. Esta eficiência reduz a dose no paciente, outrossim, o tempo de 

obtenção de imagem [10]. 

 O gerador de alta tensão é montado para girar no gantry devido ao seu pequeno 

tamanho em relação ao transformador de alta voltagem. Nos exames TC, 

aproximadamente 50 kW de potência são necessários. 

 A mesa do paciente deve acomodá-lo de forma confortável, assim como deve ser 

confeccionada com materiais de baixo número atômico, como, por exemplo, fibra de 

carbono, com o objetivo de não produzir interferência nos exames TC. A mesa deve 

também ser impulsionada de forma suave por um motor (o peso do paciente não deve 

interferir neste posicionamento). A posição da mesa é de extrema importância, tendo em 

vista que se não for feito de maneira correta, a mesma região pode ser examinada duas 
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vezes, por conseguinte duplicando a dose no paciente, ou ainda, podendo o exame ser 

perdido por completo.   

 

 

Figura 3. Exemplo de tomógrafo, onde se pode observar o gantry, a mesa do 

paciente e monitor. Retirada do site http://www.gehealthcare.com (12/01/2012) 

 

2.2 Câmaras de Ionização 

 

As câmaras de ionização são dosímetros que são capazes de fazer a medição 

através de um volume sensível, que geralmente é constituído de ar. Quando a radiação 

interage com a parte ativa da câmara, vários processos podem ocorrer, inclusive a 

ionização, logo, alguns pares de íons serão produzidos dentro da câmara. Ao serem 

submetidos a uma diferença de potencial, os pares elétrons-íon irão percorrer o caminho 

em direção ao eletrodo positivo no caso dos elétrons, já os íons, se encaminharão para o 

eletrodo carregado negativamente. Portanto, ao serem coletados, os elétrons, produzirão 

uma pequena corrente no eletrodo e é através desta corrente que a câmara calcula o sinal 

resultante da interação da radiação com o volume sensível [9]. 

A câmara de ionização usada em TC é conhecida como tipo lápis. Possui um 

comprimento sensível de aproximadamente 10 cm e um volume sensível de 

aproximadamente 3 cm³. Através desta câmara tipo lápis é possível calcular CTDI100mm 

ou C100mm, tanto no ar quanto em objetos simuladores [11]. 

 

 

http://www.gehealthcare.com/
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Figura 4. Fotografia de uma câmara de ionização tipo-lápis usada em TC. 

 

 

2.3 Dosimetria na Tomografia Computadorizada (TC) 

 

Naturalmente, as técnicas e os procedimentos utilizados na tomografia 

computadorizada foram evoluindo, isto é, tornaram-se mais eficientes quanto à 

capacidade de resolução espacial e temporal, por isso que sua utilização em todo o 

mundo tem crescido significativamente. Não obstante, apesar deste notório crescimento, 

analisando-se o número de exames de TC realizados e comparando-os com todas as 

outras modalidades de radiodiagnóstico, percebemos que os exames de TC 

correspondem à, aproximadamente, 6% dos exames. Mesmo com a porcentagem 

relativamente baixa, isso não impede que esta modalidade responda por quase 50% da 

dose coletiva efetiva produzida pelos exames de radiodiagnóstico [5]. 

 

2.3.1 Grandezas Dosimétricas 

 

Quando a radiação ionizante interage com algum meio, fenômenos físicos 

ocorrem: efeito Compton, fotoelétrico, dentre outros. Na tentativa de descrever as 

influências desta interação, foram criadas grandezas físicas e de proteção. As grandezas 

mais utilizadas são: 

 

1. Exposição (grandeza física) 

2. Kerma (grandeza física) 

3. Dose absorvida ou dose (grandeza física) 

4. Dose equivalente (grandeza de proteção) 

5. Dose efetiva (grandeza de proteção) 
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2.3.1.1 Exposição 

 

Ao interagir com a matéria, fótons de raios X ou raios γ podem liberar íons no 

meio de interação (no caso específico da grandeza exposição, este meio tem que ser o 

ar). Se fizermos a divisão da quantidade de carga dQ (proveniente dos íons), pela massa 

de ar dm, obteremos o valor da exposição [4]: 

 

ardm

dQ
R                                                           (Eq. 1) 

 

 O símbolo R é designado para exposição, o subscrito ar em ardm  foi usado para 

reforçar a ideia que esta grandeza só pode ser calculada no ar. A unidade no SI (sistema 

internacional) é definida como coulomb por quilograma de ar (C/Kgar). 

 

2.3.1.2 Kerma 

 

Quando partículas que não possuem carga (ex. fótons e nêutrons) interagem com 

um meio, o resultado desta interação pode ocorrer sob forma de liberação de partículas 

que por sua vez, são carregadas. Tais partículas contêm uma energia cinética inicial, se 

somarmos esta energia e dividirmos pela massa dm (meio em que foram liberadas), 

obteremos, deste modo, o kerma [4]: 

 

dm

dE
K tr                                                             (Eq. 2) 

 

onde K é o kerma (kinetic energy released per unit of mass), dEtr é a soma das energias 

cinéticas iniciais de partículas carregadas liberadas por partículas não carregadas e dm é 

a massa de um determinado meio. O nome da unidade do kerma é gray (Gy = J/kg). Se 

o meio em questão for o ar, obteremos o kerma no ar, grandeza esta muito utilizada no 

radiodiagnóstico e para medi-la é necessário um dosímetro que possua uma massa de ar 

conhecida. Câmaras de ionização conseguem medir tal grandeza.  

 



10 

 

2.3.1.3 Dose absorvida ou Dose 

 

A dose absorvida, D, é o quociente d  ̅ por dm onde d  ̅ é a média da energia 

absorvida por uma massa dm, assim: 

 

dm

d
D


                                                        (Eq. 3) 

 

A unidade de dose absorvida é gray (Gy). É importante frisar que para um 

material dado, a dose absorvida e o kerma são numericamente iguais quando o 

equilíbrio eletrônico é estabelecido. Se tal condição não for satisfeita, as diferenças 

entre as duas grandezas não poderão ser desprezadas [12].  

 

2.3.1.4 Dose equivalente 

 

A dose equivalente HT é definida na ICRP-60 (Comissão Internacional em 

Radioproteção) [13], assim como na ICRU-51 [14]. Considerando uma irradiação com 

apenas um tipo de radiação R, a dose equivalente é o produto do fator de ponderação 

desta radiação R, wR, com a dose absorvida pelo órgão ou tecido DT, portanto: 

 

TRT DwH                                                      (Eq. 4) 

 

 A unidade da dose equivalente é sievert (Sv). A depender do tipo de radiação 

que interaja com a matéria, maior a probabilidade de produzir efeitos deletérios, isto 

quer dizer que esta grandeza leva em consideração a natureza da radiação na interação 

com o tecido [12]. 

 

2.3.1.5 Dose efetiva 

 

Cada órgão apresenta uma determinada sensibilidade à radiação [4], portanto 

uma irradiação em determinada parte do corpo pode ser muito mais danosa se a mesma 

fosse feita em outra região. A dose efetiva leva em conta a contribuição de cada órgão 
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irradiado para a dose de corpo inteiro, isto se dá ao se multiplicar a dose equivalente HT 

por um fator de ponderação de cada órgão ou tecido T [12], logo: 

 


T

TT HwE .                                                        (Eq. 5) 

 

 A unidade de dose efetiva é sievert (Sv), wT é o fator de ponderação de cada 

órgão ou tecido T e HT é a dose equivalente de cada órgão ou tecido T em sievert. 

 

2.3.2 Grandezas dosimétricas específicas de TC 

 

Como já foi tratado em seções anteriores, a tomografia computadorizada é uma 

modalidade do radiodiagnóstico bastante peculiar, primeiro porque difere bastante da 

forma de se obter imagens, uma vez que o tubo de raios X gira múltiplas vezes ao redor 

do paciente para se cobrir o volume anatômico desejado. Segundo, porque a dose 

depositada no paciente é sempre considerável em comparação às outras técnicas de 

obtenção de imagem. Por último, a distribuição de dose em TC é bastante peculiar, 

tendo em vista o seu caráter radial. 

 Ao analisar um phantom cilíndrico e homogêneo que foi irradiado por um 

tomógrafo, podemos observar que a distribuição de dose é igual para pontos que ficam a 

uma mesma distância do centro, resultando em uma distribuição radialmente simétrica. 

Em se tratando de radiografia convencional, onde o tubo fica fixo em relação ao 

paciente, percebemos que quanto mais distante a estrutura anatômica estiver do tubo, 

menor será a dose recebida por ela, por causa da atenuação que o feixe sofre antes de 

entrar em contato com a mesma. A figura a seguir ilustra a distribuição de dose tanto em 

TC como em outras modalidades projecionais. 
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Figura 5. A) Distribuição de dose para exames radiográficos projecionais (raio X 

convencional). B) Distribuição de dose para TC [11]. 

 

 As linhas mais escuras e mais espessas da Figura 5 [11] representam uma maior 

dose em relação as mais claras, evidenciando o caráter radial no caso da TC, ou seja, 

estruturas mais internas recebem menos dose, uma vez que possuem mais material para 

fazer a blindagem. 

