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RESUMO

Utilizando-se o simulador matemitico de corpo humano»

HIRD 5, e o método estatístico de Monte Cario» foram calcu_

lados fatores de conversão da exposição na entrada da pele

para doses em Órgãos e tecidos de uma pessoa exposta a um

feixe de raios-X odontológico» levando em consideração as

diferentes geometrias de irradiação utilizadas neste tipo

de exame. Foi necessário introduzir no programa computado

nai, originalmente usado para cálculo de dose em órgãos e

tecidos» uma descrição matemática especifica para a fonte

de raios-X utilizada em Radiologia Oral. A fim de obter-se

un cálculo mais realTstico, foi necessária uma descrição

mais detalhada da cabeça do simulador matemático. Foram ii»

troduzidos» então» a região dos dentes e glândulas saliva^

res. A atenuação do feixe de raios-X pela película de chum

bo contida no filme utilizado em Radiologia Oral foi também

considerada nos cálculos deste trabalho.

Seguindo recomendações da Comissão Internacional de

Proteção Radiolõgica (ICRP), os equivalentes de dose em ór

gãos, por unidade de exposição na entrada da pele, foram

calculados para gonadas» medula óssea» tireóide, superfície

Óssea, pele, glândula* salivares e cristalino.

Os fatores de conversão foram calculados para diferen

tes gcomttrias de irradiação, considerando o diâmetro do

campo na pele, a distância fonte-peie e máxima tensio aplj.

cada.



ABSTRACT

Using the HIRD 5 phanton and Monte Carlo technique,

organ doses in patients undergoing external dental

examination were calculated taking into account the different

x-ray be*» geometries and the various possible positions

of x-ray source with regard to the head of thepatient.it was

necessary to introduce in the original computer program a

new source description specific for dental examinations. To

have a realistic evaluation of organ doses during dental

examination it was necessary to introduce a r,*w region in

the phanton head which characterizes the teeth and salivary

glands. The attenuation of the x-ray beam by the lead shield

of the radiopraphic film was also introduced in the calculation.

Following the International Commission on Radiological

Protection (ICRP) recommendations, the dose equivalent in

the organ per unit exposure at skin entrance were calculated

for the red bone marrow, thyroid, bone surfaces skim, salivary

glands and lens of the eyes. The conversior factors were

calculated for different Irradiation incidences,source-skin

distances, peak kilovoltages and fieidsizes at the plane of

skin.

vi



CAPITULO !

ÍRTROOUCXO

Quando uaa pessoa sofre a ação de ua feixe externo

de fõtons ocorre una deposição de energia nos tecidos que

constituea o corpo huaano. Esta dCsposiçío de energia,por

sua vez, é decorrente das diversas Interações entre o fei.

xe de fõtons e os ãtoaos da aatéria irradiada. Os efeitos

físicos, ou interações, são iaediatos e quando acontecea

ea estruturas biológicas, podea induzir alterações que vio

se aanifestar posterioraente. A avaliação dos riscos rei£

ti vos aos efeitos biológicos aais iaportantes, genéticos

ou soaaticos, causados pela radiação toaa coao base a quan

tidade de energia depositada nos órgãos e tecidos irra_

diados.

Coa base na conclusão de que a dose D absorvida pe

Io corpo huaano, definida ea teraos de quantidade de ene£

gia por unidade de aassa, ea J/Kg ou rad, ê insuficiente

para predizer tanto a severidade como a probabilidade de

detriaento ã saúde proveniente de irradiações, a Comissão

Internacional de Unidades e Medidas de Radiação (ICRU) (10)

adotou uaa grandeza que melhor pode ser correlacionada coa

os efeitos danosos aais importantes devidos ã exposição i

radiação. Esta grandeza, denominada "Equivalente de Dose"

(simbolizada por H), ea J/Kg ou rea, ea ua ponto do corpo

huaano, i definida pela equação :
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D.Q.N

onde Q ê o fator de qualidade da radiaçio (no caso

de fõtons Q « 1) e N o produto de quaisquer outros fatores

aodificantes. Para irradiações externas ao corpo huaano é

adotado, ate hoje, o valor N * 1.

A grandeza escolhida para ser usada coso critério de

segurança ea Proteçío Radiolôgica passou a ser então, os

liaites de dose estabelecidos através do calculo dos equj^

valentes de dose.

Para pessoas expostas ã radiação durante o deseape

nho de suas tarefas profissionais (pessoas ocupacionaiaeii

te expostas) a Coaissão Internacional de Proteção Radiolõ

gica (ICRP), ea suas recoaendações, expressa valores liaĵ

tes de equivalente de dose (9). Iniciaiaente o conceito de

"valor liaite de equivalente de dose" era auito siapies,

pois pensava-se que abaixo de ua valor liaiar de dose não

se observaria dano biológico algum. Atuaiaente, o estabe

leciaento de ua liaiar leva ea conta que, aesao havendo

ua risco envolvido nas exposições que não atingem esse v£

lor, ele é pequeno quando coaparado a outros tipos de ri$_

co de vida (dirigir automóvel, fumar, viajar de av1ão,etc.).



No caso de pessoas expostas com objetivo de se

diagnosticar incorreções anatômicas ou enfermidades, as o£

ganizações internacionais recomendam que estas exposições

dos pacientes sejam reduzidas ao mínimo possível de tal for_

ma que não prejudiquem a elaboração de um diagnóstico pre

ciso. Essa recomendação baseia-se no fato de que a irradia

ção de seres humanos, mesmo quando inevitável, deve acarre

tar o menor risco possível (9).

Recentemente, muitos autores tem tentado avaliar

quantitativamente o risco associado i prática do Radio

diagnóstico (6), (13). Entretanto, ainda não foi alcançado

um consenso sobre os resultados obtidos, principalmente

porque os fatores de risco absoluto para os diferentes te

cidos e órgãos foram determinados através da análise dos

efeitos biológicos (carcinogenese) observados em pessoas

submetidas a altos equivalentes de dose (9).

