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RESUMO 

 

 Com o passar do tempo, o uso da radiação X em modalidades de exames para fins de 

diagnóstico médico tem se tornado cada vez mais comum. Diante das práticas radiológicas, 

torna-se necessário ponderar os riscos e benefícios trazidos para os pacientes. Para que sejam 

realizados os testes periódicos das doses recebidas pelos pacientes durante os exames, 

geralmente utilizam-se objetos simuladores, que simulam as interações da radiação ionizante 

com o corpo do paciente. O objetivo deste trabalho foi caracterizar um objeto simulador 

antropomórfico de tórax para medidas de dose em feixes de radiologia convencional. Este 

objeto simulador foi desenvolvido anteriormente por um projeto de pesquisa da Universidade 

Federal de Sergipe com finalidade para a realização de testes de controle de qualidade da 

imagem. Como o objeto simulador é constituído por materiais tecidos equivalentes, suas 

características possibilitam que se realize um estudo para fins de dosimetria. Para fins de 

comparação neste estudo, também foi utilizado um objeto simulador geométrico de tórax 

constituído por PMMA (polimetilmetacrilato) com dimensões de 30 cm x 30 cm x 15 cm. 

Com o uso de câmaras de ionização, foram realizadas medidas de kerma incidente no ar 

(KIN) e de kerma de entrada na superfície (KES), que foram comparadas com valores 

estimados por cálculo e estabelecidos como níveis de referência de diagnóstico (NRDs). Com 

os dados obtidos, fatores de retroespalhamento (FREs) dos dois objetos simuladores foram 

calculados e comparados com valores estimados pelo software Caldose, baseado em 

simulação Monte Carlo. A variação do FRE com o material constituinte e com parâmetros 

técnicos (kVp, mAs) e geométrico (DFS) foi estudada. As doses nos órgãos e as doses 

efetivas para o objeto simulador antropomórfico também foram estimadas a partir dos 

coeficientes de conversão (CCs) de dose equivalente (H) e efetiva (E), por meio do código 

Visual Monte Carlo (VMC). Para as combinações de parâmetros técnicos avaliados neste 

estudo, os valores de DEP obtidos experimentalmente apresentaram uma boa similaridade 

para os dois objetos simuladores com diferença máxima de 7%. Não foram observados 

valores de DEP acima nos níveis de referência de diagnóstico para as estudadas. Os resultados 

obtidos apresentaram boa concordância com os resultados publicados pela literatura. Conclui-

se então, que o objeto simulador antropomórfico de tórax proposto é uma boa ferramenta para 

uso em dosimetria.  

 

Palavras chaves: objeto simulador, radiologia, dosimetria.  
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ABSTRACT 

 

The use of X-rays at procedures for purposes of medical diagnosis has increased over time. In 

these practices, it is necessary to weigh the patient’s risks and benefits. To carry out periodic 

patient dose testing, phantoms, objects that simulate the interaction of ionizing radiation with 

the patient's body, are often used. The objective of this study was to characterize an 

anthropomorphic thorax phantom for dosimetric measurements at conventional radiology 

beams. This phantom was developed by a previous research project at the Federal University 

of Sergipe for image quality control tests. As the phantom consists of tissue equivalent 

material, it is possible to characterize it for dosimetric studies. For comparison, a geometric 

chest phantom, consisting of PMMA (polymethylmethacrylate) with dimensions of 30 cm x 

30 cm x 15 cm, was used. With the use of ionization chambers, we performed measurements 

of incident air kerma (KIN) and entrance surface kerma (KES), which were compared with 

values estimated by calculation and diagnostic reference levels (NRDs). With these data, 

backscatter factors (BSF) of the two phantoms were calculated and compared with values 

estimated by Caldose software, based on Monte Carlo simulation. The variation of the BSF 

with the constituent material and technical parameters (kVp, mAs) and geometric (DFS) was 

studied. Doses to organs and effective doses for the anthropomorphic phantom were also 

estimated from the conversion coefficients (CCs) equivalent dose (H) and effective (E), 

through the Code Visual Monte Carlo (VMC). For combinations of technical parameters 

evaluated in this study, the ESD values obtained experimentally showed a good similarity to 

the two phantoms with maximum difference of 7%. There were no ESD values above the 

reference levels for diagnostic study. The results showed good agreement with the results 

published in the literature. It follows then, that the anthropomorphic thorax phantom proposed 

is a good tool to use in dosimetry. 

 

 

Keywords: phantom, radiology, dosimetry. 
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CAPÍTULO 1 

1. INTRODUÇÃO 

 

No cotidiano, todos os indivíduos humanos são expostos a radiação, seja ela de origem 

natural ou artificial. O termo radiação ainda causa receio em grande parte da população, 

devido a acontecimentos como os acidentes nucleares e as bombas atômicas, quando milhares 

de pessoas morreram. Entretanto, a radiação é utilizada também para fins bastante benéficos 

como, por exemplo, em diagnósticos e tratamento de doenças.  

Os raios X foram descobertos pelo alemão Wilhelm Roentgen, quando este estudava 

os raios catódicos com a ampola de Crookes, criada pelo inglês William Crookes. A 

aplicabilidade deste tipo de radiação na medicina data da sua descoberta, em 1985, e está em 

constante avanço. Atualmente, a radiação X é utilizada em vários tipos de exames 

radiológicos, que são ferramentas indispensáveis para o diagnóstico médico, e para tratamento 

oncológico.  

Apesar dos benefícios trazidos com o seu uso, a radiação X é capaz de provocar danos 

biológicos através da ionização causada no meio de interação, sendo classificada como 

radiação ionizante. 

É evidente, portanto, que é necessário ponderar os riscos e benefícios envolvidos em 

cada prática radiológica, buscando sempre um saldo positivo para a população. A Portaria nº 

453 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde do Brasil, de 01 de junho de 

1998, intitulada “Diretrizes Básicas de Proteção Radiológica em Radiodiagnóstico Médico e 

Odontológico”, regulamenta as práticas em radiodiagnóstico que devem ser seguidas durante 

todo o processo de uso do equipamento de raios X, com base em recomendações de 

comissões internacionais e nacionais de proteção radiológica, como a International 

Commission on Radiation Protection (ICRP), a Organização Mundial de Saúde (OMS), a 

International Atomic Energy Agency (IAEA), a Comissão Nacional de Energia Nuclear 

(CNEN), entre outras. Este Regulamento é regido por princípios básicos: a) Justificação da 

prática e das exposições médicas individuais; b) Otimização da proteção radiológica; c) 

Limitação de doses individuais; d) Prevenção de acidentes (BRASIL, 1998). 

O segundo destes princípios, o da Otimização, é também conhecido como princípio 

ALARA (As Low As Reasonably Achievable) e estabelece que é preciso garantir exposições 

mínimas para pacientes e trabalhadores mantendo uma imagem diagnóstica de boa qualidade. 
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Para estudos de otimização, é necessário acompanhamento periódico das doses recebidas 

pelos pacientes, ou seja, das exposições médicas, e uma ferramenta muito útil para tanto são 

os objetos simuladores, também denominados de phantoms.  

De acordo com a Comissão Internacional de Medidas e Unidades de Proteção 

(International Commission on Radiation Units and Measurements ICRU) Nº 44, os objetos 

simuladores são definidos como estruturas capazes de simular as interações da radiação 

ionizante com o corpo (ICRU, 1989). Eles são classificados quanto as suas características e a 

sua função. Podem ser antropomórficos, quando representam fielmente a estrutura anatômica 

do corpo, ou geométricos, quando são construídos por formas geométricas. Já quanto a sua 

função, podem ser dosimétricos, de calibração e de imagem (ICRU, 1989; ICRU , 1992).  

  

1.1. Objetivo 

 

O objetivo maior deste trabalho foi caracterizar um objeto simulador antropomórfico 

de tórax para fins de dosimetria em feixes de radiologia. O objeto simulador foi desenvolvido 

anteriormente em um projeto de pesquisa do Grupo de Física Médica da Universidade Federal 

de Sergipe (UFS) para testes de controle de qualidade da imagem em radiologia convencional 

(CERQUEIRA, 2010).  Para a caracterização dosimétrica do objeto simulador antropomórfico 

de tórax, foram analisadas e avaliadas medidas de dose de entrada na pele, que foram 

comparadas com valores estimados por cálculo, com níveis de referência de diagnóstico e 

com medidas realizadas com um objeto simulador geométrico de tórax, utilizado 

comumentemente em radiodiagnóstico. Além disso, foram obtidos fatores de 

retroespalhamento experimentalmente e foram estimadas as doses nos órgãos do objeto 

simulador antropomórfico de tórax utilizando a técnica de Monte Carlo. 

 

1.2. Organização da dissertação 

 

A dissertação foi formada por seis capítulos, descritos resumidamente a seguir: 

 

 Capítulo 2: FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA, no qual é apresentada e discutida a 

base física para a compreensão deste trabalho; 



3 

 

 Capítulo 3: ESTADO DA ARTE, no qual é feita uma revisão de literatura 

relacionada com a temática do projeto, onde são relatados trabalhos nacionais e 

internacionais; 

 Capítulo 4: MATERIAIS E MÉTODOS, no qual são descritos detalhadamente os 

materiais e a metodologia empregados neste trabalho; 

 Capítulo 5: RESULTADOS E DISCUSSÃO, no qual são apresentados os 

resultados obtidos e as discussões relacionadas ao estudo; 

 Capítulo 6: CONCLUSÃO, no qual são relatadas as conclusões gerais e 

específicas deste trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

CAPÍTULO 2 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1. Aspectos históricos dos raios X 

 

Wilhelm Conrad Roentgen, professor de Física da Universidade Alemã Wurzburg, 

descobriu uma ferramenta muito importante para a história da medicina. Roentgen trabalhava 

em seu laboratório, onde sempre fazia experiências utilizando o tubo de Crookes (figura 1), 

que é um tubo de vidro no qual era feito vácuo e aplicada uma diferença de potencial entre 

dois eletrodos (cátodo e ânodo) para produção de raios catódicos (elétrons), quando, em 8 de 

novembro de 1985, notou um brilho fluorescente numa placa revestida com platinocianeto de 

bário, que estava coincidentemente a certa distância do tubo de Crookes. Observou também 

que o brilho permanecia, mesmo que o tubo fosse recoberto com papel fotográfico preto.  

Roentgen então concluiu que o causador da fluorescência não poderiam ser os raios catódicos, 

já que estes não seriam capazes de atravessar o vidro e também não seria a luz, pois esta não 

ultrapassaria o papel preto. Consequentemente, Roentgen denominou esta radiação 

desconhecida de “radiação X” (BUSHONG, 2010). 

 

 

Figura 1. Ampola de Crookes (retirada de <http://knol.google.com/k/hist%C3%B3ria-da-radiologia#>, acessado 

em 25/01/2012) 

 

 

http://knol.google.com/k/hist%C3%B3ria-da-radiologia
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Uma das primeiras comprovações de que a radiação X teria aplicabilidade médica 

surgiu quando Roentgen expôs a mão de sua esposa, Anna Bertha Ludwing, a este tipo de 

radiação Na figura 2, temos uma fotografia de Roentgen e a imagem da radiografia da mão de 

sua mulher. 

 

Figura 2. Foto de Roentgen e radiografia da mão de sua esposa (retirada de SCAFF, 2010). 

 

Durante algum tempo de estudo, Roentgen investigou melhor e descobriu algumas 

propriedades da radiação X, inclusive a capacidade que os raios X tinham de ultrapassar 

materiais diferentes. E para uma melhor eficiência de produção dos raios X, os tubos de raios 

catódicos foram adaptados para os que chamamos atualmente de tubos de raios X. Dentre as 

principais modificações estão o material utilizado para o alvo e a direção em que o cátodo e o 

anodo estão posicionados (na ampola de Crookes, eram posicionados em ângulo reto, já na de 

raios X, estão paralelamente) (MARTINS, 1998). 

 

2.2. Produção de raios X  

 

  A radiação X faz parte do grupo das radiações de origem eletromagnética. Portanto, 

pode se propagar no ar, na água, no vácuo e em outros meios materiais. Parâmetros como 

comprimento de onda (λ), frequência (ν) ou energia caracterizam este tipo de radiação.  

Os fótons de raios X originam-se de dois tipos de interação, por meio da interação na 

eletrosfera do átomo ou do freamento de partículas carregadas devido ao campo 
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eletromagnético do núcleo atômico ou dos elétrons, denominadas respectivamente de radiação 

característica e radiação de freamento (TAUHATA e col., 2003). O espectro de produção de 

raios X é mostrado na figura 3. 

 

 

Figura 3. Espectro de produção de raios X gerados por um alvo de tungstênio numa tensão de 90 kV. (retirada de 

BITELLI, 2006). 

 

2.2.1. Radiação de freamento 

 

 Os raios X de freamento são produzidos quando elétrons rápidos interagem com o núcleo 

atômico. A partir de interações eletrostáticas, o núcleo (positivo) atrai o elétron (negativo) e 

este perde parte de sua energia cinética (ou até mesmo toda a sua energia) e é desviado de sua 

trajetória inicial (figura 4). A energia perdida pelo elétron é emitida como radiação 

eletromagnética na faixa dos raios X. Este tipo de interação produz radiação eletromagnética 

em um espectro contínuo de energia, já que seus fótons podem assumir desde energias 

mínimas até uma energia máxima equivalente a energia cinética do elétron incidente, como 

mostrado na figura 3. Esta radiação de espectro contínuo também é denominada por 

“BREMSSTRAHLUNG”, um termo de origem alemã (SCAFF, 2010; TAUHATA e col., 

2003). 

 



7 

 

 

Figura 4. Ilustração da formação da radiação de freamento (adaptada de BUSHBERG e col., 2002) 

 

Como pode ser observado na figura 4, a energia do fóton da radiação de freamento 

depende da distância entre o bombardeio do elétron e o núcleo, devido a força coulombiana 

de atração ser inversamente proporcional ao quadrado da distância. Numa rara situação, se 

ocorre impacto direto do elétron com o núcleo, toda a energia é transformada em radiação X 

(BUSHBERG e col.,  2002).  

 

2.2.2. Radiação Característica 

 

O princípio de produção deste tipo de radiação X ocorre a partir do processo de 

ionização dos átomos do alvo. A ionização ocorre quando há ejeção de elétrons do átomo.  