 

2.3.2.1 Perfil de dose 

 

O perfil de dose ou distribuição de radiação representa a maneira como a dose 

absorvida é distribuída ao longo do eixo longitudinal do gantry (eixo do paciente). Ao 

se realizar uma varredura, um gráfico parecido com o exposto abaixo deve ser obtido. 

 

 

Figura 6. Perfil de dose de para uma varredura [15]. 
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 O gráfico acima pode ser separado em região central e caudas de espalhamento. 

A primeira é basicamente proveniente da radiação primária (útil para a obtenção de 

imagem em TC), a segunda é resultante da radiação espalhada pelo paciente ou objeto 

simulador. 

 

2.3.2.2 Índice de kerma no ar 

 

O índice de kerma no ar em TC,       , é medido em uma única rotação do 

tomógrafo. É o quociente entre a integral do kerma no ar ao longo de uma linha paralela 

ao eixo de rotação do scanner sobre um comprimento de 100 mm e espessura do corte, 

T. O volume sensível é posicionado simetricamente sobre a área irradiada, logo [12]: 

 

 





50

50
100,

1
dzzK

T
Ca                                       (Eq. 6) 

 

Unidade: J/kg. A unidade também pode se chamar de Gray (Gy). 

 

2.3.2.3 Índice de kerma no ar ponderado 

 

O índice de kerma no ar ponderado (Cw) é uma variação do Ca,100 que tem por 

objetivo combinar os valores centrais e periféricos dos phantoms [12]: 

 

   
pcw CCC ,100,100

3

2

3

1
                                         (Eq. 7) 

 

onde C100,c é o Ca,100 calculado no orifício central do objeto simulador e C100,p é a média 

dos Ca,100 calculados nos quatro orifícios periféricos do phantom. 

 

2.3.2.4 Índice de kerma no ar volumétrico 

 

O índice de kerma no ar volumétrico (Cvol) leva em consideração o fator de 

passo ou pitch. Para a tomografia axial, onde a mesa do paciente fica imóvel para que 

uma rotação de 360º do tubo de raios X seja feita, o Cvol é expresso por [12]: 
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I

nT
CC wvol                                                    (Eq. 8) 

 

onde n é o número de cortes simultâneos realizados por varredura ou scan, T é a 

espessura de um corte tomográfico e I é a distância entre varreduras adjacentes.  

 Já na tomografia helicoidal, onde a mesa descreve um movimento contínuo e o 

tubo não interrompe o giro nem a emissão de feixes de raios X durante a realização do 

exame, o Cvol, por sua vez, é descrito por: 

 











p
CC wvol

1
                                                   (Eq.9) 

 

onde p é o fator de passo definido por [10]: 

 

T

I
p                                                          (Eq. 10) 

 

onde I e T já foram definidos anteriormente. 

 

2.3.2.5 Produto kerma no ar comprimento 

 

O produto kerma no ar comprimento é determinado através: 

 


j

jjvolCTKL ICP *,,                                            (Eq. 11) 

 

onde j é o índice que representa cada varredura axial ou helicoidal de um procedimento 

de TC, Cvol,j é o índice de kerma volumétrico (análogo ao Cvol) e Ij é a distância 

percorrida pela mesa do paciente durante cada varredura j, ou entre varreduras 

adjacentes. Esta grandeza é análoga ao DLP (dose-length product) [12]. 

 Através desta grandeza podemos estimar a dose efetiva na cabeça ao multiplicá-

lo por 0,0023 mSv/mGy.cm [11]. 
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2.4 Coeficientes de atenuação 

 

2.4.1 Coeficiente de atenuação mássico 

 

O coeficiente de atenuação mássico (μ/ρ) para interações com raios γ, onde é 

desprezível a interação fotonuclear para o radiodiagnóstico, pode ser descrito, em 

unidades de cm²/g ou m²/kg, como: 

 















 Rk
                                                (Eq. 12) 

 

onde (τ/ρ) é a contribuição do efeito fotoelétrico, (σ/ρ) a do efeito Compton, (k/ρ) a da 

produção de pares e (σR/ρ) a do espalhamento Rayleigh. De acordo com Hubbell e 

Seltzer [16], o coeficiente de atenuação mássico para misturas e compostos assume a 

forma: 

 

   
ii

i EwE  
















                                             (Eq. 13) 

  

onde wi é a fração de massa do elemento i no material e (μ(E)/ρ)i é o coeficiente de 

atenuação mássico do elemento i para cada valor de energia. Esses valores foram 

retirados do trabalho dos autores mencionados acima. 

 Este coeficiente indica o poder de atenuação de um elemento ou de um 

composto em um feixe de raios X. Isto quer dizer, por exemplo, que se um feixe 

incidente I0, interage com um composto que possui um coeficiente de atenuação 

elevado, o feixe resultante após a interação (I) será muitas vezes menor que I0 (I I0).   

 

2.4.2 Coeficiente mássico de absorção de energia 

 

Partículas carregadas se deslocando no meio podem interagir com a matéria, o 

que pode resultar em emissão de radiação. O coeficiente mássico de absorção de energia 
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(μen(E)/ρ)i leva em consideração este fato. Sua unidade é cm²/g, para misturas e 

compostos sua fórmula é dada por: 

 

   









i i

en

i

en EwE







)(                                   (Eq. 14) 

  

onde wi foi definido anteriormente e (μen(E)/ρ)i é o coeficiente mássico de absorção de 

energia do elemento i para cada valor de energia do feixe. Esses valores podem ser 

obtidos através do trabalho de Hubbell e Seltzer [16]. 

 

2.5 Estado da arte 

 

2.5.1 Dosimetria em tomografia computadorizada 

 

A dosimetria está evoluindo e novos sistemas foram testados para a otimização 

da obtenção de medidas de doses produzidas por feixes de raios X produzidos por 

tomógrafos. 

Pesquisadores desenvolveram um método para calcular a dose depositada 

utilizando-se de fototransistores [17]. Este procedimento pode ser empregado como uma 

alternativa para a dosimetria em tomografia computadorizada. Com este sistema foi 

possível obter os perfis de dose no exame tomográfico e estimar valores de C (índice de 

kerma) além do comprimento que a câmara de ionização tipo lápis (100 mm) pode 

medir. 

Estudos foram conduzidos com gel de poliacrilamida [18]. Este polímero gel 

pode ser usado como um alternativo para os amplamente difundidos dosímetros 

termoluminescentes e câmaras de ionização para a averiguação do C em função dos 

parâmetros definidos no tomógrafo. 

Neste trabalho foi usado uma câmara de ionização tipo lápis, porém avanços na 

área da dosimetria estão sendo feitos. 

 

 

 



17 

 

2.5.2 Phantoms comercializados 

 

Phantoms são objetos que têm por finalidade simular algum aspecto físico 

quando submetidos a algum fenômeno. A seguir segue uma tabela com alguns 

phantoms utilizados comercialmente [8].  

 

Tabela 1. Relação de preços de alguns phantoms disponíveis no mercado. 

Phantom Preço (U$) 

Lucy 3D+ 6,500.00 – 18,000.00 

Radiosurgery Head Phantom 6,500.00 

RSVP Phantom 2,800.00 

Discovery Phantom  7,100.00 

 

 Estes objetos simuladores mencionados acima possuem espaços que podem 

comportar dosímetros termoluminescentes para se fazer um estudo dosimétrico, por 

exemplo, de um tomógrafo. Neste trabalho, foi utilizada uma câmara de ionização para 

avaliar o comportamento dosimétrico dos phantoms, entretanto, o mesmo poderia ter 

sido averiguado com o posicionamento de dosímetros termoluminescentes no interior 

dos objetos simuladores. 

É válido ressaltar que os preços da Tabela 1 estão isentos de taxas de frete e 

impostos, valores que seriam incluídos caso alguém do Brasil resolvesse comprá-los 

tendo em vista que seriam produtos importados. Os preços altos estimulam a busca por 

alternativas mais econômicas. Este trabalho logrou a confecção de um phantom 

antropomórfico da cabeça por aproximadamente R$ 300,00. O mercado apresenta 

phantoms com altos custos. O objeto simulador produzido neste trabalhado pode ser 

comercializado com grandes margens de lucro e ainda apresentaria um preço acessível 

ao ser comparado com os importados. Todo o processo de confecção do phantom será 

descrito detalhadamente no capítulo: Resultados e Discussões. 

 

2.5.3 Considerações sobre índice de dose em TC (CTDI) e kerma no ar 

 

A Agência Internacional de Energia Atômica (IAEA), quando se trata de 

medidas dosimétricas em TC, afirma que há ambiguidade nos nomes das grandezas e no 
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uso incorreto das mesmas. Por exemplo, o uso de “dose absorvida” em situações onde 

esta grandeza não é facilmente obtida devido a não existência do equilíbrio eletrônico 

secundário. 