Tendo em vista que qualquer estudo que vise a avalia^

ção do risco associado ao Radiodiagnostico deve ser 1nic1a_

do pela determinação dos equivalentes de dose médios nos

Órgãos e tecidos do corpo humano considerados de 1nteres_

se em Proteção RadiolÓgica, o presente trabalho teve como

objetivo a elaboração de um programa computacional capaz

de calcular o equivalente de dose nos órgãos e principais

tecidos de uma pessoa exposta a um feixe de ralos X odonto

lógico. Oe posse desses resultados foram geradas tabelas

de fatores de conversão das exposições na entrada da pele



do paciente(medida no ar) em equivalente de dose em Órgãos

e tecidos de interesse. 0 código computacional foi inicial

mente desenvolvido por Snyder et ai. (16), tendo sido nodi^

ficado de modo a permitir sua aplicação na simulação de

irradiações com feixe odontolõgico de raios-X.

Com o objetivo de tornar possível o cálculo da enejr

gia depositada nos diferentes órgãos etecidos, os proce£

sos de interação de fõtons com o corpo humano, foram sinte

tizados nas seguintes etapas :

1. A formulação matemática da anatomia humana, apresentada

no item 2.1.1, descreve a maioria dos componentes anat£

micos do corpo humano através de formas geométricas sim

pies. Esta descrição leva em consideração, forma, compo

sição, localização e densidade dos Órgãos reais. Neste

corpo humano descrito matematicamente vai, então, se

processar a simulação do transpoVte da radiação.

2. No método de Monte Cario, usado neste trabalho e descry

to nc Ttem 2.2.1.1, os locais de interação dentro de si,

muiador de corpo humano, para um fóton de uma dada ener

gia, são determinados de acordo com o coeficiente de £

tenuação de massa dos tecidos. A energia é considerada

absorvida nos locais de interação, exceto para energia

carregada pelo fõton espalhado no processo Compton.



3. E simulada uma fonte puntual e isotrópica de raios-X

utilizada em Radiologia Oral (item 2.1.3) onde são cal

culados, aleatoriamente» as direções e os pontos de \n

cidência dos fõtons na superfície do simulador matema

tico. Os espectros de fótons abrangem a faixa de ene£

gia de 10 a 70 KeV.

4. Os fatores de conversão da exposição na entrada da pele

para doses em órgãos foram tabelados para Órgãos e teci

dos de interesse para Proteção Radiolõgica (tireõide,

medula óssea, superfície óssea, etc.) e para diversas

geometrias de irradiação em Radiologia Oral (exceto exai

mes panorâmicos e cefaiométricos). Foi também calcula

do o coeficiente de variação de cada um dos fatores de

conversão da exposição na entrada da pele para doses

em órgãos. Eles caracterizam a precisão com que é caĵ

culado o equivalente de dose no órgão ou tecido.

Tendo em vista a confirmação dos valores calculados

de equivalentes de dose em órgãos, foram realizadas medi,

das com detetores termoluminescentes em alguns pontosdeum sinuj

lador fTsico de corpo humano (descrito no item 2.1.2) para

alguns dos parâmetros físicos e incidências simuladas nos

cálculos.

Empregando-se as tabelas de fatores em conversão da

exposição na entrada da pele para doses em órgão*, obtidos

neste trabalho e os dados obtidos no Programa Postal d«

Avaliação de Exposições em Radiologia Oral na Area do Rio



de Janeiro (12) e a freqüência relativa das diversas ^

dincias (18), poderão ser determinados os equivalentes de

doses médios para diversos órgãos da população irradiada

com um feixe odontoiogico de raios-X.



CAPITULO II

MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 - Materiais

2.1.1 - O Simulador Matemático de Corpo Humano

Com o objetivo de calcular doses em diferentes Ò>

gãos, utilizou-se o simulador matemático de corpo humano

desenvolvido por R. Kramer e seus colaboradores (11). Este

modelo consta de uma revisão feita no simulador matemático

"Mird 5 Phanton desenvolvido por Snyder et ai. (16) tendo

como referincia o homem padrão estabelecido pela Interna

tionai Commission on Radiological Protection (ICRP)(8) ,com

174t.m de altura e 70 kg de massa. Constituído de figuras

geométricas regulares, tais como superfícies cênicas, esfé

ricas, cilíndricas e etc..., representa as formas e dimen

soes do corpo humano. A origem do sistema de coordenadas

utilizado como referencial da localização dos órgãos e re

giões do simulador matemático é fixada no centro da base

do cilindro elíptico representativo do tronco humano. 0 eĵ

xo positivo £ estende-se verticalmente em direção a cab£

ça, enquanto que os eixos positivos x e £ dirigem-se, re£

pectivamente, para a esquerda e parte posterior do skiula_

dor matemático. Sua anatomia externa (Figura' 1 ) e divj.

dida em tris regiões representadas pelas seguintes f1gu_

ras geométricas:

7
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- O pescoço e a parte inferior da cabeça são des_

critos por um cilindro elTptico, sendo sua extre

roidade superior representada por um semielipsoide .

- Um cilindro elTptico representa o tronco e os

braços.

- Dois troncos de cones circulares seccionados no

vértice representam pernas e pés.

As equações matemáticas referentes as regiões ante

dormente mencionadas são expressas a seguir :

REGIÃO OA CABEÇA :

70 $ l 4 73.8

2 < i (2)

73.8 í 14 86.85

i*\2 *
TT5"

86.85 * z « 94
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REGIÃO DO TRONCO ** S5 /

70

REGIÃO DOS MEMBROS INFERIORES

x2 + y2 « x.(20 • |) (5)

-80 4 z < 0

x2 + y2 « -x.(20

-80 < z < 0

Os órgãos internos são igualmente descritos por

equações matemáticas simples. A Figura 2 apresenta ai^jns

destes órgãos com o objetivo de que se possa visualizar

suas formas e localizações. As equações representativas des

tes órgãos constam do Apêndice I. Sendo as equações obtj^

das após longo estudo sobre as referências anatômicas do

corpo humano, pode-se esperar que a forma, localização e

volume dos órgãos descritos por elas sejam representativas

dos valores médios destes parâmetros para uma dada popu1a_

ção.
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Todos os Órgãos e tecidos do simulador matemático

são considerados de composição e densidades iguais ao tec±

do nrole excetuando-se, os pulmões, tireÕide e esqueleto.

0 esqueleto é considerado como sendo uma mistura homoginea

de osso e medula Óssea. A Fiqura 3 apresenta o esqueleto

do simulador matemático e a distribuição da medula óssea

vermelha nos vários ossos. A composição elementar dos tecj^

dos do simulador matemático» em percentages da massa to

tal, ê apresentada na Tabela 1. A comparação das massas

dos órgãos internos definidos no simulador matemático e as

do homem de referência adotado pela ICRP (8) encontram-se

na Tabela 2.