Quando um feixe de radiação interage com elétrons de camadas mais internas (K e L) dos 

átomos do alvo, e consegue ejetar algum elétron, o átomo fica ionizado, com vacância em sua 

camada mais interna. Para restabelecimento do estado fundamental do átomo, elétrons mais 

externos preenchem as vacâncias das camadas mais internas e a diferença de energia do 

estado inicial e final é emitida em forma de radiação eletromagnética. Se o fóton emitido 

estiver no intervalo de energia dos raios X, estes são denominados raios X característicos. 

Estes fótons são denominados de característicos por possuírem energias bem definidas e que 

revelam detalhes sobre o elemento químico ionizado, uma vez que cada elemento possui 

níveis particulares de energia da eletrosfera que proporcionam a formação um espectro 
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discreto de energia específico (figura 3). A figura 5 ilustra o processo de produção da radiação 

X característica (SCAFF, 2010; TAUHATA e col., 2003). 

 

 

Figura 5. Ilustração da emissão de radiação x característica (retirada de DIMENSTEIN & NETTO, 2002). 

 

2.3. Tubos de raios X 

 

Os tubos de raios X são compostos por componentes específicos apresentados na 

figura 6, sendo os principais, o cátodo e o ânodo, que são respectivamente, a fonte emissora 

de elétrons e o alvo de interação.  

 
Figura 6. Esquema de um tubo de raios X: (1) invólucro de vidro; (2) conjunto do ânodo; (3) conjunto do cátodo; 

(4) ânodo rotatório; (5) filamento; (6) alvo (adaptada de BUSHONG, 2008). 

 

A ampola (1) do tubo é um material de vidro resistente ao calor e à pressão devido ao 

vácuo criado internamente. Ela é composta pelo cátodo (5), geralmente um filamento de 

forma helicoidal de tungstênio que, ao ser aquecido, emite elétrons por efeito termiônico. 
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Estes elétrons são direcionados por uma capa focalizadora (localizada no cátodo) para uma 

região específica do ânodo (6), denominada de ponto focal, na qual ocorre a produção dos 

raios X característicos e de freamento (DIMENSTEIN e NETTO, 2002). 

Para produção dos raios X, é aplicada uma diferença de potencial entre os eletrodos 

negativo (cátodo) e positivo (ânodo). Na faixa de radiodiagnóstico, essa diferença de 

potencial está entre 20 e 150 kV (BUSHBERG e col.,  2002). 

A eficiência de produção de raios X no tubo é muito pequena, aproximadamente 99% 

da energia cinética dos elétrons é perdida na forma de calor e apenas 1% gera fótons de 

raios X. Devido ao calor gerado no alvo, algumas adaptações são necessárias para uma 

melhor dissipação de calor e eficiência de produção dos raios X. Dentre as adequações, estão 

a escolha dos materiais constituintes dos ânodos e o uso de anodos giratórios acoplados a 

rotores (figura 7). Em radiologia, os tubos de raios X são compostos por ânodos giratórios 

(figura 7) de materiais que possuem alto ponto de fusão e alto número atômico, como o 

tungstêncio (W). A rotação do ânodo faz com que uma área mais extensa do alvo seja 

atingida, gerando melhor distribuição do calor depositado durante cada exposição (JOHNS e 

CUNNINGHAM, 1983). 

 
Figura 7.  Ilustração de uma ampola de raios X com anodo giratório (2) acoplado ao rotor (4) (adaptada de 

DIMENSTEIN & NETTO, 2005). 

 

O processo de produção de radiação X gera emissão de fótons em todas as direções. 

Como apenas a direção do feixe principal do equipamento é de interesse clínico, é necessário 

blindar a radiação emitida nas demais direções. Para tanto, a ampola é envolta por uma 

carcaça de chumbo, denominado de cabeçote (JOHNS e CUNNINGHAM, 1983). Além disso, 

geralmente filtros de alumínio ou cobre são colocados na saída do tubo na direção do feixe 

principal, com a finalidade de absorver os feixes de mais baixa energia, pois estes aumentam a 

dose no paciente sem contribuir para a formação da imagem. 
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A radiação X que é emitida diretamente do anodo é denominada de radiação primária. 

Quando a radiação primária atinge/incide algum objeto, ela sofre absorção, diminuindo sua 

intensidade inicial e também sofre espalhamento, devido às interações com o meio. A 

radiação espalhada é conhecida como radiação secundária. Quaisquer objetos atingidos pelo 

feixe de radiação X agem como objetos espalhadores. Apesar de ser de menor intensidade que 

a radiação primária, a radiação secundária contribui com exposições ocupacionais e públicas 

desnecessárias. Nesse sentido, é evidenciada a importância de se minimizar a quantidade de 

pessoas nas salas de exames durante o uso do equipamento de raios X (LIMACHER e COL, 

1998).  

 

2.4. Fatores que influenciam a qualidade da imagem e a exposição aos raios X 

 

O feixe de raios X é caracterizado tanto pela sua intensidade (quantidade) quanto pela 

sua energia (qualidade). Esta caracterização depende dos parâmetros radiológicos 

selecionados durante o exame. Dentre eles, estão a tensão aplicada no tubo (kVp), a corrente 

no tubo, o tempo de exposição e a filtração. 

A energia dos fótons emitidos pelo tubo de raios X depende da energia cinética dos 

elétrons que bombardeiam o alvo. A energia destes elétrons é determinada pela tensão 

aplicada ao tubo. Além da influência na energia, a tensão aplicada também influencia na 

quantidade de raios X produzidos. A figura 8 ilustra as duas relações citadas acima.  

 

 

Figura 8. Variação do espectro de energia pela variação da tensão aplicada ao tubo (retirada de TAUHATA, 

2003). 
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Por meio da figura 8, é possível perceber que, ao aumentar a tensão aplicada ao tubo, a 

energia máxima do feixe e a intensidade da radiação produzida aumentam. Como a energia da 

radiação característica depende apenas das características do material alvo de interação, seu 

espectro não sofre mudança com a voltagem aplicada.  

Outro fator que determina a energia dos fótons de raios X é a filtração. A função dos 

filtros é aumentar a energia efetiva do feixe, absorvendo os fótons de energias menores, que 

contribuiriam para aumentar a dose no paciente. 

A corrente no tubo também é um fator determinante para a quantidade de raios X 

produzida. Quanto maior a corrente no tubo, maior o número de elétrons que atingem o alvo, 

consequentemente, maior a produção de raios X. Pela figura 9, é possível observar que há 

apenas alteração de amplitude do espectro, sem modificação da distribuição de energia dos 

fótons.     

 

Figura 9. Efeito da variação da corrente (mA) no espectro de raios X (retirada de DIMENSTEIN & NETTO, 

2002). 

 

O produto da corrente no tubo pelo tempo de exposição (mAs) constitui um fator 

fundamental que afeta a exposição ao paciente. Consequentemente, quanto maior o tempo de 

exposição, maior dose o paciente irá receber. Pela figura 9, pode-se observar que quanto 

maior o produto corrente tempo, maior a quantidade de raios X produzida e 

consequentemente, maior a dose recebida pelo paciente.  

Resumidamente, tem-se que para o espectro de raios X, a tensão aplicada ao tubo e a 

filtração são fatores que interferem na qualidade da radiação X produzida, já o produto 

corrente tempo juntamente com a tensão aplicada influenciam na quantidade de raios X 

gerados.  
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Quanto a influência dos parâmetros radiológicos na qualidade da imagem, tem-se que 

a tensão aplicada ao tubo e a filtração estão relacionadas diretamente com o contraste da 

imagem e o produto corrente tempo está relacionada com a visualização de detalhes na 

imagem radiográfica. Como a tensão aplicada no tubo relaciona-se com o poder de penetração 

do feixe, a escolha deste parâmetro é decorrente geralmente da espessura do paciente, e com a 

tensão escolhida, o produto corrente tempo é escolhido de maneira que se obtenha uma 

imagem radiográfica satisfatória. Deste modo, o operador técnico precisa ponderar os 

parâmetros radiológicos sempre com objetivo satisfatório entre imagem com qualidade e dose 

no paciente (DIMENSTEIN e NETTO, 2002; BUSHONG, 2010; CURRY III e col., 1990). 

 

2.5. Interação da radiação com a matéria 

 

Radiação, ao incidir em um meio, pode interagir com este. A probabilidade de que 

ocorra uma interação depende tanto das propriedades do meio quanto da radiação interagente. 

Como principal efeito da interação, tem-se a transferência de energia da radiação para o meio. 

As radiações ionizantes classificam-se de dois tipos quanto à transferência de energia: 

radiação diretamente e indiretamente ionizante. As partículas carregadas (elétrons, pósitrons, 

prótons, alfa e íons pesados) são diretamente ionizantes e transferem suas energias 

diretamente para o meio e para muitos átomos no mesmo instante, através de interações 

coulombianas. Já os fótons de raios X, a radiação gama e os nêutrons são partículas 

indiretamente ionizantes e depositam energia individualmente, transferindo energia para 

elétrons que em seguida ionizarão mais intensamente o meio. 

 No processo de interação com a matéria, a radiação pode causar excitação, ionização 

ou ativação do núcleo dos átomos do meio. A excitação ocorre quando a energia da radiação 

incidente é insuficiente para ejetar um elétron do átomo, deixando-o apenas num estado 

excitado. Já quando a radiação transfere uma energia capaz de “arrancar” um elétron do 

átomo ocorre a ionização. Os elétrons ejetados podem ter energias cinéticas suficientes para 

realizar novas ionizações e assim por diante. A ativação do núcleo ocorre em uma reação 

nuclear quando a energia da radiação incidente é maior que a energia de ligação dos nucleons 

(prótons e nêutrons). Este tipo de interação só ocorre em altas energias da radiação incidente e 

gera um novo núcleo (YOSHIMURA, 2009). 

A radiação eletromagnética ionizante interage com a matéria por meio de diversos 

mecanismos, sendo os cinco mais importantes: espalhamento Compton, efeito fotoelétrico, 
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produção de pares, espalhamento coerente e reações nucleares. Para a faixa de interesse nestes 

estudo, os três primeiros efeitos são mais relevantes pelo fato de que ocorre transferência de 

energia para elétrons do átomo e estão apresentados pela figura 10, que relaciona a variação 

de número atômico (Z) com a energia (E) dos fótons.  O quarto efeito resulta num 

espalhamento elástico da radiação incidente e o último tem importância apenas para fótons de 

energias mais altas, da ordem de MeV (ATTIX, 1986). 

 

 
Figura 10. Probabilidade de ocorrência dos processos de interação em função do número atômico e da energia 

dos fótons (retirada de YOSHIMURA, 2009). 

 

Na faixa de radiodiagnóstico, dois efeitos têm predominância, o efeito Compton e o 

fotoelétrico. Estes efeitos, juntamente com o espalhamento coerente, serão resumidamente 

descritos a seguir (YOSHIMURA, 2009; ATTIX, 1986). 

 

2.5.1. Efeito Fotoelétrico 

 

O efeito fotoelétrico ocorre quando um fóton interage com um elétron orbital do 

átomo, transferindo toda a sua energia e ejetando o elétron. A energia cinética (Ec) adquirida 

pelo fotoelétron é igual a energia do fóton incidente (hv) menos a energia de ligação do 

elétron (Eb), como mostrado na equação 1.  

bc EhvE                                                                       (1) 
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A figura 11 ilustra o mecanismo de ocorrência do efeito fotoelétrico. 

 

Figura 11. Ilustração do efeito fotoelétrico (adaptada de CARDOSO, 2008). 

 

Quando a energia do fóton incidente for igual à energia de ligação do elétron, o fóton 

não consegue transferir energia cinética para o elétron e, então, este não será ejetado. 

Consequentemente, para ocorrer o efeito fotoelétrico, é necessário que o fóton incidente tenha 

energia maior que a energia de ligação do elétron ao átomo. Além do elétron ejetado, podem 

também ser liberados raios X característicos, devido ao rearranjo dos elétrons para 

preenchimento da vacância deixada pelo elétron ejetado, e elétrons Auger, que são elétrons 

das camadas mais externas que podem ser liberados ao absorverem a energia proveniente do 

rearranjo dos elétrons, sem que haja, neste último caso, emissão do fóton de raios X 

característico.  

O efeito fotoelétrico é predominante para fótons de baixa energia e números atômicos 

mais elevados (materiais mais densos), como podemos ver na figura 10 Sua probabilidade de 

ocorrência está relacionada com o inverso do cubo da energia do fóton incidente 1/(hv)
3
 e 

diretamente proporcional ao cubo do número atômico (Z)
3
.  

 

2.5.2. Espalhamento Compton 

 

O espalhamento Compton, ou espalhamento inelástico, ocorre quando um fóton 

interage com o átomo e sofre espalhamento ao se chocar com um elétron livre (elétron 

fracamente ligado ao átomo). Como se pode observar na figura 12, um fóton de energia hv ao 

colidir com um elétron que não possui energia cinética e nem momento angular, sofre um 
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espalhamento formando um ângulo υ com a direção de incidência, perdendo parte de sua 

energia. O elétron também sofrerá um deslocamento formando um ângulo θ em relação a sua 

posição inicial e adquiri uma energia cinética T e um momento p.  

 

 

Figura 12. Ilustração da ocorrência do efeito Compton (adaptada de ATTIX, 1986). 

 

Pela principio de conservação de energia, a energia cinética T adquirida pelo “elétron 

de recuo” é dada por:  

'hvhvT                                                                             (2) 

onde hv é a energia do fóton incidente e hv’ é a energia do fóton espalhado depois da colisão. 

Usando a lei de conservação do momento e levando em consideração as suas 

componentes (na direção original e perpendicular de incidência do fóton), podemos escrever 

as equações 3 e 4:  

 

 coscos' pchvhv                                                            (3) 

 

 pcsensenhv '                                                                  (4) 

A expressão pc pode ser escrita em termos de T em 3 e 4 pela “lei da invariância”: 

)2( 2

0cmTTpc                                                                 (5) 
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em que m0 é a massa de repouso do elétron. Esta equação pode ser derivada de três relações 

relativísticas: 

2

0

)/(1 cv

m
m


                                                                      (6) 

2

0

2 cmmcT                                                                        (7) 

mvp                                                                                (8) 

onde v é a velocidade do elétron, m0 é a massa relativística, e p é momento. 

Como resultado da substituição de pc nas equações 2, 3 e 4 e resolvendo os sistemas 

das três equações, temos as expressões 9 e 10 para a energia do fóton hv’ e para a energia do 

elétron T, respectivamente: 

)cos1(1
'

 


hv
hv                                                                (9) 

)cos1(1

)cos1(








 hvT                                                            (10) 

onde 
2

0cm

hv
 , sendo m0c

2
   a energia de repouso do elétron (0,511 MeV). 