Segundo a IAEA, medidas realizadas em phantoms com câmaras de ionização, a 

grandeza que se obtém é o kerma no ar, porquanto neste trabalho, o termo “índice 

kerma no ar” é utilizado, tanto para medidas realizadas livremente no ar como nos 

phantoms. Todas as grandezas relacionadas com kerma correspondem diretamente às 

análogas ao CTDI. E ainda, nenhuma mudança é necessária nos processos de medição 

[12]. 
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3 METODOLOGIA 

 

Nesta seção foram descritos todos os materiais utilizados para se obter os 

phantoms antropomórficos. Já foi dito em seções anteriores, que este trabalho tem como 

finalidade principal, a confecção de phantoms antropomórficos. Para tal, foi decidido 

que eles seriam feitos em resina de acrílico, devido a sua fácil manipulação e obtenção 

em comparação a outros materiais. Após serem construídos em resina acrílica, os 

phantoms foram preenchidos com água, uma vez que em trabalhos anteriores, os autores 

chegaram à conclusão que a mesma é um bom tecido-equivalente para o cérebro [19].  

 

3.1 Materiais 

 

3.1.1 Alginato 

 

Alginato ou hidrocolóide irreversível é um material que tem a aparência de um 

pó branco. Neste trabalho, foi usado para moldar os phantoms. Este material é 

facilmente obtido em lojas especializadas de odontologia; um pacote contendo 454 g 

custa entre R$ 18,00 e R$ 25,00 (a depender do fabricante).  

  

 

Figura 7. Alginato ou hidrocolóide irreversível (pó branco) 

 

 Quando se mistura o alginato com água, uma reação química ocorre e seu 

aspecto passa a ser gelatinoso. A cor rósea é o indicador de que a reação está 
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acontecendo. Ao voltar a uma coloração esbranquiçada, a reação termina e a mistura 

passa para um estado sólido, o que impossibilita a modelagem quando se atinge este 

estágio. 

 

 

Figura 8. Alginato misturado com água. Após alguns segundos a mistura perde a 

cor rósea e volta a ser branca. 

 

 Ao se trabalhar com o alginato, percebe-se que a sua reação ocorre rapidamente; 

em segundos ele passa de um pó branco para uma espécie de material sólido com certa 

flexibilidade. Esta velocidade é desejada quando se tem por objetivo obter o molde da 

arcada dentária do paciente. Entretanto, quando se pensa no foco principal deste 

trabalho, que é a obtenção de um molde de um crânio inteiro, a velocidade que o 

alginato se torna sólido acaba sendo um empecilho. Por isso, é necessário saber que se 

pode diminuir a velocidade da reação ao se utilizar água em temperaturas baixas [20]. É 

recomendável a utilização de algum método para fazer a mistura de forma ágil e 

eficiente, ou seja, em vez de usar uma espátula como os odontólogos, aconselha-se usar 

uma batedeira, uma vez que a quantidade de alginato a ser manipulado é muitas vezes 

maior da que é rotineiramente utilizada. 

  Os pontos desvantajosos do alginato é que ele pode sofrer evaporação e 

embebição, isto implica em uma dificuldade de armazenamento. Após fazer o molde e 

guardá-lo ao ar livre, este sofrerá evaporação, o que consiste em uma perda de água para 

o ambiente e, como consequência disto, o molde sofrerá uma contração. Se for 

armazenado em água, o molde absorverá água e se expandirá. Estes dois fenômenos 

contribuem para a pouca estabilidade dimensional do alginato [21]. 

 A composição do alginato de acordo com o fabricante consiste em: diatomita, 

alginato de potássio, sulfato de cálcio, óxido de zinco, tetrasódio pirofosfato e fluoreto 
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de sódio. A porcentagem de cada material varia de acordo com o fabricante e por 

questões de patente não são revelados os valores exatos na embalagem do produto. 

 É importante salientar que ao se trabalhar com o alginato deve-se usar máscaras 

de proteção, pois a inalação do pó é  prejudicial à saúde. 

 

3.1.2 Monômero e polímero de metil metacrilato 

 

Estas duas substâncias possuem outras denominações tais como resina acrílica, 

pó e líquido acrílico.  

 

 

Figura 9. À esquerda, líquido acrílico incolor em frasco âmbar, à direita, 

recipiente com resina acrílica. Retirada do site 

http://www.odontologiabrasileira.com.br (11/12/2011) 

 

 O pó usado neste trabalho possui a cor branca e é auto polimerizante, isto quer 

dizer que para assumir a forma sólida basta adicionar o pó ao líquido. Transcorridos 10 

minutos após a mistura dos reagentes, a consistência sólida e resistente se torna 

evidente. A reação deste processo é exotérmica. Outros produtos necessitariam ser 

levados ao formo por alguns minutos para assumir a consistência desejada (sólida). Este 

pó é constituído de microesferas, cujos componentes são o poli(metacrilato de metila) – 

PMMA– e o peróxido de benzoíla, que é o responsável pela inicialização da reação de 

polimerização. 

 O líquido é incolor, transparente e apresenta como principal constituinte o 

metacrilato de metila (MMA). Ao misturar o líquido com o pó a reação de 

polimerização se inicia com a união das moléculas de MMA se transformando em 

macromoléculas [20]. O líquido, ao se misturar com o pó, dissolve uma fração do 

mesmo, transformando-o em uma massa plástica. Esta massa foi inserida no molde de 

http://www.odontologiabrasileira.com.br/
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alginato para que se pudesse obter os phantoms. A proporção deve ser seguida 

corretamente para que o resultado seja satisfatório. Os fabricantes sugerem uma relação 

pó/líquido de 3:1 em volume, o que corresponde a três partes de pó para uma parte de 

líquido, ou 2:1 em peso. 

Os preços destes materiais podem variar de acordo com o fabricante. Um frasco 

contendo 250 ml de líquido acrílico varia em torno de R$ 20,00 a R$ 30,00. Um 

recipiente contendo 440 g de pó de acrílico varia entre R$ 50,00 a R$ 60,00.    

 Para finalizar esta seção, é necessário frisar que o calor liberado na reação 

exotérmica pode causar queimaduras se o material entrar em contato prolongado com a 

pele. Os fabricantes também alertam, apesar da baixa toxidade do líquido acrílico, que a 

manipulação do material deve ser feita em ambientes ventilados, tendo em vista a alta 

volatilidade do mesmo.  

 

3.1.3 Silicone de condensação  

 

Este material também é bastante utilizado por protéticos dentários e 

odontólogos, o que implica no seu fácil acesso. 

 O silicone de condensação é constituído, de acordo com o fabricante, por éster 

de estanho, óleo mineral e elastômero (polímero elástico) de silicone. Para que este 

material passe a moldar algo, deve-se misturá-lo com um catalisador (polisiloxano). 

 

 

Figura 10. Silicone de condensação (massa branca) e catalisador (pasta verde). 

 

 O próprio fabricante aconselha manipular o silicone e o catalisador sem usar 

luvas, uma vez que elas contêm enxofre, o que atrapalha a reação. Portanto, o indivíduo 

deve manejar as substâncias até que atinjam uma cor uniforme. 
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Figura 11. Silicone de condensação pronto para o uso (cor uniforme). 

 

 Ao perceber a cor uniforme, sabe-se que o produto está pronto para o uso. No 

caso específico deste trabalho, o silicone foi usado para isolar o crânio do alginato. Mais 

detalhes deste processo se encontram no próximo capítulo: Resultados e Discussões. 

Quanto ao preço, um conjunto do material com o silicone e o catalisador custa em torno 

de R$ 100,00 a R$ 120,00. 

 

3.2 Phantoms Geométricos 

 

Em trabalhos anteriores, os autores construíram phantoms geométricos cilíndricos 

com o objetivo de simular a cabeça humana quando submetida ao feixe da tomografia 

computadorizada [22]. Os mesmos phantoms foram aproveitados para esta dissertação, 

tendo em vista a comparação entre eles quanto ao comportamento dosimétrico no 

tomógrafo. O phantom geométrico de acrílico é amplamente aceito em toda a 

comunidade cientifica [10] e uma comparação do comportamento dosimétrico entre o 

phantom antropomórfico se faz necessária. 

 

 

Figura 12. Phantoms geométricos. À esquerda, phantom de água e à direita, 

phantom de acrílico. 
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 Os dois phantoms apresentam o centro dos tubos periféricos a uma distância de 

1cm ± 0,1 cm  da borda. A tabela abaixo contém mais detalhes. 

 

 

Tabela 2. Parâmetros dos phantoms geométricos [cm] 

 Phantom Geométrico
1
 

 Acrílico Água 

Altura  15,7 16,8 

Diâmetro 15,0 15,2 

1) Incerteza = ± 0,1 cm 

  

3.3 Medidas no tomógrafo 

 

Para começar os trabalhos no tomógrafo, é preciso preencher os phantoms com 

água, pois é com ela que simulamos o tecido cerebral [19]. Todos os phantoms deste 

trabalho, exceto o geométrico de acrílico, são preenchidos com água, portanto, deve-se 

atentar para a existência de bolhas de ar. Estas devem ser completamente eliminadas, 

pois, a presença das mesmas interfere nos resultados dosimétricos. 

 Tendo os phantoms sido completamente preenchidos com água e sem bolhas de 

ar, foram iniciadas as medidas no tomógrafo. Para tal, é necessário posicionar os 

phantoms de maneira correta, isto é, centralizando-os no isocentro do gantry. Tal 

procedimento é feito com a ajuda de feixes de luz (lasers) provenientes do próprio 

tomógrafo. 

 

 

 

Figura 13. Phantom de água geométrico centralizado com a ajuda dos lasers. 

 



25 

 

 A centralização deve ser feita tanto no sentido longitudinal como latitudinal. 