As reoiões do corpo humano irradiadas durante os

exames de Radiologia Oral são predoirinantemente, a cabeça

e o pescoço. Portanto fez-se necessário uma descrição mais

detalhada na região da cabeça do simulador matemático &

través da introdução das glândulas salivares (Figura 4).

Sua localização, volume e densidade foram estabelecidos teti

do como referência os dados compilados pela ICRP (8). As

regiões que definem esses Órgãos são representados de

ira aproximada pelas seguintes equações matemáticas :

GLÂNDULAS SUBLINGUAIS
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75.8 $ z 4 76.5

y * -4.8

GLÂNDULAS SUBMAXILARES

74.4 ^ z $ 75.5

GLÂNDULAS PAROTIDAS

73.2 x< z N< 80 (10)

-7.9 ^ x « -7.1 (11)

-4 < y « -3 (12)

A fim de tornar mais reaiTstica a simulação de um

exame radiografico dentário introduziu-se, ainda, no simu

lador matemático a região representada pelos dentes e a

região representativa da película de chumbo, contida no

filme radiografico. Estas modificações foram necessárias

visto que o método de Monte Cario adotado neste trabalho

(descrito no Capítulo II) utiliza o maior coeficiente de

atenuação de massa existente no simulador matemático. COMO

o feixe de raios-X incide diretamente sobre essas duas
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regiões, cujas densidades sao Maiores que a do osso essa

diferença de coeficiente de atenuação poderia vir a «odi^

ficar o cálculo de dose nos diferentes Órgãos.

A região dos dentes, cuja coaposição encontra-se

na Tabela l e a região de película de chumbo são represen

tadas pelas seguintes equações :

REGIÃO DOS DENTES

7S.92 < z « 78.08

í 0

PELÍCULA 0E CHUMBO

2>. 1 (16)

75.92 N< z « 78.08

Sendo a variação de y dependente do exame a ser

realizado, devido a posição do filme modificar-se a cada

exposição diferente.



TABELA 1

Elemento

H
C
N
0
F
Na

Mg
P
S
Cl

I
K
Ca

Fe

Zn
Rb

Sr
Zr
Pb

: Compos

Número
do E

1

6

7

8

9
11

12

15

16

17

53
19

20

26

30
37

38

40
82

ição Elementar dos Teci

Atômico Tecido Ósseo
lemento (Ossc+Medula)

3

1

1

1,

1.

8.
4.

3.

1.

.2

.1

.7

.4

0
.5
9

.0

8

0
2

0
1

7

22
3

48

0
X

X

6.

X

X

X

.91
X

X

X

X

.04

.79

.87

.56

IO"1

IO"1

.94

IO"1

IO'1

IO"1

!

IO"3

IO"3

IO"3

IO'3

dos do Simulador

Medula Óssea
Vermelha

10.
47.
2.

36.
0

8.0 x

2.4 x

2.8 x

1.5 x

1.0 x

0

1.7 x

4.0 x

1.0 x

9.0 x

0

0
0
0

18

48
18
04

IO"3

IO"3

IO"2

IO"1

IO"1

IO"1

IO"4

IO"2

IO"3

Matemático (em

Pu

1

7

8

2.
2

2.

7,

3.
1.
3.

5.

4.

ecido

lmonar

10.

10.
2.

75.
0

.9 x

.4 x

.1 X

.3 x

.7 x

0
.0 x

,0 x

.7 x

.1 X

7 x

9 x

0
1 X

21

01
80

96

IO"1

IO"3

IO"2

IO"1

IO"1

IO"1

IO'3

io-2

IO"3

IO"4

IO"6

IO"5

Tecido

1

1

2
2
1

1
2

6
3
5
3

8
1

10.

23.
2.

63.
0

.3 x

.5 x

.4 x

.2 x

.4 x

.7 x

.1 X

0

.3 x

.2 x

.7 x

.4 x

.0 x

.6 x

por Massa

Mole

47

02
34

21

IO"1

IO"2

IO'1

IO"1

IO"1

IO"7

IO"1

IO"3

IO'3

IO'4

IO"5

IO"4

IO"5

2
7

6.
4,

1.

2.

3.

)

Dente

.3 x IO1

.3 x IO"1

0

41.50

1.50

.6 x IO"1

.4 x IO"1

17.80

,2 x IO"1

.3 x IO"1

0
,0 x IO"2

35.90

0

0

0

0

0
0
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O espectro de raios-X emitido por um aparelho

de características semelhantes(quilovoltagem, filtração t£

tal e primeira e segunda camadas semiredutoras)foi medido

por Seeientag et ai. (15) e e apresentado na Figura 10. Es_

te espectro de raios-X foi utilizado no calculo simulado

no item 2.1.3 deste capítulo.

2.1.5 - Sistema de Deteção Termoluminescente

Para a realização das medidas de dose, foram usa_

dos dosTmetros termoluminescentes de fluoreto de Htio

(LiF 100)(Chips). A razão entre a exposição recebida pelo

dosimetro e a termoluminescencia emitida por ele, ou seja,

o fator de calibração, foi determinado realizando-se 10

exposições idênticas em um aparelho de raios-X marca

Germodor, modelo GermÕvei. A cada irradiação foi dada uma

exposição de 500mR obtida com 50kV a um metro de distância

da fonte de raios-X. 0 fator de calibração foi obtido, en

tão, através da razão entre a exposição aplicada (500mR) e

a media aritmética das leitura das 10 irradiações. A cada

fator de calibração foi associado um desvio padrão percen

tual que em todos os casos permaneceu inferior a 4%.

0 tratamento térmico, aplicado aos dosTmetros
o'

constou de um aquecimento a 400 C durante 15 minutos antes

de cada irradiação. A fim de eliminar os picos de emissão

â baixa temperatura, os dosTmetros foram submetidos ao a

quedmento de 100°C durante 15 minutos antes de cada lei tu

ra realizada.
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2.2 - Métodos

2.2.1 - Procedimento Teórico

2.2.1.1 - 0 Método de Monte Cario

0 método de Monte Cario utilizado neste trabalho

simula o transporte de fõtons de raios-X e registra a e_

nergia depositada por eles durante suas trajetórias no in

terior do corpo humano. Neste, ocorrem diferentes intera

ções conforme a energia do fõton incidente e a composição

do meio de difusão.