Após a colisão, se o ângulo (υ) for de 0°, o fóton incidente perde pouca energia e será 

espalhado em linha reta mantendo o sentido inicial. Já para espalhamentos com (υ) igual a 

180°, o fóton é espalhado numa trajetória contrária ao movimento inicial e o elétron de recuo 

segue praticamente sem espalhamento. No caso de um processo de interação com a essas 

características, o elétron de recuo adquiri energia cinética máxima e a energia do fóton 

espalhado será mínima para 180°.  

21
'min




hv
hv                                                                                      (11)       
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2
max


 hvT                                                                      (12) 

Já no caso de υ igual 0°, a transferência de energia é mínima e a energia do fóton 

espalhado é igual a energia do fóton incidente como apresentado nas equações  13 e 14: 
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hvhv '                                                                        (13) 

0T                                                                           (14) 

A probabilidade de ocorrência do efeito Compton é proporcional a densidade 

eletrônica do meio, sendo independente do numero atômico (Z) e é inversamente proporcional 

a energia do fóton incidente 1/hv.  

A partir da figura 10, percebe-se que o efeito Compton é predominante para fótons de 

energias intermediarias (20 KeV a 30 MeV), incluindo a faixa de radiodiagnóstico. 

 

2.5.3. Espalhamento coerente 

 

O espalhamento coerente também é conhecido como efeito Rayleigh. Neste tipo de 

interação, não ocorre excitação e nem ionização do átomo. O espalhamento acontece quando 

há absorção do fóton pelo átomo e reemissão do mesmo numa direção diferente e com mesma 

energia. 

A probabilidade de ocorrência do espalhamento coerente é diretamente proporcional 

ao quadrado do numero atômico (Z)
2
 e inversamente proporcional ao quadrado da energia do 

fóton incidente 1/(hv)
2
. 

 

2.6. Atenuação do feixe de raios X 

 

A atenuação do feixe de raios X consiste na diminuição da intensidade da radiação 

quando esta atravessa a matéria. A redução da intensidade pode ser parcial ou total e é 

causada pelos processos citados anteriormente de absorção e espalhamento dos fótons 

incidentes.  

Na radiografia diagnóstica, por exemplo, o feixe de raios X atravessa o corpo e 

sensibiliza o receptor de imagem, comumente um filme radiográfico. A variação da 

intensidade da radiação que chega ao filme depende da atenuação da radiação pelo corpo.  

Fótons monoenergéticos são atenuados exponencialmente ao atravessar o meio, como 

mostrado na equação 15, que relaciona a intensidade dos fótons incidentes no meio (I0) e a 

intensidade dos fótons que ultrapassam o meio sem interagir (Ix):  
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x

x eII  0                                                                  (15) 

onde 

x é a espessura do material absorvedor; 

µ é o coeficiente de atenuação linear e 

 e
-µx

 é a probabilidade do feixe de fótons não sofrer interação ao atravessar um absorvedor de 

espessura x. 

O coeficiente de atenuação linear (µ) leva em consideração as contribuições 

individuais de cada processo ocorrido durante a interação, como o efeito fotoelétrico, 

Compton e Produção de pares, e pode ser obtido como a soma dos coeficientes parciais de 

cada um dos processos: 

  c                                                                
(16) 

onde  

σc – coeficiente de atenuação devido ao espalhamento Compton; 

τ – coeficiente de atenuação devido ao efeito fotoelétrico;  

κ – coeficiente de atenuação devido à produção de pares. 

Genericamente, utilizam-se coeficientes de atenuação linear mássico, para que se 

possa quantificar a atenuação independente da densidade do material: 
















 c

                                                                  
(17) 

onde   é a densidade do material absorvedor. 

Os principais fatores que interferem na atenuação são a energia e a intensidade do 

feixe e a composição do material absorvedor (densidade e o numero atômico). Com relação à 

composição do material absorvedor, absorvedores com número atômicos ou densidades 

maiores atenuam mais comparados com materiais de menor numero atômico ou densidade. 

Além da composição do material, a energia do feixe de raios X também interfere na 

intensidade da radiação transmitida, fator que está relacionado diretamente com os processos 

de interação. 
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As figuras 13 e 14 mostram as relações da intensidade da radiação transmitida com 

espessura do material, para dois materiais, A e B, e para duas energias de fótons, E1 e E2. 

Como é possível perceber na figura 13, é necessária menor espessura do material A (Z maior) 

que do material B (Z menor) para que a intensidade da radiação seja reduzida ao mesmo 

valor. Já com relação à energia (figura 14), o feixe E2 de menor energia será atenuado mais 

rapidamente que o feixe E1, mais energético (MCKETTY, 1998). 

 

 

Figura 13. Efeito do número atômico na atenuação dos raios X (adaptada de MCKETTY, 1998) 

 

 

Figura 14. Efeito da energia da radiação na atenuação dos raios X (adaptada de MCKETTY, 1998) 

Assim como o feixe monoenergético, o feixe polienergético também sofre atenuação, 

mas de maneira diferente, ao atravessar um meio absorvedor. No feixe polienergético, o 

espectro é contínuo, e suas energias variam desde a mínima até a sua energia máxima, que 

depende da voltagem de pico aplicada (kVp) para gerar os raios X. Devido ao espectro 
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contínuo e o fato de que a energia é um fator que influencia na atenuação, a intensidade 

transmitida para o feixe polienergético não obedece à equação 15. Na atenuação dos feixes 

polienergéticos, fótons de energia mais baixa são atenuados mais rapidamente que os fótons 

de maior energia. Este fato gera uma variação tanto no número de fótons transmitidos quanto 

na qualidade do feixe diretamente proporcional a espessura do absorvedor. A figura 15 mostra 

a curva de relação entre o percentual da radiação transmitida com a espessura do absorvedor, 

no caso, o alumínio. A curva foi construída numa escala semilogaritmica. Como é possível 

perceber, à medida que a espessura do absorvedor aumenta, o feixe tende a ficar 

monoenergético. 

 
Figura 15. Atenuação do feixe polienergético em função da espessura do Al (adaptada de MCKETTY, 1998). 

 

A figura 16 mostra a comparação das curvas da radiação polienergética e 

monoenérgetica. 

 

Figura 16. Comparação das curvas de feixe monoenergético e polienergético (adaptada de MCKETTY, 1998). 
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Uma observação relevante no gráfico é a diferença entre a energia do feixe e a tensão 

de pico. O feixe monoenergético tem a energia efetiva de 100 keV. Já o feixe polienergético 

possui um espectro contínuo que foi gerado por meio da aplicação de 100 kVp e que tem um 

valor de energia efetiva que depende também da filtração.  Pelas curvas, percebe-se que o 

fóton monoenergético é mais penetrante comparado com o polienergético. Quando atenuado, 

o feixe polienergético aumenta sua energia efetiva. Consequentemente, um feixe 

polienergético filtrado, tem um maior poder de penetração. À medida que o feixe é filtrado, 

sua energia efetiva se aproxima do espectro monoenergético de energia próxima a sua energia 

máxima. 

A camada semirredutora (CSR), espessura de material capaz de reduzir a intensidade 

da radiação à metade, descreve a capacidade de penetração do feixe de raios X para diferentes 

energias e materiais específicos. As CSRs são geralmente medidas em mm de alumínio ou  de 

chumbo, neste caso mais utilizado para tensões de picos maiores do que 120 kV. 

O valor da CSR para um feixe de raios X é obtido por meio de medidas de exposição 

para uma série de atenuadores. Inicialmente, é feita uma medida entre a fonte e o detector, 

sem atenuador. Sucessivamente, adicionam-se paulatinamente mais espessuras de atenuadores  

e mede-se o valor da exposição. Determina-se o valor da CSR por meio do gráfico referente à 

leitura de exposição versus a espessura do atenuador (MCKETTY, 1998). 

A partir da relação 15, pode-se determinar o valor da CSR para feixes 

monoenergéticos:  

xeI
I  0

0

2                                                                                 (18)
 

para x = CSR, temos a solução para a equação 18:  



693,0
CSR

                                                                               (19) 

Para feixes polienergéticos, há diferença entre a primeira e a segunda CSR, e assim 

sucessivamente, já que há um aumento da energia efetiva do feixe quando filtrado. 

Consequentemente, a primeira CSR é menor que a segunda. Então, nestes casos, fala-se em 

energia efetiva, que baseia-se nos valores da primeira CSR. A energia efetiva varia de 30 a 

50% da energia de pico (energia máxima dos fótons). O coeficiente de homogeneidade 

também é um fator que caracteriza a qualidade da radiação polienergética. Este coeficiente é 

encontrado pela razão entre a 1ª CSR e a 2ª CSR (equação 20). Consequentemente, este 
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coeficiente é menor que 1 (um) e quanto mais próximo de um ele for, mais se aproxima de um 

feixe monoenergético. 

CSR

CSR
CH

ª2

ª1
                                                                            (20) 

Em radiodiagnóstico, a filtração torna-se um processo relevante, já que os fótons de 

baixa energia são indesejáveis. Os filtros utilizados são geralmente de alumínio e cobre ou 

uma combinação de materiais e são colocados na saída do tubo. Com o endurecimento do 

feixe (aumento a energia efetiva), a dose cedida ao paciente é reduzida, há um aumento na 

qualidade da imagem, um aumento da CSR e do espectro do feixe (figura 17). Em contra 

partida, como a intensidade da radiação é reduzida, é necessário que se aumente os fatores de 

exposição, como a tensão aplicada no tubo e o produto corrente no tubo por tempo de 

exposição (mAs) (MCKETTY, 1998). 

 

Figura 17. Comparação do espectro de radiação filtrado e não filtrado (adaptada de MCKETTY, 1998). 

 

2.7. Grandezas dosimétricas 

 

As grandezas mais utilizadas para dosimetria em radiodiagnóstico são definidas a 

seguir (ICRU, 2005; ICRP, 2007; ATTIX, 1986).  
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2.7.1. Exposição (X) 

 

A exposição é a grandeza relacionada com a ionização do ar, definida como o 

quociente de dQ  por dm. A equação 21 representa a relação:  

dm

dQ
X                                                                         (21) 

 

onde dQ representa o valor absoluto da carga total de íons de mesmo sinal que são produzidos 

no ar, quando todos os elétrons e pósitrons liberados ou criados por fótons são completamente 

freados no ar e dm representa a massa de ar.   

Sua unidade no SI é o Coulomb por quilograma (C/kg). Tem como unidade antiga o 

roentgen (R), sendo 1 R = 2,58 x 10
-4

 C/kg. 

 

 

2.7.2. Kerma (K) 

 

O termo kerma é definido como o quociente de dEtr por dm, onde dEtr é a soma das 

energias cinéticas iniciais de todas as partículas carregadas liberadas por partículas 

descarregadas em um material de massa dm, como a equação 22: 

dm

dE
K tr                                                                         (22)  

 

Sua unidade é o joule por quilograma (J/kg) que tem como nome especial o gray (Gy). 

 

2.7.3. Dose absorvida (D) 

 

Grandeza dosimétrica usada para todos os tipos de radiação ionizante e quantifica a 

deposição de energia pela radiação.  É definida como o quociente de d  por dm, onde d é a 

energia média transferida para a matéria de massa dm por ionização. Em termos algébricos, é 

representada por (equação 23):  
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dm

d
D




 

(23) 

A dose absorvida tem como unidade no SI o gray (Gy). 

Em condições de equilíbrio eletrônico, o kerma no ar e a dose absorvida são 

aproximadamente iguais. E nestas mesmas condições, podemos relacionar a exposição no ar 

com a dose absorvida no ar: 

)(106,87)( 4 RXGyDK arar


                                                     (24)     

onde a constante numérica de conversão entre as unidades (87,6×10
-4

 ) é obtida a partir da 

energia média para formação de um par de íons no ar, que é de 33,97 J/C , e da relação 

1 R = 2,58×10
-4

 C/kg. 

 

2.7.4. Dose equivalente (HT) 

 

A dose equivalente é a grandeza dosimétrica associada ao risco. Além da quantificação 

da energia depositada no meio, a dose equivalente leva em consideração o tipo e a energia da 

radiação que deposita a dose. Sua definição é baseada na dose absorvida DT,R num volume 

específico de órgão ou tecido, devido ao tipo de radiação R. A relação matemática está 

apresentada na equação 25: 


R

RTRT DH ,                                                                    (25)                                                                   

 

onde R  é o fator de ponderação para a radiação R. A soma da equação é realizada sobre 

todos os tipos de radiações envolvidas. A definição dos valores de R  é feita com base nos 

efeitos biológicos relativos (RBE) para diferentes radiações. Os valores de R  recomendados 

estão apresentados na tabela 1. A unidade da dose equivalente é sievert (Sv). 
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Tabela 1. Valores do fator de ponderação R   recomendados pelas publicações do  ICRP N° 103, 2007. 

Tipo de radiação Fator de peso 

Fótons 1 

Elétrons e múons 1 

Prótons e píons carregados 2 

Partículas alfa, fragmentos de fissão e íons pesados 20 

Nêutrons Curva contínua em função da energia 

 

 

 

 2.7.5. Dose efetiva (E) 

 

A probabilidade de efeitos estocásticos também está relacionada com a 

radiossensibilidade dos órgãos ou tecidos. A dose efetiva é a grandeza dosimétrica que 

quantifica esta relação. Para fins de proteção radiológica, são definidos fatores de ponderação 

de órgãos ou tecidos, T . A dose efetiva é definida como a soma ponderada das doses 

equivalentes em todos os tecidos e órgãos do corpo, e é representada pela equação 26: 

 


T

TT HE                                                                   (26)  

Sua unidade é o sievert (Sv). Os fatores de ponderação T  recomendados pela ICRP 

N° 103 (2007) estão apresentados na tabela 2. 

Tabela 2. Valores do fator de ponderação T  recomendados pelas publicações do ICRP N° 103, 2007. 

ÓRGÃO OU TECIDO    (ICRP 103) 

Cólon 0,12 

Estômago 0,12 

Gônadas 0,08 

Medula óssea vermelha 0,12 

Pulmões 0,12 

Mamas 0,12 

Esôfago,Bexiga e Fígado 0,04 

Tireóide 0,04 

Superfície óssea 0,01 

Pele 0,01 

Glândulas salivares 0,01 

Cérebro 0,01 

Restante do corpo* 0,12 

*Restante do corpo: supra-renais, região extratorácica, vesícula biliar, coração, rins, gânglios linfáticos, músculo, 

mucosa oral, pâncreas, próstata, intestino delgado, baço, timo, útero / colo do útero. 
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2.7.6. Kerma incidente no ar (KIN) 

 

O kerma incidente no ar é definido como a medida do kerma no ar de um feixe 

incidente no plano de entrada da superfície do paciente ou objeto simulador a uma distância 

foco superfície (DFS), como representado na figura 18. Esta definição inclui somente a 

radiação primária incidente. Essa grandeza é representada pelo símbolo KIN e sua unidade é o 

gray (Gy). 