Uma vez centralizado, foi realizado um escanograma ou scout para assegurar o correto 

posicionamento do phantom. Na imagem obtida neste procedimento (vide figura 

abaixo) é possível, através de uma ferramenta do programa, alinhá-lo para realizar as 

varreduras no centro da câmara de ionização posicionada que foi posicionada de forma 

centralizada em relação ao objeto simulador, permitindo desta maneira, a inicialização 

das medidas. 

  

  

 

Figura 14. Imagem do scout obtida com o phantom de acrílico. 

 

Quando a câmara de ionização era posicionada no orifício central, nos orifícios 

periféricos, eram inseridos tarugos e quando a câmara era posicionada nos outros 

orifícios, os tarugos eram inseridos nos demais orifícios, de modo a diminuir os efeitos 

das regiões pneumáticas, criadas pelos suportes dentro do phantom.  

 

 

 

 

Figura 15. Tarugo para eliminar as regiões pneumáticas dos phantoms. 

 

 Com todo o conjunto preparado, deve-se obter um sistema parecido com o da 

figura abaixo. 
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Figura 16. Phantom centralizado com câmara de ionização e tarugos prontos para 

serem irradiados. 

 

Todas as exposições foram feitas com os seguintes parâmetros no tomógrafo. 

 

Tabela 3. Parâmetros inseridos no tomógrafo para realização das medidas 

dosimétricas. 

Parâmetros 

Tensão de pico [kV] 120 

Corrente no tubo [mA]  200 

Tempo de escaneamento [s] 0,75 

Espessura de corte [mm] 5 

Deslocamento da mesa [mm] 0 

 

 Foram feitas cinco exposições em cada orifício de cada objeto simulador. 

Posteriormente, estas medidas foram multiplicadas por um fator de calibração (vide 

anexo). 

 

3.3.1 Medidas com a câmara de ionização no ar livre 

 

Ao fazer exposições na câmara de ionização ao ar livre, ou seja, sem inseri-la em 

algum objeto simulador, tem-se por objetivo avaliar a dose sem a existência de materiais 

atenuantes que não sejam o ar. Este processo requer somente um suporte para manter a 

câmara de ionização suspensa e imóvel durante a exposição. Após a fixação da câmara, 

a mesma foi centralizada em relação ao isocentro do tomógrafo com o auxílio dos 
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lasers. Uma vez tendo o sistema alinhado, foram realizadas cinco exposições e seus 

valores foram anotados. 

Os valores dessas exposições são importantes, uma vez que podemos compará-

los com os resultados obtidos nos objetos simuladores e podemos observar o padrão de 

atenuação de cada phantom utilizado. 

 

3.4 Calculando os coeficientes de atenuação mássico (μ/ρ) e os coeficientes 

mássicos de absorção de energia (μen/ρ) 

 

Os autores deste trabalho, publicaram um artigo [19] onde se chegou à conclusão 

que a água é um bom simulador do tecido cerebral humano. Neste subtópico, foram 

abordados os temas mais relevantes para esta dissertação. 

 O coeficiente de atenuação mássico (μ/ρ) e o coeficiente mássico de absorção de 

energia (μen/ρ) foram calculados para diversos materiais, dentre eles o acrílico (PMMA 

= polymethilmethacrylate) e água. Entretanto, para obter esses valores, é necessário 

conhecer a fração de massa, relativa a cada elemento em cada um dos materiais. Para 

isso, eles foram submetidos ao Perkin-Elmer CHN 2400 analyzer que determina a 

porcentagem de hidrogênio (H), carbono (C) e nitrogênio (N) em cada um dos 

materiais. Como o aparelho não calcula a porcentagem de oxigênio dos materiais e, 

tendo-se em vista que eles são basicamente compostos por H, C, O e N [23, 24], a 

porcentagem restante foi atribuída ao oxigênio. Para a água, foi atribuído 11% de 

hidrogênio e 89% de oxigênio. 

 Com os valores de fração de massa, foram calculados os coeficientes de 

absorção mássico dos materiais através da equação 13 e os coeficientes mássicos de 

absorção de energia através da equação 14. 

Para avaliar os resultados obtidos, foi usado como referência o cérebro da ICRU-

44 [24], ou seja, foram usados os valores das frações de massa cedidos pelo relatório 44 

e os mesmos cálculos realizados com as equações 13 e 14, também foram aplicados ao 

cérebro da ICRU, que recebeu a alcunha de cérebro-44.  

Resultados pertinentes a esta seção e às anteriores serão expostos, juntamente 

com suas respectivas análises, na seção seguinte.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 Confeccionando os phantoms antropomórficos 

 

4.1.1 Crânio 

 

Com o intuito de conceder o máximo possível de verossimilhança ao phantom, 

foi utilizado um crânio real como base para o molde. Com este modelo, foi possível 

assegurar todas as proporções e geometria de um crânio humano.  

A peça anatômica que foi usada neste projeto foi cedida pelo Departamento de 

Morfologia (DMO) da Universidade Federal de Sergipe (UFS). Para selecionar o crânio, 

alguns critérios foram levados em conta: estado de conservação e disponibilidade. 

Como as peças são destinadas ao intenso manuseio, são raras as que se encontram em 

perfeito estado. A maioria está mal conservada e possui danos, tais como ossos 

quebrados e estruturas anatômicas desgastadas. Algumas outras são cortadas para que se 

possa facilitar a visualização do conteúdo anatômico interno. Portanto, haviam poucos 

crânios que estavam com a estrutura óssea intacta. Segue a foto do crânio de um homem 

adulto caucasiano.  

 

 

Figura 17. Crânio de um homem caucasiano, cedido pelo DMO, para a confecção 

do phantom em resina acrílica. 

 

 

Para escolha do crânio real, foi usado o relatório 48 da Comissão Internacional 

em Unidades e Medidas da Radioproteção (ICRU-48), na qual estão explicitadas 
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medidas anatômicas e a média dos tamanhos dos crânios europeus, africanos, asiáticos e 

indo-mediterrâneos, além da diferenciação das médias quanto ao gênero em todos os 

grupos [25]. 

 

Tabela 4. Medidas dos crânios adultos para os grupos étnicos escolhidos
a
. 

Diâmetro [cm] 

 GOD
b 

MCD
c 

MFD
d 

BYD
e
 

Grupo M F M F M F M F 

Africano 18,2 17,5 13,4 13,0 11,4 11,0 13,0 12,3 

Asiático 18,2 17,3 14,2 13,8 11,8 11,4 14,0 13,0 

Europeu 18,5 17,6 14,4 13,8 12,1 11,6 13,4 12,5 

Indo-mediterrâneo 18,5 17,6 13,9 13,6 11,5 11,1 12,9 12,0 

a) Tabela adaptada da ICRU-48 [20]. 

b) GOD- diâmetro occipital; comprimento máximo no plano sagital médio 

c) MCD- diâmetro cranial máximo perpendicular ao plano sagital médio 

d) MFD- diâmetro frontal máximo na sutura coronal 

e) BYD- diâmetro bizigomático 

 

A figura abaixo tem por objetivo auxiliar o leitor na identificação das medidas 

que são tratadas na Tabela 4. 

 

 

Figura 18. Referências anatômicas provenientes da ICRU-48 [20]. 

  

 As mesmas medidas da Figura 18 foram realizadas no crânio com um 

paquímetro. Foi adotado uma incerteza de ± 0,1 cm para todos os casos em que se usou 

este instrumento para se fazer as medidas. Os resultados estão expostos na Tabela 5. 
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Tabela 5. Medidas em centímetros do crânio modelo, de acordo com as 

determinações da ICRU. 

Medidas em centímetros do crânio
1 

GOD
a 

MCD
b 

MFD
c 

BYD
d 

 
17,2 14,4 12,7 12,9  

a) GOD- diâmetro occipital; comprimento máximo no plano sagital médio 

b) MCD- diâmetro cranial máximo perpendicular ao plano sagital médio 

c) MFD- diâmetro frontal máximo na sutura coronal 

d) BYD- diâmetro bizigomático 

1) Incerteza =  ± 0,1 cm 

 

 A situação ideal seria encontrar um crânio com as medidas exatas da ICRU-48, 

uma condição utópica. Entretanto, as medidas realizadas no molde mostram que apesar 

das diversidades anatômicas existentes em indivíduos pertencentes ao mesmo grupo 

étnico, o crânio escolhido apresentou pouca variação da média europeia. É isto o que 

mostra a Tabela 6. 

 

Tabela 6. Diferenças percentuais entre referência (ICRU) e crânio cedido pelo 

DMO. 

Comparação do modelo com a referência 

 GOD MCD MFD BYD 

Referência 18,5 14,4 12,1 13,4 

Modelo 17,2 14,4 12,7 12,9 

DP
a
 7,6% 0,0% 4,6% 3,6% 

MDP
b
 4,0% 

a) Diferença percentual (maior valor/ menor valor) 

b) Média da diferença percentual 

 

 A média da diferença percentual é de apenas 4%, o que justifica a aceitação 

deste crânio como modelo para a confecção de outro em resina acrílica. 