A estimativa de dose absorvida é obtida conside^

rando-se os processos físicos sofridos pelos fõtons primã_

rios, ou seja: espaihamento Compton e efeito fotoelétri

co. No calculo utilizado neste trabalho, não foi conside

rado o processo de produção de pares, visto que a energia

máxima dos fõtons de raíos-X para exame radiolõgico oral,

não atinge a faixa de 1.02MeV. Também não foi considerada

a influência das partículas secundárias, tais como fotoeif

trons, devido ao seu pequeno alcance comparado as dimeri

soes dos órgãos em estudo. Desta forma, a energia absorvi^

da em um determinado volume, é dada pela soma das perdas

de energia dos fõtons primários neste volume.
i

0$ fõtons emitidos pela fonte de raios-X incidem

no simulador matemático, com sua direção determinada aleji

toriamente, conforme i descrito no Item 2.1.3. A partir do

ponto de Incidência é calculado o caminho percorrido pelo
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fõton ate seu possível local de interação, através de uma

função de distribuição de probabilidade apropriada a este

evento estatístico» que e descrita da seguinte maneira :

considera-se um feixe com I fõtons incidindo em um mate
o —

rial absorvedor (Figura 12). Tem-se que o número dl de fõtons

que são removidos do feixe em uma distância dx é expresso

por :

-dl - I . u dx (57)

onde :

u é o coeficiente de atenuação total do meio absorvedor.

I é o número de fõtons que atravessa a distância x no mate_

rial.

Integrando a equação (57) em que I - IQ para

x = 0, obtém-se que :

I - i e"MX (58)

Da equação (57) a razão entre'dl/I representa

a probabilidade do fõton sofrer uma interação no espaço

dx. Da equação (58) a razão I/I representa a probab111d£

de do foton percorrer a distância x sem sofrer interação.

Logo, a pro r.b111 dade de um fõton sofrer Interação numa

distancia entre x e x + dx é representada por :



sp

0>
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P(x) = e"ux . u dx (59)

Pela lei estatística (17) tem-se que».a cada nú

mero aleatório r, distribuído uniformemente no intervalo

entre 0 e 1, existe uma variável x de uma função de di£

tribuição de probabilidade que obedece a seguinte relação:

r = /o
x P (x) dx (60)

substituindo o valor de P (x) de (59) em (60) tem-se que

/* e"ux . u dx (61)

r = 1 - e"MX x > 0 (62)

Tirando o valor de x da equação (62), obtém-se o caminho

percorrido pelo fóton até seu possível sTtio de interação,

em um meio absorvedor, ou seja :

x - ̂ ±± (63)

onde :

r é um número aleatório pertencente ao intervalo entre 0

e 1.

M í o coeficiente de atenuação linear do meio absorvedor.
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Como visto anteriormente, o simulador matemático

de corpo humano ê composto de vários meios atenuantes (te

cido mole, pulmão, tireõide, etc...)- Para o cãVcuio do ca

minho percorrido pelo fóton é tomado, de acordo com a sua

energia no início da interação, o maior coeficiente de a_

tenuação dentre os meios que compõem o simulador maternity

co. Ele será denominado M e será o ponto de partida do

diagrama de fluxo empregado na estimativa do possível Io

cal de interação do fóton (Ver Figura 13). Esta escolha i

feita a fim de que se faça o fóton percorrer o menor espa_

ço possível entre duas interações. Com isso não irá se

perder nenhum dado estatístico durante a trajetória total

percorrida pelo fóton. Logo, para um valor particular de x

chamado p, e o maior coeficiente de atenuação linear do si_

muiador matemático, a equação (63) do caminho percorrido

por um fõton até seu possível sítio de interação, represe])

tado no segundo bloco do diagrama (Figura 13), será expres_

so por :

Através da equação (64) obtém-se um ponto de pro

vãvei interação do fõton com a matéria através da adição

do caminho p, ã direção do vôo dt fõton. As coordenadas des_

te novo ponto são testadas nas equações que descrevem o sĵ

muiador matemático de corpo humano determinando-lse assim,

o órgão ou tecido onde é provável a interação.Determina-se

a seguir, o coeficiente de atenuação deste Órgão ou tecj.
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do, Mi» que será utilizado em um teste para verificação do

real ponto de interação do fóton coro o simulador materna

tico.

Apôs a determinação do caminho percorrido pelo

fõton, ê feito o teste de colisão. Este teste obedece a

lei de atenuação do meio onde o fõton se encontra e tem

como objetivo determinar se uma colisão ira ocorrer ou

não. Oesta forma, se o fõton estiver localizado num meio

pouco denso (pulmão), espera-se que ele caminhe um maior

espaço sem que a colisão ocorra. Por outro lado, se estj^

ver em um meio mais denso, uma imediata colisão será o

mais provável.

A forma matemática de expressar este raciocínio

está representado no último bloco do diagrama esquematiz±

do na Figura 13 através da razão entre o coeficiente de

atenuação total do meio (y.) e o maior coeficiente de ate

nuação (pj) encontrado no simulador matemático. Quando e±

ta razão for próxima de 1, a probabilidade de se obter um

número aleatório r, pertencente ao intervalo entre 0 e 1,

menor que esta razão I muito grande e por conseguinte a

probabilidade de colisão é grande, estando simbolizada pe

Ia variante SIM do diagrama. Por'outro lado, se o meio £

tingido pelo fõton for pouco denso, esta razão se aproxima

rã de zero e a probabilidade de um número aleatório r en

tre 0 e 1 menor que esta razão será pequena, o que signj.

fica que a colisão é pouco provável, s?ndo representada
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pela variante NAO do diagrama. Neste caso, permite-se que

o foton siga seu caminho, voltando ao início do programa

até que uma colisão ocorra, quando houver o preenchimento

desta condição. Assim, simula-se de forma estatística o

processo de interação de fótons com uma matéria constituí

da de vários meios atenuantes.

Uma vez determinado o ponto em que o fõton ^

mente interage, o angulo polar de espalhamento é escolhido

aleatoriamente através da fórmula de Klein Nishina. 0 íngjj

Io azimuta! de espalhamento é escolhido aleatoriamente de

uma distribuição uniforme de 0 a 2 u. Calcula-se, finalmeji

te, as coordenadas da posição do fõton apôs a interação .

Para a interação seguinte repete-se todo o procedimento.