 

Figura 18. Ilustração de grandezas dosimétricas (alterada de FAULKNER e col., 1999). 

 

2.7.7. Kerma de entrada na superfície (KES) 

 

O kerma de entrada na superfície é o kerma no ar no eixo central do feixe de raios X 

no ponto onde o feixe incide na superfície do paciente ou objeto simulador (figura 18). Nesse 

conceito, além da contribuição da radiação primária, a radiação retroespalhada também é 

incluída. Seu símbolo é KES e sua unidade o gray (Gy). 

O kerma no ar de entrada na superfície é relacionado com o kerma no ar incidente por 

meio do fator de retroespalhamento, FRE, onde : 

 

FREKINKES                                                                     (27) 

  

O fator de retroespalhamento depende do espectro de raios X, do tamanho do campo, e 

da espessura e composição do paciente ou objeto simulador. 
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2.8. Efeitos Biológicos da Radiação 

 

A medicina sofreu um grande avanço desde a descoberta dos raios X, tornando 

possível aplicá-los tanto para uso diagnóstico quanto terapêutico. No primeiro caso, 

possibilita a visualização de estruturas do corpo sem que haja intervenção cirúrgica e no 

segundo, tratar doenças como o câncer, por exemplo. Apesar dos benefícios justificáveis 

trazidos pelo uso da radiação X, deve-se ter consciência que a sua utilização traz riscos à 

saúde, tanto para o paciente quanto para os indivíduos ocupacionalmente expostos (IOE). 

Nos processos de interação da radiação com o tecido, ocorrem efeitos físicos e 

químicos. Nas alterações podem ocorrer ionizações, quebras de ligações gerando radicais 

livres, que consequentemente atingem moléculas importantes das células, como o DNA, por 

exemplo. As alterações químicas podem resultar em modificações permanentes ou não e até 

mesmo morte celular. Dependendo do dano causado e do organismo celular, os danos podem 

ser reparáveis.  A incapacidade do organismo de superar ou reparar os danos pode induzir 

doenças, como o câncer (TAUHATA e col., 2003).  

Os efeitos biológicos da radiação podem ser divididos em dois grupos (TURNER, 2007): 

 Efeitos determinísticos: são efeitos que tem uma clara relação entre a dose e o efeito 

causado no indivíduo, a severidade do efeito aumenta com a dose. Existe um limiar de 

dose para que o efeito aconteça. Eritema e escamação na pele são exemplos deste 

efeito. 

 Efeitos estocásticos: não têm uma relação clara entre dose e o efeito. Para que ocorra 

este efeito não há um limiar de dose, entretanto a probabilidade de sua indução é 

proporcional a dose recebida. Um dos principais exemplos deste efeito é o câncer.  

Além da classificação acima, os efeitos também podem ser classificados em genéticos e 

somáticos. O primeiro tipo atinge as células reprodutivas do indivíduo, transmitindo os efeitos 

para seus descendentes, já o segundo, acontece somente no indivíduo irradiado. 

 

2.9. Proteção Radiológica 

 

Com o frequente uso da radiação ionizante na medicina, torna-se indispensável a  

proteção radiológica desta prática e consequentemente sua regulamentação. Neste sentido, 

vários órgãos de recomendação e fiscalização foram criados. Dentre eles, a ICRP 
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(International Commission on Radiological Protection), com funções de recomendação em 

domínio mundial e em âmbito nacional, temos a ANVISA (Agencia Nacional de Vigilância 

Sanitária) e a CNEN (Comissão Nacional de Energia Nuclear), que desempenham papel de 

regulação e fiscalização das práticas. 

Os princípios básicos de radioproteção são determinados pela ICRP e adotados e 

estabelecidos pelo Brasil, por meio da Portaria 453/98 do Ministério da Saúde (BRASIL, 

1998). São eles: 

 

 Justificação: institui que toda prática que utiliza radiação ionizante deve ser 

justificada, e somente será adotada se o beneficio para o paciente ou sociedade for 

maior que o detrimento causado.   

 Otimização: afirma que as práticas devem ser executadas de maneira que o número de 

pessoas expostas e a magnitude das doses individuais seja tão baixos quanto 

razoavelmente exequíveis (ALARA). 

 Limitação de Doses Individuais: estabelece valores limites de dose efetiva ou dose 

equivalente para exposições ocupacional e do público durante práticas autorizadas. 

Estes limites são estabelecidos considerando a totalidade das práticas a que cada 

indivíduo seja exposto, com exceção de exposições médicas.  

 Prevenção de acidentes: consiste em implementar ações para reduzir a probabilidade 

de erros humanos durante as instalações e operações dos equipamentos. 

Além dos princípios básicos, alguns fatores também contribuem para a proteção 

durante as exposições médicas. São eles: distância, tempo e blindagem. Quanto mais próximo 

do tubo de raios X estiver o indivíduo irradiado, maior será a dose recebida, devido à lei do 

inverso do quadrado da distância. Para melhores condições no âmbito da proteção radiológica, 

recomenda-se uma maior distância do tubo de raios X, um menor tempo de exposição e uma 

blindagem adequada. 

 

 

2.10. Importância dos objetos simuladores para a dosimetria do paciente 

 

O princípio de limitação de dose é aplicado apenas para IOE’s e indivíduos do 

público. Apesar deste princípio não ser aplicado às exposições médicas, é de fundamental 
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importância que os exames sejam realizados com a menor dose possível para o paciente. 

Neste sentido, é evidente a necessidade e a importância de ter um Programa de Controle de 

Qualidade em Proteção Radiológica que abrange também os aspectos da dosimetria do 

paciente. 

 A dosimetria do paciente objetiva a obtenção de imagens com qualidade e doses de 

radiação baixas, permitindo a otimização da proteção radiológica. A partir da dosimetria, são 

estabelecidos Níveis de Referência de Diagnóstico (NRD’s), podendo ser estimados doses nos 

órgãos e riscos associados a um determinado tipo de exame.  

 A dosimetria do paciente pode ser feita através de métodos diretos, nos quais as doses 

são medidas diretamente no paciente durante o exame, e indiretos. A dosimetria direta é 

realizada, na maioria das vezes, utilizando dosímetros termoluminescentes (TLD’s), já que 

eles podem ser de tamanho reduzido e materiais tecido equivalente. As medidas indiretas são 

feitas utilizando objetos simuladores e, muitas vezes, câmaras de ionização, embora possam 

ser utilizados diversos tipos de detectores. A dose de entrada na superfície do paciente 

também pode ser estimada através de cálculo, levando em consideração os parâmetros 

radiológicos utilizados no exame (FAULKNER e col., 1999). 

 As medidas indiretas são mais simples, pois não são realizadas durante os 

procedimentos. Entretanto, para a correta determinação da dose, é necessário utilizar objetos 

simuladores que substituam o paciente e reproduzam o padrão de espalhamento sofrido pelo 

feixe incidente. A Portaria VS/MS 453/98 recomenda a utilização de objetos simuladores para 

o teste de dose de entrada na pele dos pacientes, que é um dos testes sugeridos pelo Programa 

de Garantia da Qualidade para avaliar o desempenho do equipamento, e deve ser realizado 

bianualmente. Os valores obtidos nos testes devem ser comparados, com os NRD’s para 

averiguar a conformidade ou não com para cada tipo de exame sugerido pela portaria 

(BRASIL, 1998). 

 Os objetos simuladores são classificados quanto a sua funcionalidade (ICRU , 1992): 

 Objetos simuladores dosimétricos: usados para medidas de dosimetria, 

construídos de forma que se possa inserir dosímetros e realizar medidas em 

profundidade; 

 Objetos simuladores de imagem: usados para o controle de qualidade da 

imagem; 

 Objetos simuladores de calibração: usados para calibrar os equipamentos, 

corrigindo as respostas dos detectores de radiação. 
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Dentre as principais funcionalidades, os simuladores também podem ser categorizados 

em três tipos (ICRU, 1989):  

 Objetos simuladores de corpo: compostos de vários tecidos equivalentes que 

simulam o corpo inteiro ou parte do corpo. 

 Objetos simuladores homogêneos: construídos por apenas um tecido 

equivalente; 

 Objeto simulador de referência: objeto simulador homogêneo com 

características físicas e químicas definidas.  Usado para definir as grandezas 

operacionais de dose equivalente em proteção radiológica.  

 

2.11. Monte Carlo 

 

O Método de Monte Carlo (MC) somente passou a ser realmente utilizado há algumas 

décadas, apesar do seu surgimento há muito mais tempo. O MC é um método estatístico, que 

faz simulações a partir de uma sequência de números aleatórios. O método recebeu este nome 

pela sua similaridade com os jogos de azar (nomeado por Metropolis, que se inspirou nos 

projetos de poker durante a Segunda Guerra Mundial) e pela cidade de Mônaco (por ser 

considerada a capital mundial dos jogos de azar). 

O Método Monte Carlo é muito utilizado na Física para simular o transporte de 

radiação na matéria. Neste sentido, este método tornou-se uma ferramenta muito utilizada 

para estimar grandezas dosimétricas como o kerma (K) e  a dose absorvida (D) depositada por 

fontes internas e externas de radiação (HARMON, BUSH, e col., 1994). 

Comparando o método de MC com os métodos convencionais, tem-se que o MC 

utiliza técnicas de amostragem para encontrar a solução do problema físico, já os 

convencionais, baseados em métodos matemáticos, utilizam equações diferenciais para 

encontrar a solução. 

Para a simulação utilizando o MC, três principais funções são necessárias: funções 

densidade de probabilidade, gerador de números aleatórios e técnicas de amostragem. As 

funções densidade de probabilidade p(x) estão relacionadas com a probabilidade de se 

encontrar certo valor x. O conceito de variáveis aleatórias está relacionado a um número real 

que está associado a um determinado evento. Já o gerador de números aleatórios gera 
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números aleatoriamente baseados em algoritmos matemáticos, utilizando a aleatoriedade 

natural.  

O esquema da figura 19 ilustra simplificadamente o processo de simulação por  MC. A 

partir do gerador de números aleatórios, os números são gerados e as amostragens dos 

fenômenos de interesse são formadas através das distribuições de probabilidade de cada 

fenômeno físico conhecido. Em seguida, os resultados são obtidos como valores médios das 

grandezas de interesse como dose absorvida, por exemplo (YORIYAZ, 2009). 

 

 

Figura 19. Ilustração simplificada de um processo de simulação por MC (retirada de YORIYAZ, 2009). 
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CAPÍTULO 3 

3. ESTADO DA ARTE 

 

 É evidente a importância do controle da dose dos pacientes e dos IOE’s durante os 

exames radiológicos, tendo em vista que a radiação ionizante é capaz de causar dano mesmo 

para baixos valores de dose absorvida. Para que seja possível estimar a dose absorvida durante 

os exames, é necessária a utilização de objetos simuladores, que representam as características 

físicas de tecidos do corpo humano, simulando as interações da radiação de forma mais 

próxima com a realidade (ICRU, 1989).  

Para fins de controle de qualidade da imagem, o desenvolvimento dos objetos 

simuladores já é bastante materializado. Atualmente, os trabalhos seguem para uma tendência 

de aprimorar os simuladores a fim de torná-los mais realistas com o corpo humano, os 

chamados objetos simuladores antropomórficos. Este tipo de simulador é geralmente formado 

por vários tecidos equivalentes e simula as partes do corpo com tamanhos, formas e 

densidades iguais. 

A construção de objetos simuladores antropomórficos evolui juntamente com a 

tecnologia das imagens médicas. Atualmente, existe uma vasta escala de materiais para que 

sejam feitos os objetos simuladores com processos mais eficientes de construção 

(CERQUEIRA, 2010). 

Os objetos simuladores antropomórficos podem simular o corpo inteiro ou partes do 

corpo. Para simular o tórax, existe um conjunto de objetos simuladores na literatura. Alguns 

deles serão listados a seguir (ICRU , 1992):  

 

 Phantom de tórax feito para medidas de qualidade da imagem em procedimentos 

diagnósticos, fabricado pelo Fabricado pelo Radiology Support Devices  (RSD). Simula 

o tórax de um homem norte americano adulto com altura de 175 cm e massa de 75,5 

kg. Possui um diafragma removível, esqueleto artificial e pulmões de porco.  

 

 Phantom de tórax feito para medidas de qualidade da imagem em procedimentos de 

SPECT/PET Cardíaco e Mamocintilografia. Simula um tórax padrão com altura de 175 

cm e massa de 75,5 kg. O material tecido equivalente utilizado para a sua construção é 

o poliuretano e esqueleto humano natural. Simula órgãos removíveis: pulmões, 
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coração, ossos, fígado e mamas com tumores. Fabricado pelo Radiology Support 

Devices (RSD). 

 

 3D Phantom de tórax feito para medidas de dosimetria e qualidade da imagem. Simula 

o tórax de um homem de referência, com os pulmões, coração, fígado, pâncreas, rins e 

baço. É fabricado pelo Computerized Imaging Reference Systems (CIRS). Este 

phantom pode ser de dois tipos: phantom seccionado (CIRS 3D Sectional Torso 

Phantom with Organs) ou phantom com órgãos removíveis (CIRS 3D Torso Phantom 

Complete with Removable Organs). Para medidas de dosimetria, utilizam dosímetros 

termoluminescentes (TLD’s). 

 

 Phantom RANDO (Radiation Analog Dosimetry, Sistema Alderson e col.) é um dos 

principais e mais utilizados simuladores antropomórficos para fins de dosimetria. O 

RANDO representa um adulto padrão. Os músculos (tecido mole) são simulados à 

base de borracha sintética de isocianato, a resina epóxi simula os pulmões e o 

esqueleto é natural. O corpo do RANDO está dividido em 36 fatias numeradas (0 a 

35), cada uma delas com 2,5 cm de espessura. Em cada uma das fatias, existem 

pequenos orifícios espalhados a cada 3 cm ou 1,5 cm, onde podem ser depositados os 

dosímetros termoluminescentes (TLD) para a realização dos testes. 