 Para fazer o molde com alginato, foi necessário contornar um problema existente 

no crânio: a presença de vários orifícios nos quais o alginato poderia se infiltrar durante 

a obtenção do molde, o que cria regiões de contenção, as quais dificultam a remoção da 

peça do molde. 
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Figura 19. Base do crânio onde se observa as estruturas que precisam ser 

protegidas e isoladas do alginato. 

 

 

 Esta inconveniência foi contornada com o silicone de condensação. Além de 

isolar o crânio em relação ao escoamento do alginato para os orifícios da peça, o mesmo 

criou uma proteção para as regiões delicadas da base. Após a manipulação do silicone 

de condensação, o mesmo foi aderido ao crânio. Então, sem a possibilidade do alginato, 

escorrer por entre os orifícios, o molde foi obtido. 

 

 

Figura 20. Crânio com silicone de condensação aderido à sua superfície. 

 

Com o crânio preparado, foi iniciada a manipulação do alginato. Foram 

utilizados dois pacotes, cada um contendo 454 g de alginato, totalizando 908 g para o 
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molde de uma metade do crânio. Ao misturar com a água, tem-se apenas um minuto até 

que o alginato tome a forma do que se deseja modelar. Pode-se observar a cor da 

mistura, se ainda estiver com aspecto róseo (Figura 8), o molde ainda pode ser feito. 

Entretanto, se o composto voltar à coloração branca e a peça anatômica ainda não 

estiver inserida no alginato, o molde não poderá ser confeccionado e o material será 

desperdiçado. 

 

 

Figura 21. Crânio inserido no alginato manipulado para obtenção do molde. 

  

Assim que o alginato tomou a forma do objeto, foi feita a remoção do crânio, 

com o objetivo de averiguar a qualidade do molde. Julgando-a satisfatória, a peça foi 

inserida novamente no molde inferior para que a moldagem da metade superior pudesse 

ser feita. Para a parte superior, foi preparada a quantidade de 1362 g de alginato. A 

maior quantidade de material se deve ao fato da parte superior ter que se moldar 

perfeitamente ao que ficou faltando do molde inferior, portanto, aconselha-se preencher 

completamente o recipiente que vai moldar a metade superior e despejar o conteúdo no 

sistema alginato-peça inferior. Após a moldagem superior, foram obtidos dois moldes: 

cada um representando uma metade do crânio, então, foi iniciado o trabalho com a 

resina acrílica. 

Observando os cuidados necessários ao se lidar com o líquido e resina acrílicos 

(óculos de proteção e trabalhar em um local ventilado) pode-se começar a confeccionar 

o phantom propriamente dito. Recomenda-se usar um recipiente de vidro, uma vez que 

a resina pode aderir em outros compostos, contaminando-os permanentemente. Foram 

preparados, aproximadamente, 300 ml de resina acrílica para que fossem despejados no 
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molde de alginato. A gravidade tende a depositar, até então, a massa líquida acrílica nas 

partes mais baixas do molde, o que concentra demasiado material nessas partes e 

removendo-o quase que completamente das bordas superiores. Ao umedecer a mão com 

o líquido acrílico, a manipulação se torna possível, pois com a mão seca, a massa adere 

à mesma. Feita a umidificação, o excesso de material no fundo do molde deve ser 

removido e espalhado para as partes onde há escassez. À medida que a reação 

exotérmica vai ocorrendo, o acrílico vai perdendo a consistência líquida e passa a um 

estado sólido. É importante ressaltar que o calor produzido na reação é considerável, 

chegando a causar queimaduras, caso entre em contato prolongado com a pele. 

O acrílico vai tomar um aspecto viscoso onde o escoamento das extremidades 

cessará. Este é o momento em que se deve esperar a reação terminar. A reação se 

completa em 10 minutos. Um excelente indício de que já se pode retirar a metade do 

phantom é quando se percebe que a mesma retornou à temperatura ambiente após a 

reação exotérmica. Tendo o conjunto resfriado até a temperatura adequada, pode-se 

retirá-lo do molde. O alginato não adere ao acrílico facilitando o processo de remoção. 

Com uma das metades pronta, o mesmo processo deve ser repetido para obter a outra 

parte do phantom. 

O indivíduo perceberá que as metades não se encaixam perfeitamente. Elas não 

ficarão presas, o que acarreta na separação das metades uma vez que a força que as une 

passe a não existir. Este problema, que se dá devido às imperfeições nos molde de 

alginato ou na própria manipulação da resina acrílica, pode ser solucionado ao se 

preparar um excedente de resina acrílica. A quantidade necessária vai depender do vão 

que se deseje extinguir. Este processo foi utilizado para unir as duas metades. O 

indivíduo deve atentar para a viscosidade da resina. A mesma deve estar próxima do 

estado sólido para que não escorra para as partes internas do phantom. Após a união, 

deve-se verificar se não há pontos de vazamento, isto foi feito enchendo o phantom com 

água e observando por onde a mesma escapava. Tendo detectado os pontos de 

vazamento, pequenas quantidades da própria resina acrílica foram usadas para fazer a 

completa vedação do phantom. Esta vantagem da resina acrílica é notável, pois não foi 

utilizado nenhum outro material para fazer a união das metades e tampouco a vedação 

do phantom. Para efeitos de simplicidade, neste texto, o phantom de resina acrílica, 

obtido através do crânio humano será tratado como Crânio. 
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4.1.1.1 Mandíbula 

 

A mandíbula é fixada ao crânio devido aos músculos e tendões, uma vez 

inexistentes, a mesma se torna uma peça à parte. Neste caso, o molde não foi separado 

em duas partes e a mandíbula foi inserida no alginato, mas sem cobri-la completamente. 

Isto tornaria impossível a remoção. Com a mandíbula em acrílico confeccionada, a 

mesma foi unida ao crânio com a própria resina, da mesma forma que foi descrita na 

seção anterior. O resultado pode ser observado na figura abaixo. 

 

 

 

Figura 22.  Crânio, phantom em resina acrílica obtido a partir do crânio real. 

 

4.1.1.2 Inserção dos suportes para a câmara de ionização no phantom “Crânio” 

 

Foram inseridos cinco tubos de acrílico que serviram de suporte para a câmara 

de ionização, além de uma espécie de tampa que tem por finalidade permitir o 

enchimento e esvaziamento de água. A Figura 23 revela o posicionamento dos suportes. 

 

 

Figura 23. Base do crânio, onde se pode observar os cinco orifícios. 



35 

 

O alinhamento perfeito dos suportes é impraticável, uma vez que a resina de 

acrílico é muito resistente. Mesmo com equipamentos especializados (Figura 24), é 

difícil criar um orifício que esteja exatamente na mesma linha do suporte central.   

Além do fato citado acima, o suporte direito possui maior comprimento em 

relação ao suporte esquerdo. Fato este, que evidencia o desalinhamento na figura acima.  

Na tabela abaixo, é possível verificar as medidas dos tubos no crânio de acrílico. 

 

Tabela 7. Medidas [cm] dos tubos para suporte da câmara de ionização (Crânio) 

Medidas dos tubos (Crânio) [cm]
1 

Posição Comprimento 

Central 16,1 

Superior 16,0 

Direito 16,0 

Esquerdo 13,9 

Inferior 16,6 

Diâmetro Externo 1,6 

Diâmetro Interno 1,2 

1) Incerteza = ± 0,1 cm 

 

Com o auxílio da Tabela 7, o leitor pode perceber que o tubo direito tem, 

aproximadamente, dois centímetros a mais do que o esquerdo.  

O procedimento de inserção dos tubos foi realizado com aparelhos 

especializados, que são motores capazes de gerar força suficiente para romper a 

carapaça resistente de acrílico. 
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Figura 24. Motor protético Analógico MC 101 – Dentscler MC06. No detalhe, 

caneta para suporte de esmeris e pedal que aciona o dispositivo. Adaptada do site 

http://www.polifisio.com.br (15/12/2011) 

 

 

O aparelho da Figura 24 opera com vários tipos de esmeris, como os da figura 

abaixo.  

 

 

Figura 25. Tipos de esmeris usados comumente em um laboratório de prótese 

dentária. 

 

Os esmeris podem ser retirados facilmente do aparelho a depender do efeito que 

se deseja alcançar. No caso específico da inserção dos tubos, o esmeril usado foi o 

correspondente ao número 4 da Figura 25, pois, dentre todos eles é o mais robusto e 

possui a maior capacidade de perfuração. Ao se inserir os tubos no phantom, as suas 

respectivas inclinações foram determinadas com o objetivo de torná-las perpendiculares 

em relação ao plano transversal do phantom. Visando a estabilidade dos tubos, foi usada 

a própria resina acrílica nas extremidades para fixá-los, tornando-os imóveis. Com os 

http://www.polifisio.com.br/
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mesmos equipamentos usados para realizar a inserção, também foi colocada a tampa 

para esvaziamento e enchimento do phantom.  

As figuras a seguir auxiliam o entendimento quanto ao posicionamento do tubo 

central em relação aos dois planos: sagital e transversal. 

 

 

Figura 26. Medida da distância dos pontos mais externos do phantom (Crânio) no 

plano sagital. 

 

 

Figura 27. Medida da distância dos pontos mais externos do phantom (Crânio) no 

plano transversal. 