Como a probabilidade de absorção do fõton por e

feito fotoeletrico predomina a baixas energias, sabe-se

que somente um pequeno número de fotons percorreria gran

des distâncias, tal que, a deposição de energia nesses Io

cais teria associado um grande erro estatístico. Desta fojr

ma, é atribuído ao fõton um peso estatístico W, que expres^

sa sua probabilidade de sobrevivência, sendo reduzida a

cada processo de interação. 0 peso estatístico apôs a n-é

sima interação e dado por : ,

M4 ( n - 1)
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onde :

W_ , e o peso estatístico do fôton antes da n-êsima In
n • i » ^

teração;

co T -u. e u. sao os coeficientes de atenuação linear para esp£

lhamento Compton e total, respectivamente, do meio "I" a_

tingido pelo fÕton;

E •. ê a energia absorvida na n-êsima interação expressa

na equação 66.

MÇO E

Sendo —2—V n " ' a probabilidade de ocorrência
y{ rn - 1)

do espalhamento Compton, observa-se que a baixas energias

este termo da equação 65 será muito pequeno, diminuindo

assim o valor do peso estatístico atribuído ao fõton e con

sequentemente a sua sobrevivência.

A energia absorvida na interação n ê expressa

por :

E ( n ) . M
n-1

CO r

i T

"IT
' En] (66)

onde :
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ti? e u 0 são os coeficientes de atenuação linear para e_

feito fotoelétrico e espalhamento Coapton, respectivamente.

0 final do caminho percorrido pelo fõton i dete£

minado por quaisquer das seguintes condições :

• sua energia inferior a 4KeV

- local atingido pelo fõton encontra-se fora do

do simulador matemático

- seu peso estatístico inferior a 10 .

Conhecidas as coordenadas de cada ponto de inte

ração sofrida pelo fõton, a energia depositada pode ser

atribuída a um órgão no interior do simulador matemático

através das coordenadas que o definem. Para cada órgão, se

rão somadas todas as energias depositadas em seu volume e

determinadas as doses absorvidas em diversos pontos do sî

muiador matemático através da divisão da energia total d£

positada no órgão pela massa do mesmo. Finalmente, serão

calculados os fatores de conversão da exposição na pele pa_

ra doses em órgãos. A cada dose absorvida ou equivalente

de dose em um órgão é associado um coeficiente de variação

que é proporcional ao desvio padirão da energia média depo

sitada por fóton no órgão, o qual ê calculado por :

5
 L N (N - i) j <Ei 6

onde :



48

- N i o número total de fótons simulados

- E- é a energia total depositada pelo n-isimo fóton
1 »

- E ê a energia media depositada por fôton em cada órgão

Tendo em vista que a dose absorvida ou equiva

lente de dose ê proporcional a E, o coeficiente de vari±

ção, em percentage*, ê expresso por :

CV « 100 . | (68)

2.2.1.2 - Procedimento de Calculo

Antes de processar a simulação do transporte do

feixe de raios-X através do simulador matemático de corpo

humano, foi necessário comprovar o modelo de simulação do

feixe divergente de raios-X odontológico. Para tanto,fez-se

um estudo da distribuição dos pontos de incidência de cada

fõton sobre um campo delimitado na superfície do simulador

matemático. Utilizando-se a subrotina que gera o feixe de

fõtons (item 2.1,3) e uma subrotina traçadora de gráf£

cos, foi obtida, então, a representação gráfica dos pontos

de incidência de 400 fotons em um campo ,de 10 x 10 cm .
i

Posteriormente, foram realizados testes a fim

dt verificar a possível variação dos valores das doses em

órgãos ao se Introduzir no simulador matemático, a arcada

dentária • a película dt chumbo, contida no filme utiliza
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do em Radiologia Oral, como meios adicionais de atenuação

da radiação.

0 programa de calculo, desenvolvido neste trata

lho, foi processado simulando-se a interação de 5000 fôtons

com cada um dos tipos de simulador matemático. Ou seja, o

simulador constituído de 4 meios (tireóide, pulmão, osso e

tecido mole), de 5 meios (com meio adiconal dente) ede 6

meios (com meios adicionais dente e chumbo).

Como dados de entrada do programa de cálculo são

fornecidos : o número de fõtons a serem simulados, a geo

metria de irradiação, a energia máxima do espectro de

raios-X utilizado em Radiologia Oral, o número de meios

do simulador matemático, as características do feixe de

raios-X, o espectro e uma biblioteca de coeficientes de a_

Unuação.

Para efeito de cálculo de dose em órgãos foram

simuladas as incidências típicas de exames de três regiões

de arcada dentária: dentes molares, caninos e incisivos

(Figura 14). Em cada uma destas regiões variou-se o diãme

tro de campo de raios-X incidente sobre a pele entre 7cm,

9cm, e liem bem como a distância,foco-pele entre locm,

18cm e 24cm. Em todas as combinações possíveis de incident

cia, diâmetro de campo e distância foco-peie, foram caleu

1adas- doses em órgãos para feixes de raios-X gerados em

diferenças de potencial de 50kV e 70kV e filtrados por 2mm

de alumínio.
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1 - Incisivo Inferior

2 - Canino Inferior

S - Molar Inferior

4 - lacltlvo Suporlor

S Canino fuporior

- Molor Suporior

Figuro 14'. Incidindo porá oxomao rodlol©«leoi

do orçado dontorio.
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Como resultado final do programa de cálculo» fo

ram obtidos fatores de conversão da exposição na entrada

da pele para equivalentes de dose em 106 Órgãos -ou tecidos

de corpo humano.