 

 

Os simuladores antropomórficos utilizados em dosimetria devem possuir 

características físicas e químicas semelhantes ao tecido biológico. Neste sentido, são práticas 

comuns avaliar aspectos relacionados a dosimetria como fatores de retroespalhamentos, bem 

como grandezas dosimétricas específicas em radiodiagnóstico como: dose de entrada na pele, 

dose nos órgãos e dose efetiva. 

Vários trabalhos foram publicados sobre essa temática e a seguir será apresentada uma 

pequena parte deste conjunto. 

HARRISON (1982) determinou os valores de FRE para qualidades de feixes com CSR 

de 1- 4 mm Al. Os valores foram determinados experimentalmente utilizando câmara de 

ionização e TLD. Os resultados apresentaram boa aproximação.  

Em 1989, KLEVENHAGEM calculou experimentalmente valores de FRE para raios 

X gerados entre 16 kV e 140 kV para uma faixa de CSR de 0,1 a 4,0 mm Al. Para esta faixa, 
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os valores de FRE variaram de 1,009 - 1,418 para tamanhos de campo com diâmetro de 2 a 20 

cm.  

GROSSWENDT (1990) utilizou o método de Monte Carlo para calcular valores de 

FRE para um phantom cilíndrico de água. Estudou a dependência da DFS e do tamanho de 

campo com irradiações de diâmetros entre 1 e 20 cm e DFS entre 10 e 100 cm para feixes 

gerados entre 10 e 280 kV. Os resultados variaram de 1,005-1,516 para todas as configurações 

simuladas. 

Em 1998, PETOUSSI-HENSS e col. calcularam fatores de retroespalhamento para 

feixes de raios X diagnóstico utilizando o método de Monte Carlo. Foi simulado um phantom 

cúbico de 30 x 30 x 15 cm
3
 e calculado o FRE em três meios: água, PMMA e tecido ICRU. 

Várias geometrias de irradiação e feixes de raios X monoenergéticos com energias de 10 keV 

a 100 keV foram simulados. Os resultados mostraram que a DFS não tem grande influência 

nos valores de FRE para a faixa de energia estudada no trabalho, o que não acontece com o 

tamanho da área irradiada, pois um aumento na área gera um aumento nos valores de FRE. 

Com relação ao material, o PMMA apresentou valores mais altos, enquanto que a água e o 

tecido ICRU apresentaram valores similares. 

O Ministério da Saúde recomenda por meio da Portaria VS/MS 453/98, que o teste de 

dose de entrada na pele do paciente seja realizado com freqüência mínima de 2 anos, sendo 

este incluso no Programa de Controle de Qualidade.  Como critério de comparação, a Portaria 

recomenda Níveis de Referência de Radiodiagnóstico (NRD’s) para determinados tipos de 

exames e projeções. Para os exames de tórax, a Portaria recomenda como NRD, uma DEP de 

0,4 mGy para a projeção PA e 1,5 mGy para lateral. 

FAULKNER e col. (1999) descrevem métodos de dosimetria do paciente em exames 

radiodiagnósticos e grandezas dosimétricas relacionadas para cada tipo de especialidade 

diagnóstica. Citam também que as doses nos órgãos podem ser avaliadas usando phantoms 

antropomórficos seccionados, com orifícios onde podem ser inseridos os dosímetros. 

Afirmam que o processo de dosimetria do paciente tende a ser tornar tão comum quanto as 

pesquisas de controle de qualidade em equipamentos radiológicos. 

FREITAS E YOSHIMURA (2004) avaliaram a DEP de crianças e adultos em exames 

de tórax nas três projeções em 200 serviços de saúde do Estado de São Paulo. As medidas 

foram obtidas com o uso de dosímetros termoluminescentes (TLD’s) anexados na pele no 

paciente. Os valores médios das DEP’s encontrados para os adultos foram 0,43; 0,28 e 0,80 
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mGy e para as crianças, 0,12; 0,17 e 0,33 mGy nas projeções AP, PA e LAT, 

respectivamente. 

AZEVEDO e col. (2005) compararam as técnicas radiográficas de exames 

radiológicos mais comuns no Brasil e na Austrália. Para o cálculo das DEP’s e das DE’s, foi 

utilizado o programa DoseCal. Os resultados encontrados mostraram que as doses nos 

hospitais australianos são menores, exceto para o exame de tórax. Para exames de tórax na 

projeção PA, a DEP variou de 0,04–0,45 mGy e de 0,03-0,29 na Austrália e no Brasil, 

respectivamente. Para esta mesma projeção, a dose efetiva E variou de 0,01-0,02 mSv e 0,01 

mSv na Austrália e no Brasil, respectivamente. Já as técnicas para os exames de tórax em PA, 

encontraram que as médias foram: (101-102 kVp; 4-5 mAs e 100-180 DFS) e (73 kVp; 10 

mAs e 150 DFS) para a Austrália e o Brasil, respectivamente. Observaram também que nos 

hospitais australianos o PCGQ faz parte da rotina dos serviços, o que deve ser estimulado nas 

redes hospitalares do Brasil. 

TOOSI e col. (2006) estimaram a dose efetiva utilizando três grandezas dosimétricas, 

o produto dose área (DAP), a dose de entrada na superfície (DEP) e a energia absorvida para 

diversos exames radiológicos. Para a obtenção da dose efetiva, as grandezas foram 

normalizadas pelos respectivos coeficientes de conversão estimados pelo National 

Radiological Protection Board (NRPB-262, 1994). Para os exames de tórax, as DEPs 

encontradas foram de 0,74 e 0,67 mGy nas projeções AP e PA, respectivamente. Já a média 

das Es de todos os métodos foi de 0,123 mSv para o exame de tórax na projeção PA. Os 

métodos apresentaram boas aproximações com diferenças não significativas. 

OSIBOTE e col. (2007) fizeram uma analise da DEP e da E de 735 radiografias de 

tórax de pacientes adultos padrões nas projeções PA, AP e perfil feitas em oito hospitais do 

Brasil. Para a qualidade da imagem foram analisadas 44 radiografias. Os valores de DEP e E 

foram calculados pelo programa DoseCal. A DEP média varia de 0,07 a 0,64 mGy e a E varia 

de 0,01 a 0,06 mSv para as projeções PA/AP. Concluíram que os valores de DEP e E 

variaram significadamente entre os hospitais, sendo possivelmente justificado pelas 

divergências nas técnicas utilizadas entre eles juntamente com treinamento dos profissionais e 

a implementação do PCGQ em todos os serviços de radiodiagnóstico. 

SULIMAN E HABBANI (2007) fizeram um estudo de comparação de dois métodos 

para calcular a E em exames radiológicos de raios X convencional. O estudo foi realizado em 

quatro grandes hospitais do Sudão. O primeiro método foi estimar a DEP através dos 

parâmetros técnicos e do rendimento do tubo, por meio de fórmula e em seguida, calcular a E 
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usando os dados de Monte Carlo do NRPB-262 e o software XDOSE. Já o segundo, consiste 

na obtenção do valor da energia absorvida a partir da exposição de entrada na pele, da CSR e 

da área de exposição e em seguida, usar os coeficientes de conversão para calcular a E. Para o 

primeiro método, a DEP média para os exames de tórax em PA foi de 0,23 e a E de 29,9 µSv, 

já para o segundo método a E foi de 27,7 µSv para a mesma projeção (SULIMAN e 

HABBANI, 2007). 
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CAPÍTULO 4 

4. MATERIAS E MÉTODOS 

 

As etapas deste trabalho serão descritas abaixo e estão divididas basicamente em três 

partes: a realização dos testes de desempenho no equipamento de raios X convencional 

utilizado neste estudo, determinação do kerma incidente no ar (KIN), do kerma de entrada na 

superfície (KES) e do fator de retroespalhamento (FRE) para o objeto simulador 

antropomórfico e geométrico, e por fim, uma estimativa de doses nos órgãos do simulador 

antropomórfico com os coeficientes de conversão (CCs) de dose efetiva normalizados pelo 

produto dose área (PKA), com a técnica de simulação por Monte Carlo. 

 

4.1. Testes de desempenho em equipamentos de raios X convencional  

 

O equipamento de raios X convencional utilizado para realização deste trabalho 

pertence a um estabelecimento público do estado de Sergipe. O equipamento de raios X 

utilizado é um VMI Compacto Plus, modelo 500, com gerador trifásico.  

Os testes foram realizados de acordo com os requisitos específicos dos equipamentos 

para radiodiagnóstico médico recomendados pela Portaria VS/MS 453/98 “Diretrizes de 

Proteção Radiológica em Radiodiagnóstico Médico e Odontológico” publicada Ministério da 

Saúde (BRASIL, 1998). A portaria sugere testes para o controle de qualidade dos 

equipamentos de raios X, dentre eles: sistema de colimação e alinhamento do eixo central do 

feixe de raios X, exatidão da tensão do tubo, reprodutibilidade e linearidade da taxa de kerma 

no ar, rendimento do tubo de raios X, exatidão do tempo de exposição, reprodutibilidade do 

controle automático de exposição, camada semirredutora (CSR), tamanho do ponto focal, 

dose de entrada na pele e alinhamento de grade. 

Para realização dos testes foram utilizados os seguintes equipamentos: câmara de 

ionização Radcal Corporation, modelo 10x5-6; eletrômetro Radcal Corporation, modelo 2025; 

conjunto de placas de alumínio da Radcal Corporation com espessuras de 0,1, 0,5, 1,0 e 

2,0 mm, trena, medidor de tensão do tubo (kV) Radcal Corporation modelo 40X12-W e 

instrumento para medir tempo de exposição. 
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          (a)         (b)        (c) 

 

                                 
                     (d)       (e) 

Figura 20. Equipamentos utilizados para a realização dos testes: (a)- Câmara de ionização cilídrica Radcal 

Corporation modelo 10x5-6 com eletrômetro; (b)- Conjunto Radcal de placas de alumínio; (c)- Trena; (d)- Medidor 

de tensão do tubo (kV) Radcal Corporation modelo 40X12-W e (e)- instrumento para medir tempo de exposição. 

 

A aceitabilidade da Portaria VS/MS 453/98 para os testes é: 

 

 Sistema de colimação e alinhamento do eixo central do feixe de raios X: o ângulo de 

inclinação medido deve estar < 3° com relação ao eixo central do feixe e, quanto a 

colimação, a diferença entre as bordas do campo de radiação e do luminoso deve ser ≤ 

2% da distância entre o ponto focal e a mesa; 

 Exatidão da tensão do tubo: deve apresentar um desvio no intervalo de ±10% entre o 

valor nominal e o valor medido; 

 Reprodutibilidade e linearidade da taxa de kerma no ar: para a reprodutibilidade, os 

valores obtidos devem apresentar desvio máximo de 10% e para a linearidade, desvio 

máximo de 20%, ambos com relação ao valor médio de todas as medidas; 

 Rendimento do tubo: para uma tensão de tubo de 80 kV, o rendimento de um sistema 

com gerador trifásico ou multipulso com filtração apropriada deve estar no intervalo 

de 4,8 a 6,4 mGy/mA.min, e para um gerador monofásico com retificação de onda 

completa, deve estar entre 2,4 a 4,8 mGy/mA min. 
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 Exatidão do tempo de exposição: deve apresentar um desvio no intervalo de ±10% 

entre o valor nominal e o valor medido; 

 Reprodutibilidade do controle automático de exposição: os valores encontrados devem 

ser reprodutíveis em ±10%; 

 Camada semirredutora: deve apresentar valores mínimos para determinado tipo de 

gerador e valor de tensão de pico, como mostrado na tabela 3; 

 

Tabela 3. Valores mínimos de CSR recomendados pela Portaria VS/MS 453/98 de acordo com o tipo de gerador 

e o valor de tensão de pico. 

Tensão de Pico (kVp) CSR (mm Al) 

 Gerador Monofásico Gerador Trifásico 

70 

80 

90 

100 

110 

120 

130 

2,1 

2,3 

2,5 

2,7 

3,0 

3,2 

3,5 

2,3 

2,6 

3,0 

3,2 

3,5 

3,9 

4,1 

Nota: os valores de CSR dessa tabela já incluem uma tolerância de 0,1 mmAl. 

 

 Dose de entrada na pele: os valores obtidos devem ser comparados com valores de 

referência para determinado tipo de exame e projeção, conforme a tabela 4; 

O equipamento de raios X utilizado não possui controle automático de exposição (CAE) 

por isso o teste de reprodutibilidade do controle automático de exposição não foi realizado. Já 

o teste de alinhamento de grade não foi realizado pela indisponibilidade dos equipamentos 

necessários para sua realização. 

Tabela 4. Níveis de referência de radiodiagnostico por radiografia para paciente adulto típico para alguns exames 

e projeções. 

Exame Projeção DEP (mGy) 

Coluna Lombar 

AP 

LAT 

10,0 

30,0 

JLS 40,0 

Abdômen AP 10,0 

Tórax 
PA 0,4 

LAT 1,5 

Crânio 
AP 5,0 

LAT 3,0 

Notas: PA: projeção póstero-anterior; AP: projeção antero-posterior; LAT: projeção lateral e JLS: junção lombosacro. 

Obs.: Esses valores de dose de entrada na pele (DEP) referem-se a combinações tela-filme regulares (velocidade relativa 

200). Caso seja utilizada combinação com velocidade diferente, ajustar os valores de DEP proporcionalmente. 
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4.2. Determinação da energia efetiva do feixe 

 

Para a determinação da energia efetiva para algumas qualidades do feixe foi necessário 

determinar primeiramente as camadas semirredutoras. Utilizado a câmara de ionização Radcal 

Corporation, modelo 10x5-6 e o eletrômetro Radcal Corporation, modelo 2025, as CSR foram 

determinadas para algumas qualidades do feixe.   

O arranjo experimental para a determinação das CSR está apresentado na figura 21. O 

arranjo foi preparado com distância foco absorvedor de 30 cm, distância foco mesa de 60 cm 

e um tamanho de campo de forma que cobrisse todo o volume sensível da câmara. Um 

conjunto de placas de alumínio Radcal com espessuras de 0,1, 0,5, 1,0 e 2,0 mm foi utilizado 

para a obtenção das medidas.  

 

Figura 21. Esquema do arranjo experimental utilizado para medida da CSR para algumas qualidades do feixe. 

 

 

4.3. Objetos simuladores  

 

4.3.1. Objeto simulador antropomórfico de tórax 

 

O objeto simulador antropomórfico de tórax utilizado neste estudo foi desenvolvido 

em um projeto de pesquisa anterior do Grupo de Física Médica da UFS (CERQUEIRA, 

2010). O objeto simulador foi construído com materiais artificiais e algumas peças anatômicas 

(humanas).  As peças anatômicas utilizadas no objeto simulador foram os ossos da caixa 

torácica e órgãos reais (pulmões e coração), que foram obtidas e escolhidas de maneira que 
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simulasse um homem de referência (figura 22). O simulador tem 23 cm de espessura, 46 cm 

de largura e 38 cm de comprimento. 