 

 As figuras acima marcam a distância dos pontos mais externos dos relativos 

planos: sagital e transversal. O tubo central foi inserido na metade de cada um dos 
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planos, ou seja, 9,1 ± 0,1 cm e 7,3 ± 0,1 cm, respectivamente. Esta informação é 

importante, pois é a partir do orifício central que a posição dos periféricos foi definida. 

No caso da centralização dos tubos direito e esquerdo, o posicionamento foi feito na 

mesma linha do central. Quanto à distância da borda, o esforço foi feito para que a 

distância fosse a mínima da borda e a máxima do orifício central, o que resultou em 

uma distância de centros de, aproximadamente, 2,1 ± 0,1. Os tubos superior e inferior 

também apresentam, de forma aproximada, a distância dos seus respectivos centros em 

relação ao centro do suporte central de 2,1 ± 0,1 cm. As distâncias foram tomadas 

centro a centro. No tocante a tampa, a mesma foi posicionada na base do crânio, 

nenhum critério foi levado em conta para tal, uma vez que ela tem como finalidade 

exclusiva a entrada e saída de água. 

 Estando o phantom construído, com os lugares para colocar a câmara de 

ionização e orifício por onde se pode enchê-lo de água, o mesmo está pronto para as 

medidas no tomógrafo. 

 

4.1.2 John 

 

O segundo phantom antropomórfico foi obtido em resina de acrílico e teve como 

modelo um manequim. Para facilitar a associação do leitor e evitar confusões com o 

phantom feito a partir de um crânio humano, foi atribuído a este phantom o nome: John. 
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Figura 28. John. Manequim usado como modelo para a confecção de um phantom 

antropomórfico de resina acrílica. 

 

 A principal vantagem de trabalhar com John é a sua acessibilidade. Comparado 

ao crânio humano, o manequim é muito mais fácil de ser obtido. Na tabela abaixo estão 

expostas as medidas com relação à ICRU-48. 

 

Tabela 8. Medidas em centímetros do manequim modelo, de acordo com as 

determinações da ICRU. 

Medidas em centímetros do manequim [cm]
1
 

GOD
a 

MCD
b 

MFD
c 

BYD
d 

19,3 15,0 13,7 12,3 

a) GOD- diâmetro occipital; comprimento máximo no plano sagital médio  

b) MCD- diâmetro cranial máximo perpendicular ao plano sagital médio 

c) MFD- diâmetro frontal máximo na sutura coronal 

d) BYD- diâmetro bizigomático 

1) Incerteza = ± 0,1 cm 

 

 

Tabela 9. Diferenças percentuais entre referência (ICRU) e John. 

Comparação do modelo com a referência 
 

GOD
 

MCD
 

MFD
 

BYD
 

Referência 18,5 14,4 12,1 13,4 

Modelo 19,3 15,0 13,7 12,3 

DP
a 

  4,3%  4,2%  13,2%    8,9% 

MDP
b 

7,7% 

a) Diferença percentual (maior valor/menor valor) 

b) Média da diferença percentual 
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  Foram comparados os dados da Tabela 9 e Tabela 6 e constatamos que John 

tem, aproximadamente, o dobro da média de diferença percentual apresentada pelo 

crânio humano. Entretanto, decidimos utilizar esse objeto simulador para comparar os 

respectivos valores de C100,c .  

 Para se obter o phantom em resina acrílica, utilizamos o mesmo processo 

empregado com  o crânio. Entretanto, como o volume de John é maior, uma quantidade 

extra de material é necessária, ou seja, foram consumidos três pacotes de alginato para a 

parte inferior do molde e quatro para a parte superior. Já na resina acrílica, 400 ml 

foram utilizados para cada metade do phantom, um aumento de 100 ml em relação ao 

crânio. 

 John apresentou uma facilidade na tentativa de moldá-lo com alginato. Nele não 

há orifícios por onde o material (alginato) possa escoar, portanto não é necessário 

utilizar o silicone de condensação no manequim. Pode-se umidificá-lo com vaselina, 

tendo em vista uma maior facilidade para removê-lo do alginato. Outra facilidade é que 

não é necessário fazer a mandíbula separada e posteriormente uni-la ao phantom, uma 

vez que o mesmo é um molde de uma estrutura completa (cabeça). 

 Uma vez finalizado, John em acrílico apresentará a aparência da figura a seguir. 

 

 

Figura 29. John em resina acrílica 
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 Neste estágio, foram tomadas as mesmas providências descritas na seção 4.1.1.2 

para a inserção do suporte da câmara de ionização e da tampa responsável pela saída e 

entrada de água.  

 

4.1.2.1 Inserção do suporte para a câmara e ionização no phantom “John” 

 

Da mesma maneira que foi retratado na seção correspondente ao crânio, um tubo 

de acrílico foi inserido para que servisse de suporte para a câmara de ionização. Este 

processo foi executado igualmente no caso de John, isto é, utilizando o mesmo 

equipamento da Figura 24 e o esmeril número 4 da Figura 25. 

 Na tabela abaixo são expostas as medidas do tubo no phantom John. 

 

Tabela 10. Medidas [cm] do tubo para suporte da câmara de ionização (John) 

Medidas do tubo (John) [cm]
1
 

Comprimento 25,6 

Diâmetro Externo 1,6 

Diâmetro Interno 1,2 

1) Incerteza = ± 0,1 cm  

 

 O mesmo tubo de acrílico foi usado para todos os phantoms, por isso os 

diâmetros externo e interno não variam (o que pode ser observado também na Tabela 7). 

Entretanto, o comprimento do tubo em cada phantom varia, pois as próprias dimensões 

dos mesmos variam. 

 Para o posicionamento do tubo foi levado em consideração a média de dois 

planos: sagital e transversal. 
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Figura 30. Medida da distância dos pontos mais externos do phantom (John) no 

plano sagital. 

 

 

Figura 31. Medida da distância dos pontos mais externos do phantom (John) no 

plano sagital. 

 

 O tubo foi posicionado na metade dos planos sagital e transversal, que são 

respectivamente 10,9 ± 0,1 cm e 8,6 ± 0,1 cm. Como foi dito anteriormente, a tampa foi 

fixada na base do phantom, sem nenhum critério especial, uma vez que a sua função 

corresponde ao enchimento e esvaziamento de água. 

 Estando John com o suporte para a câmara de ionização e tampa, ele está pronto 

para ser usado nas medidas no tomógrafo. 
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4.2 Composição elementar e coeficientes de atenuação e absorção  

 

A Tabela 11 contém a composição dos materiais obtidos pelo Perkin-Elmer CHN 

2400 analyzer. 

 

Tabela 11. Composição elementar dos materiais tecido-equivalente. As incertezas são 

menores do que 1,00% 

Material C (%) H (%) N (%) O (%) S (%) Na (%) P (%) Cl (%) K (%) 

PMMA 59,84 8,08 0,10 31,98 NFM NFM NFM NFM NFM 

PMMA
1
 59,99 8,05 0,00 31,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Água NFM 11,00 NFM 89,00 NFM NFM NFM NFM NFM 

Cérebro-44
1 

14,50 10,70 2,20 71,20 0,20 0,20 0,40 0,30 0,30 

NFM = Não foi medido 

1) ICRU-44 

    

 É importante ressaltar a proximidade dos valores das frações de massa molar do 

PMMA (acrílico) escolhido e os indicados pela ICRU-44. Os resultados das frações de 

massa do material medido concordam com os da referência, portanto podemos inferir 

que as medidas revelam um grau de confiabilidade aceitável para os outros materiais. 

Os valores não são exatos, porque impurezas e variações na confecção dos materiais 

são, de certa maneira, inevitáveis. O PMMA é amplamente difundido em estudos do 

radiodiagnóstico. Vários pesquisadores baseiam-se neste material [5, 12] para estimar 

dose, fazer treinamento de técnicos e avaliar a qualidade de imagem. A comparação 

entre o PMMA e o cérebro foi feita com o intuito de estimar a atenuação e a absorção 

do mesmo em relação ao cérebro-44, quando submetido a um feixe de raios X da 

tomografia computadorizada, para tal, foram calculados os coeficientes descritos nas 

equações 13 e 14. 

 Os coeficientes mencionados acima foram calculados usando os dados da Tabela 

11, para um intervalo de energia de 10 a 150 keV. Sendo assim, foram obtidos os 

valores de coeficientes de atenuação mássico da água ((μ/ρ)água), do acrílico ((μ/ρ)acrílico) 

e do cérebro-44 (μ/ρ)cérebro-44. A figura abaixo foi obtida da seguinte maneira: 

consideremos, por exemplo, o coeficiente de atenuação mássico da água para a energia 

de 10 keV   
água

keV10  e o coeficiente correspondente ao cérebro da referência 

  
44

10
cérebro

keV . Então, para se obter o primeiro ponto do gráfico abaixo, foi feita 
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a razão entre material/cérebro da referência com o objetivo de realizar a comparação 

entre os dois valores, ou seja,      
44

1010
cérebroágua

keVkeV  . Já para o 

segundo ponto do gráfico, o mesmo processo foi efetivado, só que desta vez, usa-se o 

valor dos coeficientes de cada material correspondente a 20 keV, o que resulta na razão 

     
44

2020
cérebroágua

keVkeV  . A energia varia até 150 keV, portanto, o 

último ponto do gráfico é       
44

150150
cérebroágua

keVkeV  . O leitor pode 

averiguar na Figura 32 que há dois gráficos, um referente à água e outro ao acrílico. O 

mesmo processo descrito anteriormente foi aplicado para os coeficientes do segundo 

material, completando assim, o gráfico. 