2.2.2 - Procedimento Experimental

A determinação de dose absorvida, equivalente de

dose e energia depositada em órgãos e tecidos do corpo hij

mano em exames radiograficos orais foi realizada por diver

sos pesquisadores usando as mais variadas técnicas de irra

diação, simuladores de corpo humano e sistemas de deteção

(3), (14), (4), (2) e (7). Entretanto, devido ao grande n£

mero de paramtros inerentes ã realização do exame radio

gráficos oral, nenhum dos trabalhos pesquisados pode ser

tomado como termo de comparação com os valores de doses em

órgãos calculados neste trabalho. Como exemplo, pode ser

citado que a maioria dos trabalhos acima mencionados, não

apresenta a medida da exposição na pele para cada radiogra

fia. Isto impossibilita a determinação dos equivalentes de

dose nos Órgãos e tecidos normalizados para uma unidade de

exposição na pele. Outro aspecto importante na comparação

dos valores de dose calculados neste trabalho com os exis

tentes na literatura, prende-se ao fato.de que o simulador

matemático utilizado apresenta dimensões e localização do

centro da tiróide ligeiramente diferentes dos simulado

res físicos empregados nas medidas. Devido ã proximidade do

ponto focai de raios-X e ao pequeno poder de penetração

dos raios-X dentários, estas diferenças tornam-se importari

tens no que concerne i atenuação d» radiação.
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Tendo em vista o exposto aciira, fez-se necessário

medir as doses em órgãos para algumas das irradiações simu

ladas nos cálculos com o objetivo de comprovar os valores

calculado? pelo método de Monte Cario. Para tal, procu_

rou-se localizar no simulador físico de corpo humano des_

crito no iteir 2.1.2 os centros das glândulas submaxilares,

sublinouais e parÕtidas assim como dos dois lõbulos da tĵ

rõide, seguindo-se as coordenadas utilizadas no simulador

matemático de corpo humano descrito no item 2.1.1.

Foram realizadas medidas das frações de dose absor

vida nos órgãos acima mencionados para exames de dentes iri

cisivos e caninos inferiores, com diâmetro do campo de r£

diação incidente sobre a pele igual a 7cm, tensão máxima

aplicada ao tubo de raios-X de 50kV e distância foco-pele

de 10cm.



CAPITULO III

RESULTADOS

3.1 - Simulação Matemática

Inicialmente, o processo de simulação matemática da

fonte de raios-X foi testado com o objetivo de assegurar a

homogeneidade de incidincia dos fotons sobre a superfície

do simulados matemático, atingida pelo feixe de radiação.

A Figura 15 apresenta, graficamente, os pontos de incidir»
- 2

cia de 400 fotons sobre uma area de 10 x 10cm utulizadapa^
ra o teste.

Dos 400 fotons simulados 30 tiveram pontos de ±

dência sobrepostos. Desta forma 370 pontos foram considera

dos na avaliação do número de fotons incidentes por cm .

A seguir, foi realizado o teste de variação da enejr

gia depositada nos órgãos e tecidos em função da introdjj

ção, no simulador matemático de corpo humano, das regiões

representativas da arcada dentária e da película de chumbo

existente no filme radiográfico, utilizado em Radiologia
i

Oral. Para tal, simulou-se matematicamente, as interações

do feixe de raios-X com os três tipos de simuladores mate

mãticos de corpo humano. Um simulador constituído de 4

meios (tireõide, pulmão, osso e tecidos mole), um de 5

meios (com melo adicional dente) e um de 6'meios (com meios

adicionais dente e chumbo).

53
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Flf«r« 15: Otttrifcitfl» dot pontot dt incltfOAcJo do»
n« Moorfklo do tlmntador motowrftleo.

fdftiif
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A Tabela 3 apresenta os valores de equivalentes de

dose em órgãos e tecidos, normalizados para una unidade de

exposição na entrada da pele para cada tipo de * simulador

matemático (com 4, 5 e 6 meios). Nesta Tabela são somente

mencionados os Órgãos e tecidos que apresentaram fatores

de conversão acima de 0.001.

Para a obtenção das tabelas de fatores de conversão

da exposição na entrada na pele para equivalente de dose

em órgãos, foram simuladas as histórias de 5000 fõtons de

raios-X para cada irradiação,número necessário para gerar

valores de dose, em órgãos de interesse, com o coeficiente

de variação inferior a 102.A simulação das interações des

ses 5000 fótons durou em média 5 minutos usando-se um com

putador Burroughs 6900.

Foi observado que a introdução dos meios dente e

chumbo, acarreta o aumento de tempo de computação em cerca

de 120 vezes, chegando a 10 horas o tempo de processamento

do programa de cálculo. Tendo 108 casos de irradiação a se

rem processados, não se justifica a utilização de meios a

dicionais para o simulador matemático, tendo em vista que

os valores calculados dos equivalentes de dose obtidos com

os meios adicionais dente e chumbo não diferem dos obt ios

para o simulador de 4 meios (Tabela 3).
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Desta forma, todos os fatores de conversão da exposj^

çio na entrada da pele (Roentgen) para equivalentes de do

se em órgãos (rem) apresentados nas Tabelas 4 a .21, foram

processados com um simulador matemático de 4 meios (tireõj^

de, pulmão, osso e tecido mole) de diferentes composições

e densidades.

Tendo em vista que as irradiações em Radiologia Oral

abrangem as regiões da cabeça e pescoço, todas as doses

calculadas em órgãos e tecidos de outras regiões apresen

taram valores desprezíveis (fatores de conversão menores

que 0.001). Por isto, somente os seguintes órgãos e tecidos

constam das tabelas de resultados : tireÕide, medula Óssea

ativa, superfície óssea, pele, cristalino e glândulas sujb

linguais, parõtidas e submaxilares.

Para os tecidos distribuídos por todo o corpo humano

como medula óssea ativa e pele foram calculados os valores

de equivalente de dose levando-se em consideração difereji

tes massas Irradiadas. Para a pele, foi calculado o equiv£

lente de dose considerando-se duas quantidades de massa de

pele : somente a da cabeça e a de corpo todo. No caso da

medula óssea ativa e da superfície óssea, foram cons 1 de

radas tris quantidades de massa destes t'ecidos : a massa

contida no esqueleto facial, na cabeça e em todo o corpo.

A seguir são apresentados os valores de conversão

da exposição na entrada da pele para equivalentes de dose
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em Órcios e tecidos calculados para as seis incidincias

simuladas (regiões de molares, caninos e incisivos superi<>

res e inferiores) quando se considera valores fvxos de «ã

xima tensão, filtração total, diâmetro de campo na pele e

distancia foco-pele.
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TABELA 3 : Fatores de Conversão da Exposição na Entrada da

Pele Para Equivalente de Dose en> Órgãos e Tecidos.