 Materiais artificiais foram utilizados para simular tecido mole e para desenvolver 

pulmões artificiais. A escolha dos materiais levou em conta materiais tecidos equivalentes, 

para tanto foram feitos uma análise bibliográfica e estudos dos coeficientes de atenuação 

linear dos materiais mais utilizados na literatura. Para simular tecido mole, foi escolhida a 

resina epóxi; já para o tecido pulmonar, a espuma de poliuretano (CERQUEIRA, 2010). 

 

 
Figura 22. Foto do objeto simulador antropomórfico de tórax bipartido, com diafragma removível, coração real e 

pulmões artificiais e reais (retirada de CERQUEIRA, 2010). 

 

4.3.2. Objeto simulador geométrico 

 

 O objeto simulador geométrico utilizado neste estudo é constituído de 

polimetilmetacrilato (PMMA) com dimensões 30 cm x 30 cm x 15 cm, formado por 15 

placas, cada uma delas com 1 cm de espessura (figura 23). Este objeto simulador é 

comumente utilizado para fins de dosimetria do paciente e foi utilizado neste estudo com a 

finalidade de servir de referência para a caracterização dosimétrica do objeto simulador 

antropomórfico, já que ambos simulam o tórax e são construídos de materiais tecido 

equivalente (ICRU, 1992).  
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Figura 23. Foto do objeto simulador geométrico de PMMA (15 placas de 1 cm cada uma). 

 

4.4. Arranjos experimentais 

 

Foram desenvolvidos arranjos experimentais e metodologias para obter as medidas de 

kerma incidente no ar (KIN), kerma de entrada na superfície (KES) e fator de 

retroespalhamento (FRE) para ambos os simuladores.  

Neste trabalho, o kerma de entrada na superfíce (KES) e a dose de entrada na pele 

(DEP) são considerados iguais, pois trata-se de situações nas quais há equilíbrio eletrônico. 

Portanto, cálculos teóricos e computacionais foram realizados para estimativa da dose de 

entrada na pele (DEP) e do fator de retroespalhamento (FRE) utilizando os parâmetros do 

feixe de radiação e da geometria de irradiação e para estimativa das doses nos órgãos com a 

técnica de simulação por Monte Carlo. Estas metodologias serão descritas a seguir. 

Além dos equipamentos utilizados para a realização dos testes de desempenho do 

aparelho, foi utilizada a câmara de ionização cilíndrica Radcal Corporation, modelo 10x6-6, 

acoplada ao eletrômetro Radcal, modelo 9096, para as medidas de DEP. 
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Figura 24. Câmara de ionização cilíndrica Radcal, modelo 10x6-6 com eletrômetro Radcal modelo 9096. 

 

4.4.1. Medidas de kerma incidente no ar (KIN) 

 

O arranjo experimental utilizado para as medidas de kerma incidente no ar é mostrado 

na figura 25. Para que as medidas de kerma incidente no ar fossem realizadas, foi necessário 

fixar a câmara de ionização cilíndrica em um suporte de madeira. 

 
Figura 25. Arranjo experimental para as medidas de kerma incidente no ar no bucky. 

 

Os parâmetros utilizados (tensão de pico (kVp), produto corrente tempo (mAs) e 

distância foco superfície (DFS)  foram baseados em combinações técnicas utilizadas para 

exame de tórax na instituição e estão descritos na tabela a seguir. 
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Tabela 5. Conjunto de parâmetros técnicos utilizados para a projeção posteroanterior (PA) no bucky. 

Projeção 

Tamanho de 

campo FOV 

(cm
2
) 

Distância foco 

superfície (cm) 

Tensão de pico 

(kVp) 

Produto 

corrente tempo 

(mAs) 

PA 20 x 20 
150 

170 

60 

70 

75 

80 

90 

10 

PA 35 x 43 150 

 

60 

70 

75 

80 

90 

10 

 

Para a câmara de ionização Radcal modelo10x5-6, que mede exposição, foi utilizada a 

equação 24 para a conversão para kerma incidente no ar. 

 

4.4.2. Medidas de kerma de entrada na superfície (KES) 

 

Neste estudo, foram feitas medidas de KES nos dois objetos simuladores. Os arranjos 

experimentais utilizados nestas medidas são mostrados nas figuras 26 e 27. A câmara de 

ionização foi fixada no plano de entrada dos simuladores com auxílio de fita adesiva e um 

suporte de isopor.  

 
(a)                                                              (b) 

Figura 26. Arranjos experimentais das medidas de KES para o simulador antropomórfico em (a) PA e (b) AP. 
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(a)                                                            (b)  

Figura 27. Arranjos experimentais das medidas de KES para o simulador geométrico (a) no bucky e (b) na mesa. 

 

Para a aquisição dos dados, dois conjuntos de parâmetros foram utilizados: o primeiro 

conjunto está descrito na tabela 5 e o segundo, na tabela 6. Os conjuntos foram separados por 

tipo de projeção: anteroposterior (AP) e posteroanterior (PA).  

 

Tabela 6. Conjunto de parâmetros técnicos combinados utilizados para a projeção anteroposterior na mesa. 

 

Projeção 

Tamanho de 

campo FOV 

(cm
2
) 

Distancia foco 

superfície DFS 

(cm) 

Tensão de pico 

(kVp) 

Produto 

corrente tempo 

(mAs) 

AP 35x43 

55 

60 

65 

75 

85 

50 

55 

60 

65 

70 

75 

80 

6 

7 

8 

10 

 

Como foi citado do tópico 4.1, a estimativa do DEP é um dos testes de controle de 

qualidade para os equipamentos de raios X convencionais. A portaria VS/MS 453/98 sugere 

níveis de referência para determinados tipos de exames e projeções, que devem ser utilizados 

como níveis orientativos para os valores de DEP observados. A DEP pode ser estimada por 

meio da medida do kerma incidente no ar KIN, usando a equação 28 (TOOSI e col., 2006; 

SILVA e col., 2010):  

 

KINFREfDEP KD  ,                                                    (28) 
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onde  fD,K é o fator de conversão entre o kerma e a dose absorvida no ar, que neste caso, o fD,K 

é 1, pois trata-se de situações em que existe equilíbrio eletrônico. 

Além da estimativa da DEP utilizando o kerma incidente no ar, os valores de DEP 

também podem ser estimados por meio de cálculos que levam em consideração os parâmetros 

técnicos utilizados durante o exame. A equação 29 permite a estimativa da dose de entrada na 

pele do paciente em exame de raios X convencional (FAULKNER e col., 1999). Estes valores 

são estimados a partir das técnicas radiográficas utilizadas durante o exame. As técnicas 

utilizadas para esta estimativa estão na tabela 5, variando a tensão aplicada no tubo e a 

distância foco superfície, mantendo fixo o produto corrente tempo. Os valores de DEP obtidos 

foram comparados com os valores de KES obtidos experimentalmente para os dois 

simuladores, já que nestas situações há equilíbrio eletrônico. 

 

  

FRE

P

DFS

kV
RDEP 


















2

2

2 100

80
                                                     (29)                                           

onde DEP é a dose de entrada na pele, R é o rendimento do tubo de raios X para uma tensão 

de 80 kV, kV é a tensão aplicada, DFS é a distância foco-pele do paciente, P é o produto 

corrente tempo e FRE é o fator de retroespalhamento. 

 

4.4.3. Cálculo do fator de retroespalhamento (FRE) 

 

Com a coleta de dados de kerma incidente no ar e kerma de entrada na superfície, 

utiliza-se a equação 27 para calcular o fator de retroespalhamento de ambos os simuladores.  

Os fatores de retroespalhamento foram calculados para os dois objetos simuladores, 

utilizando os parâmetros da tabela 5. Valores teóricos de FRE também foram obtidos por 

meio do software CALDose_X (figura 28) (KRAMER e col., 2008). Os resultados 

experimentais e teóricos foram comparados e analisados. Com os FREs experimentais, os 

valores de DEP foram estimados por meio da relação 29 e comparados com os valores de 

kerma de entrada superfície medidos com a câmara de ionização, já que trata-se de situações 

onde há equilíbrio eletrônico.  
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Figura 28. Tela do Software CALDose_X para o cálculo do FRE (KRAMER e col., 2008). 

 

4.5. Estimativa da dose para o objeto simulador antropomórfico através dos coeficientes 

de conversão (CCs) equivalente (H) e efetiva (E) com a técnica de simulação por Monte 

Carlo 

  

 Para a estimativa da dose nos órgãos e tecidos e dos coeficientes de conversão (CCs) 

normalizados pelo produto kerma área (PKA), inicialmente foi realizada uma tomografia 

computadorizada (CT) do simulador antropomórfico de tórax. Para a aquisição das imagens, 

foram utilizados os seguintes parâmetros: 120 kV, 150 mAs, espessura de corte de 5 mm, 

FOV de 47,8 x 47,8 cm
2
, tamanho de matriz de 512 x 512 e 80 fatias.  

Para melhor manipulação das imagens, foi necessário aumentar o tamanho do voxel de 

cada fatia. Por meio do software Image_J, foi modificado o tamanho da matriz de 512x512 

para 200x200 e, como consequência, foi obtido um tamanho de voxel maior, em torno de 

0,239 cm. 

Com o software Scion Image, foram identificados e definidos cada tipo de tecido e 

órgão que seriam utilizados para a estimativa da dose. Através do software Specgem 

(TUCKER e col., 1991), foram simulados os espectros dos feixes utilizados para algumas 

configurações de parâmetros técnicos estudadas neste trabalho. Os parâmetros utilizados para 

cada espectro estão descritos na tabela 7.  
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Tabela 7. Parâmetros utilizados para simulação dos espectros através do software Specgem. 

Espectros 
Projeção Tensão aplicada ao 

tubo (kVp) 

Distância foco 

superfície (cm) 

Espectro 1 

Tórax PA (em pé) 

60 150 

Espectro 2 70 150 

Espectro 3 80 150 

 

Nas simulações, foi utilizada uma fonte pontual de raios X com emissão de fótons em 

forma de cone, que recobria um campo circular de área de 1505 cm². Depois de gerados os 

espectros de raios X, foram obtidos os valores de kerma no ar para os cenários. Para o cálculo 

do PKA, multiplicaram-se os valores de kerma no ar pela área do campo irradiado. 

No VMC, foi introduzido o objeto simulador físico antropomórfico de tórax proposto 

neste trabalho (CERQUEIRA, 2010). Em seguida, as doses equivalentes e efetivas foram 

estimadas utilizando o VMC (código de transporte Visual Monte Carlo) (HUNT e col., 

2004). Os coeficientes de conversão (CCs) equivalente (H) e efetiva (E) foram estimados e 

normalizados em função do produto kerma área (PKA). Os CCs foram obtidos para cada um 

dos espectros simulados apresentados na tabela 7. A figura 29 ilustra o cenário do objeto 

simulador sendo irradiado. 

                            

Figura 29. Cenários do objeto simulador na projeção PA retirada do software VMC (HUNT e col., 2004). 
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CAPÍTULO 5 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Neste quinto capítulo, são apresentados, por meio de tabelas e gráficos, os resultados 

obtidos da avaliação do desempenho do equipamento de raios X convencional utilizado neste 

projeto e da caracterização dosimétrica do objeto simulador antropomórfico de tórax. Medidas 

experimentais e teóricas de grandezas dosimétricas de interesse em raios X convencional 

serão analisadas e comparadas com resultados da literatura. Conjuntamente, será feita uma 

análise das doses recebida pelo objeto simulador proposto com estudos feitos com a técnica 

de simulação por Monte Carlo.  

 

5.1. Desempenho do equipamento de raios X convencional 

  

 A primeira etapa deste estudo foi avaliar o desempenho do equipamento de raios X 

utilizado. O resultado desta avaliação é mostrado na tabela 8, onde é possível perceber que 

todos os testes realizados estão em conformidade com os valores estabelecidos pela Portaria 

VS/MS 453/98, exceto para o teste de rendimento do tudo de raios X, que está abaixo do 

recomendado, apresentando semelhante valor ao recomendado para o rendimento de um 

equipamento com gerador monofásico.  

Tabela 8. Resultados dos testes de desempenho do equipamento de raios X convencional. (* indica que o teste 

não pôde ser realizado). 

Testes        VMI 

 

Sistema de colimação do feixe conforme 

Exatidão e reprodutibilidade da tensão conforme 

Reprodutibilidade e Linearidade da taxa de kerma conforme 

Rendimento do tubo não conforme 

Exatidão e Reprodutibilidade do tempo de exposição conforme 

Reprodutibilidade do Controle automático de exposição * 

Camada semirredutora conforme 

Ponto focal conforme 

Dose de entrada na pele conforme 

Alinhamento de grade * 
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A avaliação regular dos equipamentos é de extrema importância, tanto no aspecto da 

qualidade do serviço de radiodiagnóstico, quanto na proteção radiológica para os pacientes e 

os IOE’s. A tabela 9 mostra os resultados dos testes de desempenho do equipamento de forma 

mais completa. 

 

Tabela 9. Resultados dos testes de desempenho para o equipamento VMI Compacto Plus. 

EQUIPAMENTO - VMI COMPACTO PLUS 500 

  
Sistema de colimação 1% Ângulo de inclinação 0,5°- 1,5° 

Referência 

  
≤ 2% 

  
< 3° 

Tensão aplicada 

46 kVp Exatidão 0,71% Reprodutibilidade 1,08% 

70 kVp 

 
4,79% 

  
0,60% 

81 kVp 

 
9,60% 

  
2,18% 

Referência 

  
±10% 

  
≤10% 

Taxa de Kerma no ar 

6,3 mAs Linearidade --- Reprodutibilidade 7,41% 

16 mAs 

    
1,09% 

32 mAs 

    
6,97% 

Referência 

  
≤20% 

  
≤10% 

Rendimento do tubo 

 
2,67 mGy/mA.min CSR 3,68 mm Al 

Referência 

 
4,8 a 6,4 mGy/ mA.min 

  
≥2,6 mm Al 

Tempo de exposição 

 

 

 

Referência 

50 ms Exatidão 2,40% Reprodutibilidade 4,51% 

60 ms 

 
3,21% 

  
2,23% 

160 ms 

 
4,38% 

  
5,23% 

  

±10% 

  
≤10% 

 

5.1.1. Medidas de rendimento do tubo de raios X 

 

As medidas de rendimento do tubo de raios X do equipamento utilizado foram 

realizadas para os parâmetros (kVp e mAs) da tabela 5 e distância foco detector (DFD) de 

100 cm.  A figura 30 ilustra os resultados de rendimento obtidos em dois meses diferentes. O 

gráfico mostra que o rendimento não sofreu variação significativa para dois períodos de 

medidas diferentes. 
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Figura 30. Curvas de rendimento do tubo de raios X em função da tensão aplicada para dois períodos. 