 

 

Figura 32. Razão entre o valor calculado do coeficiente (μ/ρ) dos materiais e o 

valor calculado correspondente ao cérebro-44 na faixa de energia de 10 a 150 keV. 

  

 Os resultados das razões (material/referência) são bastante discrepantes 

principalmente nas baixas energias (inferiores a 50 keV). Os coeficientes de atenuação 

mássico do acrílico apresentam resultados que divergem do valor ideal (razão igual a 

um) para baixas energias, enquanto a água exibe um comportamento aproximadamente 
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constante e próximo de um, o que significa que os valores de  
água

  e de 

 
44cérebro

  são praticamente iguais, mesmo para baixas energias.   

 O mesmo processo adotado para construir a Figura 32 foi realizado para os 

coeficientes mássicos de absorção de energia (μen/ρ). As razões foram calculadas através 

de      
44

)
cérebroenáguaen EE 

 
e      

44cérebroenacrílicoen EE  . Com os 

resultados, foi montada a Figura 33. 

 

 

Figura 33. Razão entre o valor calculado do coeficiente dos materiais e o valor 

calculado correspondente ao cérebro-44 na faixa de energia de 10 a 150 keV. 

 

 A figura acima reforça ainda mais a ideia de que a água e o cérebro-44 se 

comportam de maneira muito similar (independente da energia analisada) quando se 

leva em consideração os coeficientes de atenuação e absorção. Tal fato contribuiu para 

que o objeto simulador confeccionado neste trabalho fosse preenchido com água para 

simular o tecido cerebral humano. Também podemos inferir que a água apresenta um 

comportamento dosimétrico equivalente ao do cérebro. Já o acrílico, mesmo na faixa 

onde seu desempenho é otimizado (120 a 150 keV), não consegue superar a água, que 

mesmo assim apresenta eficiência, nesses quesitos (μ/ρ e μen/ρ) superior ao acrílico. A 
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tabela a seguir vem evidenciar ainda mais as diferenças entre os coeficientes do acrílico 

e da água quando comparados com o cérebro-44. 

 

Tabela 12. Diferenças percentuais médias entre os coeficientes calculados μ/ ρ e  

μen/ ρ para os materiais em relação aos valores correspondentes para o cérebro-44, 

na faixa de energia de 10 a 150 keV. 

Material FV
1
 de μ/ρ (%) DPM

2
 de μ/ ρ (%) FV de μen/ρ (%) DPM de μen/ρ (%) 

Acrílico 2,8 – 37,9 16,4 3,6 – 41,5 27,5 

Água 0 – 2,3 1,0 0,2 – 4,5 2,5 

1) FV = faixa de variação 

2) DPM = diferença percentual média 

 

 De acordo com a Tabela 12, a diferença percentual média dos valores calculados 

de μ/ ρ e μen/ ρ em relação aos valores correspondentes ao cérebro-44 foram, 

respectivamente, 1,0% e 2,5% para a água e 16,4% e 27,5% para o acrílico. Analisando 

essas porcentagens, e baseando-se nos métodos expostos acima, percebe-se que a água é 

mais qualificada para simular o cérebro da ICRU-44, quando submetida a feixes de 

raios X no intervalo de energia dado. O fato que aproximadamente 35% do volume da 

cabeça humana é composta pelo cérebro [26], foi o que nos levou a construir um objeto 

simulador tecido equivalente preenchido com água. 

 

4.3 Índice kerma no ar em TC e dose efetiva nos phantoms geométricos 

 

Foram analisados os comportamentos dos objetos simuladores geométricos 

(Figura 12) quando submetidos ao feixe de raios X criados pelo tomógrafo com os 

parâmetros da Tabela 3. As respectivas médias de C100,c (índice de kerma no ar em TC 

para o orifício ou suporte central) foram obtidas através da equação 6. A dose efetiva 

também foi estimada. Os valores de todas as grandezas dosimétricas são apresentados 

na tabela seguinte. 
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Tabela 13. Valores das grandezas calculadas para os phantoms geométricos. 

 Phantom Geométrico 

 Água Acrílico 

C100,c [mGy] 33,3 ± 0,3 42,4 ± 0,4 

C100,p [mGy] 36,8 ± 0,4 46,2 ± 0,5 

Cw [mGy] 35,6 ± 0,3 44,9 ± 0,3 

Cvol [mGy] 35,6 ± 0,3 44,9 ± 0,3 

Pkl [mGy.cm] 535 ± 3 675 ± 3 

Dose efetiva 1,23 ± 0,01 1,55 ± 0,01 

1) Dose efetiva estimada. Valor obtido ao multiplicar o Pkl por 0,0023 

mSv/mGy.cm.  

 

 Para deixar clara a obtenção dos valores acima expostos, vamos tomar como 

exemplo os valores do phantom geométrico de água (todos os outros resultados foram 

obtidos de maneira análoga). O valor de C100,c foi obtido ao se fazer cinco medidas no 

suporte central do objeto simulador preenchido com água. Essas medidas foram 

multiplicadas por um fator de calibração da câmara de ionização para 120 keV, que vale 

14,6 mGy.cm (vide anexo). Após esta multiplicação, todos os cinco valores foram 

divididos por 0,5 cm (valor da espessura de corte). Em seguida, a média foi tomada, o 

que resultou no valor C100,c para o objeto simulador  geométrico de água sendo igual a 

33,3 ± 0,3 mGy. 

Através de mais algumas medidas análogas, é possível estimar a dose efetiva. Da 

mesma maneira que se é obtido o C100,c, o C100,p é calculado, com o adicional que a 

média foi tomada dentre os valores de todos os C100mm nos suportes periféricos. Para o 

objeto simulador analisado (geométrico de água), o resultado encontrado para C100,p foi 

de 36,8 ± 0,4 mGy. Com os valores C100,c e C100,p é possível calcular o Cw de acordo 

com a equação 7. Para o objeto simulador analisado, Cw é igual a 35,6 ± 0,3 mGy. A 

próxima grandeza é o Cvol, que consiste em dividir o Cw pelo fator de passo. Em todos 

os casos, foi adotado o valor 1 para tal fator o que implica no Cvol sendo igual ao Cw. O 

Pkl é obtido ao multiplicar o Cvol por 15 cm (valor adotado para todos os objetos 

simuladores com o intuito de comparar resultados). O Pkl para este caso foi de 535 ± 3 

mGy.cm. E finalmente, se multiplicarmos o Pkl por 0,0023 mSv/mGy.cm (valor retirado 

do protocolo europeu [11]), podemos estimar a dose efetiva, que no caso do objeto 

simulador geométrico de água foi de 1,23 ± 0,01 mSv. Então, para estimar a dose 
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efetiva nos outros phantoms, foram realizados os mesmos procedimentos descritos para 

o objeto simulador geométrico de água.  

 Com a Tabela 13 podemos perceber que a intensidade do feixe de raios X que 

chega à câmara de ionização é menor quando se tem a água como meio atenuante, isto 

quer dizer que a água atenua mais o feixe de raios X em relação ao acrílico. Tendo em 

vista os resultados dos coeficientes de atenuação e absorção, podemos inferir que um 

cérebro humano real também atenuaria mais o feixe de raios X que o acrílico, nessa 

faixa de energia. Este fato pode ser observado através da Figura 32 e da Figura 33. 

 

4.4 Estimativa da dose efetiva no paciente através do C100,ar 

 

Alguns pesquisadores conseguiram estimar a dose no paciente através de métodos 

computacionais utilizando-se apenas o C100,ar (índice kerma no ar ao ar livre) [27]. Tal 

procedimento é realizado multiplicando o valor de C100,ar por um coeficiente de 

conversão (CC). A grandeza C100,ar foi obtida conforme a explicação dada na 

metodologia (seção 3.3.1). 

 

Tabela 14. Estimativa da dose efetiva no paciente através do C100,ar 

C100,ar [mGy]  Fator de conversão Dose Efetiva (mSv) 

70,4 ± 0,02 0,0034 ± 0,0002 0,239 ± 0,008 

 

  O paciente, neste caso representado por um phantom computacional chamado 

de Male Adult meSH (MASH), receberia uma dose efetiva de 0,239 ± 0,008 mSv, caso 

fosse submetido a um exame TC com os mesmos parâmetros estabelecidos na Tabela 3. 

Calculando os valores de dose obtidos em outros phantoms, podemos compará-los com 

os dados da Tabela 14. 

 

Tabela 15. Dose efetiva nos phantoms físicos 

Phantom Dose Efetiva [mSv] DPMH
a
 

Geométrico de água 1,23 ± 0,01 415% 

Geométrico de acrílico 1,55 ± 0,01 548% 

Crânio 1,44 ± 0,01 502% 

a) DPMH = diferença percentual em relação ao MASH 

 



49 

 

 As doses dos phantoms físicos em relação ao phantom computacional são 

discrepantes. Entretanto, o phantom geométrico de acrílico é muito utilizado por 

pesquisadores ao redor do mundo [5, 10, 12]. O phantom geométrico de água apresenta 

uma melhora no resultado de absorção de dose de 133% em relação ao geométrico de 

acrílico. O Crânio por sua vez apresenta uma melhora de apenas 46% em relação ao 

phantom da cabeça mais difundido na dosimetria tomográfica: o geométrico de acrílico. 