ALTA TENSÃO

FILTRAÇAO TOTAL

DIÂMETRO DE CAMPO

INCIDÊNCIA

DISTANCIA FOCO-PELE

: 60 KVP

: 2 mm Al

: 5 cm

: CANINO INFERIOR

: 10 cm

MEIOS

ORGAOS

4 5 6
EQUIVALENTE DOSE/EXP. NA ENT. PELE ( rem/R) *

TIREOIDE

MEDULA ÓSSEA
- ESQUELETO FACIAL
- CABEÇA
- CORPO TODO

SUPERFÍCIE ÓSSEA
- ESQUELETO FACIAL
- CRÂNIO
- CORPO TODO

PELE
- CABEÇA
- CORPO TODO

GLÂNDULA SUBLINGUAL

CRISTALINO

0.140

0.003
0.002
0.001

0.016
0.002
0.003

0.016
0.003

0.044

-

0.150

0.004
0.002
0.001

0.019
0.002
0.003

0.017
0.003

0.045

-

0.125

0.004
0.002
0.001

0.019
0.002
0.003

0.017
0.003

0.046

-

(*) Coeficiente de variação menor que 10%.
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G 8 / A
TABELA 4 : Fatores de Conversão da Exposição na Entrada da
Pele Para Equivalente de Dose em Órgãos e Tecidos.

ALTA TENSÃO : 50 KV
FILTRAÇAO TOTAL : 2 mm Al
9 CAMPO NA PELE : 7 cm
DISTÂNCIA FOCO-PELE : 10 cm

tquiv. Dose/txp. Ent. Pele (rem/R)^
ORGAO OU TECIDO INCISIVO CANINO MOLAR

INF. SUP. INF. SUP. INF. SUP.

TIREOIDE 0.234 - 0.128 - 0.030 0.014

MED. ÓSSEA ATIVA
- ESQUELETO FACIAL 0.014 0.003 0.018 0.007 0.028 0.030
- CABEÇA 0.005 0.010 0.004 0.010 0.011 0.013
- CORPO TODO 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002

SUPERFÍCIE ÓSSEA
- ESQUELETO FACIAL 0.075 0.015 0.097 0.040 0.153 0.162

- CRÂNIO 0.001 0.071 0.003 0.065 0.006 0.028

- CORPO TODO 0.004 0.007 0.005 0.007 0.008 0.009

PELE
- CABEÇA 0.038 0.023 0.040 0.028 0.036 0.035
- CORPO TODO 0.004 0.002 0.004 0.003 0.004 0.003

GL. SUBLINGUAL 0.062 - 0.054 - 0.090 0.047

GL. SUBMAXILAR 0.019 - 0.006 - 0.003

GL. PAROTIDA - - 9.OO7 01005 0.130 0.078

CRISTALINO - 0.047 - 0.046

( * ) C o e f i c i e n t e de var iação : menor que 10%.
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TABELA 5 : Fatores de Conversão da Exposição na Entrada da
Pele Para Equivalente de Dose em Órgãos e Tecidos

ALTA TENSÃO : 50 KV
FILTRAÇAO TOTAL : 2 mm Al
0 CAMPO NA PELE : 9 cm
DISTANCIA FOCO-PELE : 10 cm

ORGAO OU TECIDO
Equiv. Dose/Exp. Ent.
INCISIVO CANINO

INF. SUP. INF. SUP

Pele

. INF

(rem/R)*
MOLAR

SUP.

TIREOIDE 0.263 - 0.156 - 0.056 0.036

MED. ÓSSEA ATIVA
- ESQUELETO FACIAL 0.019 0.005 0.028 0.010 0.039 0.040
- CABEÇA 0.006 0.014 0.006 0.014 0.015 0.019
- CORPO TODO 0.002 0.002 0.001 0.002 0.002 0.003

SUPERFÍCIE ÓSSEA
• ESQUELETO FACIAL 0.101 0.027 0.119 0.054 0.209 0.218
- CRÂNIO 0.003 0.098 0.005 0.090 0.014 0.051
- CORPO TODO 0.006 0.010 0.005 0.010 0.011 0.014

PELE
- CABEÇA 0.064 0.041 0.051 0.053 0.059 0.062
- CORPO TODO 0.007 0.004 0.005 0.005 0.006 0.006

GL. SUBLINGUAL 0.070 - 0.076 - 0.112 0.054

GL. SUBMAXILAR 0.022 - 0.007 - 0.003

GL. PAROTIDA - - 0.013 0.011 0.175 0.079

CRISTALINO - 0.106 - 0.080

(*) Coeficiente de variação : menor que 10%.
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TABELA 6 : Fatores de Conversão da Exposição na Entrada da
Pele Para Equ iva lente de Dose em Órgãos e Tec idos .

ALTA TENSÃO : 50 KV
FILTRAÇÃO TOTAL : 2 ram Al

0 CANPO NA PELE : 11 cm
DISTANCIA FOCO-PELE : 10 cm

ORGAO OU TECIDO
Equiv . Dose/Exp. Ent.
INCISIVO CANINO

INF. SUP. INF. SUP.

Pele (re»/R)*
MOLAR

INF. SUP.

TIREOIDE 0.301 - 0.179 - 0.062 0.045

NED. OSSEA ATIVA
- ESQUELETO FACIAL 0.026 0.007 0.038 0.012 0.048 0.045
- CABEÇA 0.009 0.018 0.013 0.020 0.019 0.025
- CORPO TODO 0.003 0.003 0.002 0.003 0.003 0.004

SUPERFÍCIE OSSEA
- ESQUELETO FACIAL 0.142 0.037 0.206 0.064 0.262 0.243
- CRÂNIO 0.006 0.030 0.009 0.130 0.030 0.084
- CORPO TODO 0.008 0.013 0.011 0.014 0.015 0.018

PELE
- CABEÇA 0.079 0.062 0.090 0.064 0.091 0.090
- CORPO TODO 0.009 0.006 0.010 0.007 0.009 0.009

GL. SUBLINGUAL 0.073 - 0.082 - 0.128 0.077

GL. SUBMAXILAR 0.024 - 0.008 - 0.005

GL. PAROTIDA - - '0.032 0.019 0.203 0.091

CRISTALINO - 0.237 - 0.200

(*) Coeficiente de variação : menor que 10*.
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TABELA 7 . Fatores d» Conversão da Exposição na Entrada da
Pele Para Equivalente de Dose em Órgãos e Tecidos.

ALTA TENSXO : 50 KV
FILTRAÇAO TOTAL : 2 M Al
9 CAMPO NA PELE : 7 CM
DISTANCIA FOCO-PELE : 18 ca

ORGXO OU TECIDO
Equiv . Dose/Exp. Ent.
INCISIVO CANINO

INF. SUP. INF. SUP.