 

5.2. Determinação da energia efetiva do feixe 

 

A partir da determinação da CSR, é possível encontrar a energia efetiva do feixe, 

considerada a energia que um feixe monoenergético teria para um determinado valor de CSR. 

A partir da tabela de conversão que relaciona a energia efetiva com a relação µ/ρ (coeficiente 

de atenuação linear sobre a densidade do material atenuador) e por meio da equação 30, foi 

possível traçar o gráfico apresentado na figura 31 e calcular a energia efetiva do feixe 

utilizado (JOHNS e CUNNINGHAM, 1983; KHAN, 2010). A tabela 10 mostra os valores de 

energia efetiva para algumas qualidades do feixe utilizado e suas respectivas 1ª CSR. É 

importante ressaltar que, para todas as configurações de feixe utilizadas, os valores de CSR 

obtidos estão dentro dos valores mínimos recomendados pela Portaria 453/98 do Ministério 

da Saúde (MS). 

 



2ln
CSR  

(30) 
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Figura 31. Curva para conversão da CSR (mm Al) para energia efetiva. O ajuste polinomial feito foi de 6ª 

ordem. 

 

Tabela 10. Qualidade do feixe com suas respectivas 1ª CSR (mm Al) e energia efetiva (keV). 

Tensão aplicada ao tubo (kVp) 
CSR (mm Al) 

Energia efetiva (keV) 

60 2,73 32,10 

70 3,21 34,50 

80 3,68 36,56 

90 4,18 38,44 

 

 

5.3. Determinação do kerma de entrada na superfície (KES) 

 

Utilizando os dois simuladores de tórax, o antropomórfico e o geométrico, foram 

determinados os valores de kerma de entrada na superfície para diferentes combinações de 

parâmetros utilizados durante o exame de tórax (tabelas 5 e 6), variando a tensão do tubo, o 

produto corrente tempo e distância foco superfície. Estas relações são apresentadas nas figuras 

32, 33 e 34. Para as situações estudadas neste trabalho, o kerma de entrada na superfície é 

igual a dose de entrada na pele, pois há equilíbrio eletrônico.  
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Figura 32. Comparação dos valores de DEP para o simulador antropomórfico (A) e geométrico (G) em função da 

tensão aplicada ao tubo, para um campo de 35 x 43 cm
2
, DFS de 85 cm e diferentes valores de produto corrente 

tempo (mAs). 
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Figura 33. Comparação dos valores de DEP para o simulador antropomórfico (A) e geométrico (G) em função 

do produto corrente tempo, para um campo de 35 x 43 cm
2
, DFS de 60 cm e diferentes valores de tensões 

aplicadas. 
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Figura 34. Comparação dos valores de DEP para o simulador antropomórfico e geométrico em função da 

distância foco superfície, para um campo de 35 x 43 cm
2
, 6 mAS e diferentes tensões aplicadas. 

 

As incertezas relacionadas à determinação das DEPs com a câmara de ionização foram 

estimadas em 2,5%. 

Nas figuras 32 e 33, observa-se que os valores de DEP determinados aumentam ao se 

incrementar a tensão aplicada ao tubo de raios X, fato justificável pelo acréscimo significativo 

do rendimento do tubo. Esta linearidade também é observada com a variação do produto 

corrente tempo, já que um aumento deste parâmetro gera um acréscimo na quantidade de raios 

X produzida e, consequentemente, uma contribuição maior na dose de entrada na pele do 

paciente. Estas tendências são seguidas pelos dois objetos simuladores de tórax utilizados. 

Como a tensão aplicada ao tubo e o produto corrente tempo são parâmetros que tem um 

comportamento linear com a DEP, e escolha destes parâmetros precisa ser ponderada, 

objetivando uma relação satisfatória entre a qualidade da imagem e a dose no paciente, 

respeitando o princípio de otimização. 

Na figura 34, que relaciona as DEPs com a variação da distância foco superfície, 

observa-se que os resultados obtidos obedecem à lei do inverso do quadrado da distância, que 

estabelece a forma de redução da intensidade do feixe com o aumento da distância ao ponto 

focal. 

Comparando as DEPs dos dois objetos simuladores, observa-se que na maioria dos 

casos, os valores obtidos para o objeto simulador geométrico (G) apresentaram maiores DEP 

com relação aos valores obtidos para o objeto simulador antropomórfico(A),. Considerando o 
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objeto simulador geométrico como referência, as diferenças percentuais entre as DEPs obtidas 

para os dois objetos simuladores apresentaram valor mínimo de 0,23 e máximo de (-) 4,90 

para a projeção AP e valor mínimo de (-) 3,66 e máximo de (-) 7,02, para a projeção PA. Esta 

diferença deve-se possivelmente aos diferentes materiais constituintes de cada objeto 

simulador, resina e PMMA. Esta relação será melhor discutida nos tópicos seguintes. As 

relações obtidas para as outras configurações de parâmetros técnicos que não foram 

apresentadas neste trabalho seguem a mesma tendência das que foram demonstradas. 

A tabela 11 relaciona os valores mínimos, médios, máximos e a relação 

máximo/mínimo de DEPs em mGy para os exames de tórax nas projeções AP e PA realizados 

neste estudo. A relação de máximo/mínimo medidas para os objetos simuladores variou de 

um fator de 3,39 a um fator 10,2 para o simulador antropomórfico nas projeções PA e AP, 

respectivamente. 

 

Tabela 11. Valores de DEP (mGy) (mínimo, máximo e média) para os exames de tórax nas projeções AP e PA 

realizados neste estudo.  

Exame de 

tórax 

Objeto 

simulador 
Min. Média Máx. Máx/ Min. 

 

AP 

 

Antrop. (A) 

 

0,175 

 

0,675 

 

1,783 

 

10,20 

Geom. (G) 0,182 0,731 1,847 10,10 

PA 

Antrop. (A) 0,100 0,199 0,339 3,39 

Geom. (G) 0,097 0,212 0,361 3,72 

 

Com os resultados da tabela 11, pode-se observar que as razões max/mín apresentaram 

boa concordância para os dois objetos simuladores, apresentando diferença percentual de 1% 

e 9% com relação às projeções AP e PA, respectivamente. Como o objeto simulador 

geométrico foi utilizado para fins de comparação, a boa similaridade dos resultados evidencia 

que o objeto simulador antropomórfico proposto é um bom candidato para estudos de 

dosimetria. 

A tabela 12 apresenta uma comparação dos valores de DEP médios em mGy medidos 

por Freitas e col. (2004), Azevedo e col. (2005) e Toosi e col. (2006) com os valores medidos 

neste estudo, enquanto que a tabela 13 apresenta os parâmetros técnicos de exposição 

utilizados neste trabalho e nos estudos de Freitas e col. (2004) e Azevedo e col. (2005). 
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Tabela 12. Comparação das DEPs calculadas neste trabalho com o resultado de Freitas e col. (2004), Azevedo e 

col. (2005) e Toosi e col. (2006) para exames de tórax em AP e PA. 

Referência Tórax AP Tórax PA 

 

Neste trabalho (antrop.) 2011 

 

0,68 (0,18-1,78)  

 

0,20 (0,10-0,34) 

Neste trabalho (geom.) 2011 0,73 (0,18-1,85) 0,21(0,10-0,36 

Freitas e col. (2004) 0,43 (0,03-1,61) 0,28 (0,02-2,07) 

Azevedo e col. (2005) Brasil --- 0,10 (0,03-0,29) 

Azevedo e col. (2005) Austrália --- 0,11 (0,04-0,45) 

Toosi e col. (2006) 0,74 0,67 

   

Tabela 13. Comparação de parâmetros de técnica utilizados neste trabalho e por  Freitas e col. (2004) e Azevedo 

e col. (2005) para exames de tórax em AP e PA.para exames de tórax. 

Referência Tórax AP Tórax PA 

Neste trabalho (2011) 

 

kVp: 65 (50-80) 

mAs: 8 (6-10) 

DFS (cm): 68 (55-85) 

 

kVp: 75 (60-90) 

mAs: 10 

DFS (cm): 150 e 170 

Freitas e col. (2004) 

 

kVp: 65 (40-90) 

mAs: 14 (5-25) 

DFS (cm): -- 

 

kVp: 77 (52-125) 

mAs: 9,9 (1- 45) 

DFS (cm): -- 

Azevedo e col. (2005) Brasil --- 

 

kVp: 73 (48-100) 

mAs: 10 (3-18) 

DFS (cm): 150 (100-174) 

 

Azevedo e col. (2005) 

Austrália 
--- 

 

kVp: 101 (100-102) 

mAs: 5 (2-16) 

DFS (cm): 100 e 180 

 

 

Nas tabelas 12 e 13, os valores são apresentados com a média e os intervalos de 

valores mínimos e máximos entre parênteses. Analisando os resultados da tabela 12, pode-se 

perceber que os valores das DEP obtidos neste trabalho apresentam uma boa concordância 

com os resultados apresentados por Toosi e col.(2006) para o exame de tórax em AP, 

enquanto para a projeção PA, as DEPs obtidas aproximam-se com os dados obtidos por 

Freitas e col. (2004). As similaridades dos resultados obtidos para o objeto simulador 
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proposto com relação objeto simulador geométrico evidenciam a aplicabilidade e utilidade do 

phantom proposto para dosimetria. As não concordâncias das DEPs obtidas com os resultados 

apresentados na literatura podem ser justificáveis pela divergência dos diversos parâmetros 

técnicos de exposição utilizados durante os exames (tensão aplicada ao tubo, produto corrente 

tempo, distância foco superfície) juntamente com o rendimento do tubo de raios X utilizado, 

como pode ser visto na tabela 13. Outro fator justificável é o método utilizado para o cálculo 

das DEPs, com câmara de ionização, dosímetros termoluminescentes (TLDs) e softwares de 

cálculos baseados em Monte Carlo, além do número de dados coletados para as médias 

obtidas e das características físicas dos pacientes estudados pela literatura. 

Os valores de DEP deste estudo juntamente com os valores de referência 

recomendados internacionalmente (IPSM, 1992; CEC, 1996; IAEA, 1996) e nacionalmente 

(Portaria 453, 1998) são comparados na tabela 14. Observa-se que os valores de DEP obtidos 

neste estudo para a projeção PA não ultrapassam os níveis de referência nacional e 

internacional. Não foram encontrados NRD para exames de tórax em adultos na projeção AP. 

Este tipo de projeção é geralmente solicitado em leitos, quando o paciente está 

impossibilitado, sendo, portanto, menos realizado que a projeção PA.  

 

Tabela 14. Comparação dos valores de DEP obtidos neste trabalho com valores de referência internacionais e 

nacionais (mGy) em pacientes adultos. 

Referência Tórax AP Tórax PA 

Neste trabalho (antrop.) 2011 0,68  0,20  

Neste trabalho (geom.) 2011 0,73  0,21  

Brasil --- 0,40 

IPSM (1992) --- 0,30 

IAEA (1996) --- 0,40 

CE (1996) --- 0,30 
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5.4. Determinação do fator de retroespalhamento (FRE) 

 

Utilizando os dois simuladores de tórax, o antropomórfico e o geométrico de PMMA, 

foram determinados os valores dos fatores de retroespalhamento para diferentes combinações 

de parâmetros utilizados durante o exame na projeção PA (tabela 5), variando a tensão do 

tubo e a distância foco superfície. A tabela 15 mostra os valores de FRE dos dois simuladores 

e os valores de FRE teóricos obtidos pela técnica de MC através do software Caldose_X. 

 

Tabela 15. Fatores de retroespalhamento dos simuladores antropomórfico e geométrico para tamanho de campo 

20x20 cm
2
 e produto corrente 10 mAs e FRE teóricos obtidos pelo Caldose_X. 

 

Tensão do tubo 

(kVp) 

DFS 150 cm DFS 170 cm 

Antrop.(A) Geom.(G) Caldose_X Antrop.(A) Geom.(G) Caldose_X 

 

60 

 

1,252 

 

1,320 

 

1,330 

 

1,269 

 

1,317 

 

1,350 

70 1,282 1,360 1,350 1,271 1,367 1,360 

75 1,298 1,355 1,380 1,286 1,365 1,380 

80 1,275 1,371 1,400 1,296 1,374 1,400 

90 1,322 1,409 1,440 1,325 1,418 1,440 

 

MÉDIA 

 

1,286 

 

1,363 

 

1,380 

 

1,289 

 

1,368 

 

1,386 

  

 As incertezas dos valores de FRE obtidos experimentalmente foram estimadas entre 

2,5% e 3,5%. As diferenças percentuais para os resultados de FRE obtidos para os dois 

objetos simuladores, considerando o objeto simulador geométrico como referência e 

relacionando os FREs deste trabalho com relação aos valores obtidos pelo Caldose_X estão 

apresentadas na tabela 16. As possíveis atribuições as diferenças encontradas para os dois 

objetos simuladores deste trabalho serão discutidas nos tópicos seguintes.  

Tabela 16. Diferenças percentuais dos FREs obtidos neste estudo com relação ao objeto simulador geométrico e 

com relação aos obtidos com o software Caldose_X. 

Relações Mín. Máx 

A e G* -3,66% -7,02% 

A e Caldose_X -5,04% -8,93% 

G e Calsose_X 0,74% -2,44% 

*(A) para o objeto simulador antropomórfico e (G) para o objeto simulador geométrico. Os valores apresentados foram 

considerados em módulo. 
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5.4.1.  Fator de Retroespalhamento em função da tensão aplicada ao tubo de raios X 
 

Na tabela 15, pode-se observar que os valores de FRE sofrem um aumento ao se 

incrementar a tensão aplicada ao tubo, na maioria dos resultados obtidos. Uma tendência 

esperada, já que, aumentando a tensão aplicada ao tubo, a energia efetiva do feixe aumenta e, 

consequentemente, maior é a probabilidade de ocorrência do efeito Compton, produzindo 

espalhamento. 

Harrison (1982) e Klevenagem (1989) também observaram este comportamento para 

medidas experimentais, como pode ser observado na figura 35. 
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Figura 35. Comparação dos valores de FREs obtidos neste trabalho com os valores apresentados por Harrisson 

(1992) e Klevenhagen (1989). 