Neste trabalho, foi feita somente a substituição do cérebro por água. Se outras estruturas 

fossem simuladas, como por exemplo ossos e pele no phantom antropomórfico, a dose 

efetiva apresentaria um valor mais próximo do phantom computacional. Mais detalhes 

sobre a comparação entre o Crânio e o phantom computacional são expostos na seção 

seguinte. 

 

4.5 Estudo comparativo entre doses efetivas Crânio e phantom computacional 

 

Primeiramente, foi dada a prioridade ao objeto simulador Crânio por ter sido 

originado de um crânio humano e por ter tido apenas 4% de diferença em relação ao 

cérebro da ICRU-44, quando analisadas as suas medidas anatômicas (Tabela 6). 

Portanto, a tabela a seguir expõe todas as grandezas obtidas com o Crânio. 

 

Tabela 16. Todas as grandezas obtidas com o Crânio. 

C100,c [mGy] 36,2 ± 0,4 

C100,p [mGy] 37,9 ± 0,4 

Cw [mGy] 37 ± 2 

Cvol [mGy] 37 ± 2 

Pkl [mGy.cm] 560 ± 3 

Dose efetiva [mSv] 1,29 ± 0,01 

 

 A grandeza mais importante a ser analisada é a dose efetiva, uma vez que é 

através desta grandeza que podemos averiguar os possíveis danos do exame realizado 

no tomógrafo. Como foi estabelecido anteriormente, um paciente adulto do sexo 

masculino teria recebido uma dose de 0,239 ± 0,008 mSv com os parâmetros do 

tomógrafo estabelecidos  na Tabela 3. Entretanto, ao calcular a dose efetiva no Crânio, 

obtemos o valor de 1,29 mSv, resultado que é, aproximadamente, 5,4 vezes maior que o 

encontrado no phantom computacional MASH. Tal divergência era esperada, uma vez 

que nem todas as estruturas anatômicas da cabeça estão sendo simuladas, como, por 
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exemplo, o osso. Se a resina de acrílico atenuasse de forma similar ao osso, os 

resultados apresentariam uma maior concordância. A única estrutura simulada foi o 

tecido cerebral humano. 

 Apesar da diferença calculada entre as doses obtidas no Crânio e no MASH, ter 

sido 5,4 vezes maior, isto representa uma melhora no desenvolvimento de um objeto 

simulador para a cabeça humana, tendo em vista que o phantom mais usado 

mundialmente é um objeto simulador de acrílico e que apresenta uma diferença de 6,1 

em relação ao MASH. 

 

4.6 Comparação entre os C100,c dos phantoms físicos 

 

O C100,c é obtido através da câmara de ionização quando a mesma é inserida no 

suporte central do phantom. A unidade desta grandeza é dada em grays (Gy). Como foi 

definido na seção 2.3.1.3, podemos perceber que a grandeza C100,c e dose estão 

relacionadas. O que a câmara de ionização mede é a dose absorvida pelo seu volume 

sensível.  

No caso dos estudos que foram desenvolvidos neste trabalho, todas as outras 

grandezas (Cvol, Cw,...) são calculadas a partir do C100,c juntamente com o C100,p. 

Portanto, se houver alguma alteração nos resultados dos C100,c, desencadeará variações 

em todas as grandezas baseadas neste valor. Por isso é válido analisar os resultados 

desta grandeza nos phantoms físicos, uma vez que se pode inferir a dose depositada na 

câmara de ionização e avaliar o comportamento dosimétrico do objeto simulador. 

 

Tabela 17. Valores de C100,c para todos os phantoms físicos 

Phantom C100,c [mGy] 

Geométrico de água 33,3 ± 0,3 

Geométrico de acrílico 42,4 ± 0,4 

Crânio 36,2 ± 0,4 

John 32,2 ± 0,2 

 

Os phantoms geométricos têm medidas próximas, tanto na altura como no 

diâmetro (vide Tabela 2). A diferença está na composição de cada um deles: um foi 

preenchido com água e o outro foi confeccionado com acrílico. Apesar das semelhanças 

quanto as dimensões, existem diferenças nos C100,c medidos para cada objeto simulador. 

Essa divergência pode ser explicada através do coeficiente de atenuação mássico 2.4.1. 
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 A água é um material com maior poder de atenuação que o acrílico, os resultados 

da tabela acima comprovam esta afirmação. Um feixe de raios X do tomógrafo tem 

menor intensidade ao interagir com a câmara de ionização quando o material atenuador 

é a água. Como foi exposto na seção 4.2, a água se aproxima mais dos valores dos 

coeficientes de atenuação mássicos do cérebro-44. A água é um material que apresenta 

um comportamento dosimétrico mais aproximado do cérebro humano quando 

comparado ao acrílico. 

Submetendo à analise somente os objetos simuladores que são preenchidos por 

água (Crânio, John e o geométrico de água) percebemos que dentre eles, o mais 

atenuador é John. Esse maior poder de atenuação é explicado através do conhecimento 

que se tem sobre as propriedades atenuantes dos materiais. Sabemos que quanto maior a 

espessura do material, maior é o poder de atenuação do mesmo. No caso específico 

deste trabalho, foi medido o volume de água em cada um dos objetos simuladores, os 

resultados são expostos na tabela abaixo. 

 

Tabela 18. Volume de água nos phantoms 

Phantom Volume [cm³] 

John 3500 ± 100 

Geométrico de água 2600 ± 100 

Crânio 1700 ± 100 

  

Ao analisar a tabela acima, percebemos que John é o que possui o maior volume 

de água, isto quer dizer que há mais material para interagir com o feixe de raios X e 

consequentemente, diminui a intensidade do feixe que chegará à câmara de ionização. 

Por isso que dentre os phantoms preenchidos com água, John apresenta o menor valor 

de C100,c. Por isso que o objeto simulador que possui o menor volume de água (Crânio) 

é o que apresenta o maior valor de C100,c. Quanto menos água houver, menos o feixe 

será atenuado, mais radiação chegará à câmara de ionização e maior será o valor do 

C100,c calculado, o que por sua vez resultará em um maior valor de dose efetiva.  
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5 CONCLUSÕES 

 

Os coeficientes de atenuação mássicos e de absorção de energia, mostraram que a 

água tem características de atenuação e absorção de feixes parecidas com a referência 

(cérebro-44), uma vez que a razão entre os coeficientes (material/referência) sempre se 

apresentam próximos do valor 1, independente da energia escolhida no intervalo de 10 a 

150 keV. Estes resultados comprometem a validade do phantom geométrico de acrílico 

quando é utilizado para se fazer a dosimetria na tomografia computadorizada, apesar 

deste tipo de objeto simulador ser amplamente difundido em práticas relacionadas à TC 

[11]. 

 Foram construídos dois phantoms antropomórficos, um baseado em um 

manequim (John) e outro em um crânio humano (Crânio). Por conter mais 

concordância com os números referentes às medidas anatômicas da referência, o estudo 

foi centrado no Crânio. 

 A dose efetiva encontrada para o phantom Crânio foi de 1,29 mSv, valor 5,4 

vezes maior do encontrado no phantom computacional (MASH). Apesar deste valor 

discrepante o mesmo apresenta uma melhora de 46% em relação ao phantom 

geométrico de acrílico. Pode-se melhorar ainda mais estes resultados, tentando simular 

outras estruturas, como por exemplo, o osso, caso que  a resina acrílica não o faz. 

 Baseado nos resultados encontrados, podemos afirmar que o phantom 

antropomórfico (moldado de um crânio humano), confeccionado com materiais de fácil 

acesso e manipulação, preenchido com água, é um objeto simulador aceitável, uma vez 

que o mesmo apresenta uma evolução na dosimetria da tomografia computadorizada, 

tendo em vista que este objeto simulador reproduz as características físicas do paciente 

de uma maneira condizente com a exposição. 

O custo financeiro do phantom ficou avaliado em R$ 300,00. Levando em 

considerações altas margens de lucro, uma vez pronto e aperfeiçoado, o objeto 

simulador confeccionado neste trabalho ainda seria mais acessível que os equivalentes 

importados. 
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6 PERSPECTIVAS DE TRABALHOS FUTUROS 

 

Apesar dos resultados terem sido satisfatórios, ainda se pode melhorar o phantom 

antropomórfico. O processo de confecção é artesanal, ou seja, a experiência vai sempre 

aperfeiçoar o resultado final. Pode-se fazer com que a água ocupe o volume real que o 

cérebro humano ocupa dentro do crânio e tentar encontrar um material que simule o 

osso, fazendo os mesmos estudos de coeficientes de absorção mássicos de energia e 

coeficientes de atenuação mássicos. 

Outra melhora que se pode pensar é, em extrapolar o uso do phantom para outras 

áreas, além da dosimetria. O phantom poderia tentar simular anomalias, como 

microcalcificações e tumores, além de avaliar a qualidade da imagem obtida no exame 

TC. O objeto simulador também poderia ser usado em treinamento de profissionais que 

trabalham ou irão trabalhar com exames de tomografia computadorizada. 
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