Os valores de FREs obtidos neste trabalho e apresentados Harrison (1982) e 

Klevenagem (1989) estão descritos na tabela 17.  

 

Tabela 17. Comparação dos FREs obtidos neste trabalho com os valores apresentados por Harrison (1982) e 

Klevenagem (1989) para um tamanho de campo de 20x20 cm². 

Tensão de pico 

(kVp) Este estudo (A) Este estudo (G) Harisson* Klevenhagem 

60 1,252 1,320 1,300 1,339 

75 1,297 1,355 1,343 1,389 

90 1,322 1,408 1,390 1,418 

*Os valores foram obtidos por interpolação. (A) objeto simulador antropomórfico e (G) objeto simulador geométrico. 
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As diferenças percentuais mínimas e máximas entre os FREs obtidos neste trabalho e 

aqueles apresentados por Harrison (1982) e Klevenagem (1989) estão demonstrados na tabela 

18.  

 

Tabela 18. Diferenças percentuais mínimas e máximas entre os FREs obtidos neste trabalho e aqueles 

apresentados por Harrison (1982) e Klevenagem (1989). 

 

Antropomórfico Geométrico 

 

Mínima Máxima Mínima Máxima 

Harisson (1982) -2,38% -4,86% 0,86% 1,98% 

Klevenhagem (1989) -5,22% -7,44% -0,67% -2,46% 

 

Como pode ser observado na tabela 18, os resultados mostraram que os valores 

obtidos para o objeto simulador geométrico foram os que mais se aproximaram dos resultados 

da literatura apresentados.  

As diferenças dos FRE do objeto simulador antropomórfico proposto com relação aos 

valores encontrados para o objeto simulador geométrico e valores da literatura podem ser 

atribuídas à geometria, a heterogeneidade e composição dos objetos simuladores utilizados na 

obtenção dos resultados. Os resultados encontrados na literatura utilizam arranjos com objetos 

simuladores que possuem superfícies planas e homogeneidade, como é o caso do objeto 

simulador geométrico, já o objeto simulador antropomórfico proposto é constituído de vários 

materiais tecidos equivalentes, apresentando grande heterogeneidade e possui a forma 

anatômica de um tórax humano.  

 

5.4.2. Fator de Retroespalhamento em função da distância foco superfície 

 

Analisando os resultados da tabela 15, percebe-se que os valores de FRE obtidos neste 

estudo não apresentam variações significativas ao variar a distância foco superfície para 

ambos os simuladores e métodos. Como o fator de retroespalhamento está relacionado com os 

valores de kerma de entrada na superfície e kerma incidente no ar, então, ao variar a distância 

foco superfície, estas duas grandezas também variam proporcionalmente, compensando o 

efeito do acréscimo/decréscimo da outra.  

Na tabela 19 são apresentados os valores médios de FRE obtidos neste trabalho para 

dois valores de distância foco superfície, variando a tensão aplicada ao tubo para um produto 

corrente tempo fixo.  
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Tabela 19. Variação dos valores médios de FRE obtidos neste trabalho com a distância foco superfície (cm) para 

um campo de 20x20 cm². 

DFS (cm) Nesse estudo (2011) 

 

A G 

150 1,286 1,363 

170 1,289 1,368 

 (A) para o objeto simulador antropomórfico e (G) geométrico. 

A tendência da variação não significativa do FRE com a distância foco superfície 

obtida neste estudo é similar aos resultados apresentados por Grosswendt (1990) e Petoussi-

Henss e col. (1998) ambos obtidos por simulação Monte Carlo, como mostrado na tabelas 20 

e 21. 

Tabela 20. Variação dos valores de FRE obtidos por Petoussi-Henss e col. (1998) com a distância foco superfície 

(cm), para um feixe monoenergético de 30 keV, um campo de 20 x 20 cm² e três meios materiais: água, PMMA 

e tecido ICRU. 

DFS (cm) Materiais 

 

Água      PMMA Tecido ICRU 

100 1,28     1,39 1,29 

150 1,28      1,40 1,30 

 

 

Tabela 21. Variação dos valores de FRE obtidos por Grosswendt (1990) com a distância foco superfície (cm) 

para um campo circular com diâmetro de 20 cm. 

Energia (keV) DFS 50 cm DFS 100 cm 

 

34,3 
1,296 1,303 

41,4 1,360 1,372 

 

 

 

5.4.3. Fator de Retroespalhamento em função do material constituinte do objeto 

simulador 

 

Analisando os resultados obtidos com relação ao material constituinte dos objetos 

simuladores, percebe-se, por meio da tabela 15, que o objeto simulador geométrico 

constituído por PMMA apresentou maiores valores de FRE comparados com o simulador 

antropomórfico de resina epóxi. O fator de retroespalhamento é consequência direta dos 

efeitos de interação da radiação com a matéria e deve aumentar a medida que o efeito 
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Compton passa a ser predominante. Espera-se, portanto, que objetos simuladores de menor 

número atômico apresentem maiores fatores de retroespalhamento. E é exatamente isto que 

observa-se nos resultados obtidos neste estudo, uma vez que a composição heterogênea do 

objeto simulador de tórax desenvolvido utiliza materiais de número atômico maiores do que o 

acrílico, levando a um número atômico efetivo maior do que o objeto simulador geométrico. 

Petoussi–Henss e col. (1998) utilizou o MC para estudar o comportamento do FRE 

para três meios materiais: água, PMMA e tecido ICRU e observou que o material mais 

espalhador foi o PMMA. A comparação dos valores médios de FRE obtidos neste trabalho 

com os valores apresentados por de Petoussi–Henss e col. (1998) é apresentada na tabela 22.  

Avaliando os valores, pode-se perceber que os valores obtidos para os dois objetos 

simuladores de tórax apresentaram melhor concordância quando o material em questão foi a 

água.  

 

Tabela 22. Comparação dos FREs calculados neste trabalho com de  Petoussi- Henss e col. (1998) para um 

campo de 20 x 20 cm
2
 e DFS 150 cm: (a) antropomórfico e (b) geométrico. 

(a) 

Energia Este estudo (2011) N Petoussi- Henss e col. (1998)* 

30- 40 keV 
A 

1,29 

Água PMMA Tecido ICRU 

1,38 1,51 1,4 

 

 (b) 

Energia 
Este estudo (2011) N Petoussi- Henss e col. (1998)* 

30- 40 keV 
 

G 

1,36 

Água PMMA Tecido ICRU 

 

1,38 1,51 1,4 

*Valores interpolados. (A) objeto simulador antropomórfico e (B) objeto simulador geométrico. 

 

A tabela 23 mostra as diferenças percentuais dos resultados deste trabalho com relação 

aos valores apresentados por Petoussi–Henss e col. (1998) para os três materiais utilizados. 

 

Tabela 23. Diferenças percentuais dos valores de FREs encontrados neste trabalho com os de Petoussi-Henss e 

col. (1998) para um campo de 20x20 cm². 

MATERIAL 
Diferença percentual 

 

A G 

Água -6,8% -1,2% 

PMMA -15,1% -10,0% 

Tecido ICRU -8,2% -2,7% 
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Além das atribuições comentadas anteriormente sobre as diferenças percentuais dos 

FRE obtidos neste estudo e valores da literatura, relacionadas à forma geométrica e 

heterogeneidade do objeto simulador, os espectros dos feixes (monoenergético, utilizado pela 

literatura e polienergético, utilizado neste estudo) são relevante para contribuição com a 

diferença.  

 Apesar das diferenças encontradas nos FRE, os resultados para a dose de entrada na 

pele (DEP) obtidos para o objeto simulador antropomórfico proposto não apresentaram 

diferenças tão relevantes, apresentando diferença percentual máxima de (-) 7,02, tendo boa 

concordância com valores obtidos para a DEP com o objeto simulador geométrico. Diante 

destas análises, fica evidente que o objeto simulador antropomórfico de tórax proposto neste 

trabalho é útil para dosimetria, simulando o tórax humano de um adulto de forma mais 

realista. 

  

5.4.4. Estimativa da dose de entrada (DEP) por cálculo 

 

A partir dos valores de fator de retroespalhamento obtidos experimentalmente neste 

trabalho, a DEP foi estimada por cálculo por meio da equação 29 para alguns parâmetros 

utilizados neste trabalho. Os valores de KES obtidos experimentalmente neste trabalho foram 

comparados com os valores de DEP estimados por cálculo, já que nas situações estudadas 

estas grandezas são aproximadamente iguais. A figura 36 demonstra a comparação destes 

resultados.  

60 65 70 75 80 85 90

0,08

0,10

0,12

0,14

0,16

0,18

0,20

0,22

0,24

0,26

0,28

0,30

 Experimental_A

 Calculo_A

 Experimental_G

 Calculo_G

D
E

P
 (

m
G

y
)

Tensao aplicada ao tubo

 

Figura 36. Valores experimentais e estimados por cálculo de DEP em função da tensão aplicada ao tubo para os 

dois simuladores com DFS 170 cm, utilizando um tamanho de campo 20 x 20 cm
2
. 
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As diferenças percentuais entre os dois resultados de DEP experimentais e estimados 

por cálculo apresentaram um valor mínimo de (-) 0,36 e um valor máximo de (-) 12,39, com 

relação ao valor estimado por cálculo, para ambos os objetos simuladores e combinações de 

parâmetros analisadas. Estas diferenças podem ser atribuídas às diferenças percentuais dos 

valores de FRE obtidos experimentalmente, levando em consideração a geometria e 

heterogeneidade do objeto simulador, como também a qualidade dos feixes utilizados, já que 

na estimativa por cálculo, além dos parâmetros técnicos utilizados durante o exame, o 

rendimento do tubo de raios X também é considerado. 

  

5.6. Estimativa da dose para o objeto simulador antropomórfico através dos coeficientes 

de conversão (CCs) equivalente (H) e efetiva (E) com a técnica de simulação por Monte 

Carlo 

 Os espectros obtidos com os parâmetros utilizados na simulação são apresentados nas 

figuras 37, 38 e 39. 

 

Figura 37. Espectro de raios X obtido para tensão no tubo de 60 kV através do software Specgem. 
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Figura 38. Espectro de raios X obtido para tensão no tubo de 70 kV através do software Specgem. 

 

 

Figura 39. Espectro de raios X obtido para tensão no tubo de 80 kV através do software Specgem. 

 

 Os CCs de dose equivalente (H) e efetiva (E) foram avaliados para três tensões do tubo 

(60, 70, 80 kV) todas na projeção PA com distância foco superfície de 150 cm. O número de 

histórias utilizado nas simulações fornece erros abaixo de 10% para os valores das grandezas 
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obtidas.  Os resultados de CCs de dose equivalente (H) e dose efetiva (E) obtidos para o 

objeto simulador antropomórfico de tórax proposto estão apresentados na tabela 24.   

 

Tabela 24. Coeficiente de conversão de dose equivalente e dose efetiva normalizados para PKA simulados para o 

objeto simulador antropomórfico de tórax  na projeção PA com distância foco superfície de 150 cm. 

Órgãos/Tecidos  H/PKA(mSv/Gycm²) 

  Tensão no tubo  

  60 70 80 

  mSv/Gycm² 

Coração  0,048 0,064 0,081 

Espinha  0,292 0,379 0,464 

Músculo  0,123 0,142 0,159 

Pulmão  0,101 0,124 0,147 

M. Óssea Verm.  0,032 0,039 0,045 

E/PKA  0,039 0,048 0,057 

 

  

Para a estimativa da dose equivalente (H), foi utilizada a aproximação kerma. 

Considerou-se que a deposição de energia por elétrons aconteceu no próprio local de 

interação, ou seja, a dose absorvida em cada órgão/tecido foi considerada igual a dose 

equivalente, levando em considerando que o fator de ponderação da radiação para fótons ( R

)  é igual a um (ICRP, 2007).  

Neste estudo, foi avaliada a influência da energia efetiva do feixe simulado com 

relação ao comportamento da dose. Para a maior tensão no tubo, foram obtidas maiores doses 

nos órgãos/tecidos. 

Dentre os órgãos e tecidos analisados, a espinha recebeu uma maior dose. As 

variações dos CCs entre os órgãos e tecidos encontrados neste trabalho, podem ser atribuídas 

principalmente ao tamanho, localização e profundidade dos órgãos e tecidos estudados. 
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CAPÍTULO 6 

6. CONCLUSÃO 

 

Este estudo mostrou a caracterização do objeto simulador antropomórfico de tórax 

para dosimetria, sendo avaliadas grandezas de interesse em radiodiagnóstico, como a dose de 

entrada na pele (DEP), fator de retroespalhamento (FRE) e coeficientes de conversão (CCs) 

para a dose efetiva normalizados pelo produto kerma área (PKA).  

O desempenho do objeto simulador antropomórfico foi verificado por meio de 

comparação com os resultados obtidos com um objeto simulador geométrico de PMMA 

comumente usado em medidas dosimétricas em feixes de radiodiagnóstico, além de 

comparações com outros estudos relatados na literatura.   

Os valores de DEPs obtidos neste trabalho, tanto para o objeto simulador 

antropomórfico quanto para o geométrico, apresentaram boa concordância entre si, 

apresentando diferença máxima de 7%. Para a projeção PA, as DEPs obtidas não foram acima 

dos níveis de referência de diagnóstico recomendados nacionalmente e internacionalmente, já 

para o exame de tórax em AP não foram encontrados NRDs. Os valores de FRE obtidos 

apresentaram as tendências encontradas na literatura quando analisados com relação aos 

parâmetros técnicos utilizados. As diferenças encontradas para o FRE podem ser justificadas 

pela geometria, heterogeneidade e composição dos objetos simuladores utilizados neste 

trabalho e na literatura. Apesar destas diferenças, os valores de DEP obtidos não apresentaram 

variações tão relevantes entre os dois objetos simuladores, evidenciando o bom desempenho 

do objeto simulador antropomórfico de tórax proposto para dosimetria.   

As doses nos órgãos e tecidos e os CCs obtidos mostraram que a distribuição, a 

localização e a profundidade dos órgãos e tecidos estudados com relação à fonte de radiação, 

são fatores que proporcionam uma grande influência na dose por eles recebida. 

Diante dos resultados obtidos, conclui-se, então, que o objeto simulador 

antropomórfico proposto, com forma anatômica humana real e composto por materiais tecidos 

equivalentes, apresentou boa similaridade na simulação das interações da radiação com o 

corpo e tem aplicabilidade e utilidade para a dosimetria. 
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