Pele (re«/R)*
MOLAR

INF. SUP.

TIREOIDE 0.286 - 0.155 - 0.033 0.014

MED. ÓSSEA ATIVA
- ESQUELETO FACIAL 0.015 0.003 0.021 0.007 0.030 0.032
- CABEÇA 0.005 0.010 0.007 0.010 0.011 0.013
- CORPO TODO 0 . 0 0 1 0 . 0 0 1 0 . 0 0 1 0 . 0 0 1 0 . 0 0 2 0 . 0 0 2

SUPERFÍCIE ÓSSEA
- ESQUELETO FACIAL 0.082 0 .016 0.109 0.039 0.157 0.170

- CRÂNIO 0.002 0.082 0.003 0.066 0.006 0.028
- CORPO TODO 0.005 0.008 0.006 0.007 0.008 0.010

PELE
- CABEÇA 0.039 0.023 0.041 0.021 0.033 0.036
- CORPO TODO 0.004 0.002 0.004 0.003 0.003 0.004

6L. SUBLINGUAL 0.081 - 0.075 - 0.116 0.051

GL, SUBMAXILAR 0.019 - 0.009 - 0.003

GL. PAROTIDA - - Ü.006 0.008 0.137 0.090

CRISTALINO - 0.048 - 0.04Ó

(•) Coeficiente de variação : menor que 10%.
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TABELA 8 : Fatores de Conversão da Exposição na Entrada da
Pele Para Equivalente de Dose em Órgãos e Tecidos

ALTA TENSÃO : 50 KV
FILTRAÇAO TOTAL : 2 mm Al
0 CAMPO NA PELE : 9 cm
DISTÂNCIA FOCO-PELE : 18 cm

ÓRGÃO ou TECIDO
Equi
INC

INF.

v. Dose/Exp.
ISIVO CAN
SUP. INF.

Ent.
INO
SUP

Pele

. INF

(rem/R)*
MOLAR

SUP.

TIREOIDE 0.359 - 0.270 - 0.059 0.033

MED. ÓSSEA ATIVA
- ESQUELETO FACIAL 0.026 0.006 0.029 0.012 0.039 0.046
- CABEÇA 0.009 0.016 0.010 0.016 0.016 0.C21
- CORPO TODO 0.002 0.003 0.002 0.002 0.003 0.004

SUPERFÍCIE ÓSSEA
- ESQUELETO FACIAL 0.139 0.030 0.160 0.061 0.225 0.247
- CRÂNIO 0.005 0.120 0.006 0.096 0.015 0.051
- CORPO TODO 0.008 0.012 0.009 0.011 0.012 0.015

PELE
- CABEÇA 0.064 0.043 0.063 0.048 0.055 0.062
- CORPO TODO 0.007 0.004 0.006 0.005 0.006 0.006

GL. SUBLINGUAL 0.108 - 0.110 - 0.174 0.094

GL. SUBMAXILAR 0.024 - 0.011 - 0.004

GL. PAROTIDA - - '0.014 0.014 0.185 0.103

CRISTALINO - 0.100 - 0.089

(*) Coeficiente de variação : menor que 10%.
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TABELA 9 : Fatores de Conversão da Exposição na Entrada da
Pele Para Equivalente de Dose em Órgãos e Tecidos

ALTA TENSÃO : 50 kV
FILTRAÇRO TOTAL : 2 mm Al
0 CAMPO NA PELE : 11 cm
DISTANCIA FOCO-PELE : 18 cm

ORGAO OU TEC IDO
Equiv. Dose/Exp. Ent.
INCISIVO CANINO
INF. SUP. INF. SUP

Pele

. INF

(rem/R)*
MOLAR

SUP.

TIREOIDE 0.385 - 0.316 - 0.088 0.050

MED. ÓSSEA ATIVA

- ESQUELETO FACIAL 0.040 0.012 0.043 0.016 0.055 0.057
- CABEÇA 0.013 0.023 0.015 0.021 0.023 0.031
- CORPO TODO 0.003 0.004 0.003 0.003 0.004 0.005

SUPERFÍCIE ÓSSEA
- ESQUELETO FACIAL 0.217 0.063 0.232 0.083 0.288 0.308
- CRÂNIO 0.009 0.157 0.010 0.136 0.031 0.094
• CORPO TODO 0.011 0.017 0.013 0.015 0.017 0.023

PELE
- CABEÇA 0.087 0.062 0.091 0.068 0.082 0.087
- CORPO TODO 0.009 0.006 0.010 0.007 0.008 0.009

GL. SUBLINGUAL 0.113 - 0.118 - 0.188 0.130

GL. SUBMAXILAR 0.036 - 0.013 - 0.006

GL. PAROTIDA - - 0.038 0.022 0.235 0,125

CRISTALINO - 0.237 - 0.188

(*) Coeficiente de variação : menor que 10*.
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TABELA 10 :.Fatores de Conversão da Exposição na Entrada da
Pele Para Equivalente de Dose em Órgãos e Tecidos

ALTA TENSÃO : 50 kV
FILTRAÇAO TOTAL : 2 mm Al
0 CAMPO NA PELE : 7 cm
DISTANCIA FOCO-PELE : 24 cm

ORGAO OU TECIDO
Equi
INC

INF.

v. Dose/Exp.
ISIVO CAN
SUP. INF.

Ent.
INO
SUP

Pele

. INF

(rem/R)*
MOLAR

SUP.

TIREOIDE 0.285 - 0.162 - 0.035 0.013

MED.OSSEA ATIVA
- ESQUELETO FACIAL 0.016 0.003 0.021 0.007 0.030 0.032
- CABEÇA 0.005 0.012 0.007 0.011 0.011 0.013
- CORPO TODO 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002

SUPERFÍCIE ÓSSEA
- ESQUELETO FACIAL 0.085 0.017 0.114 0.039 0.163 0.172
- CRÂNIO 0.002 0.088 0.003 0.076 0.006 0.025
- CORPO TODO 0.005 0.008 0.006 0.008 0.008 0.010

PELE
- CABEÇA 0.042 0.024 0.041 0.028 0.033 0.036
- CORPO TODO 0.004 0.002 0.004 0.003 0.003 0.004

GL. SUBLINGUAL 0.100 - 0.088 - 0.121 0.047

GL. SUBMAXILAR 0.017 - 0.009 - 0.003

GL. PAROTIDA - - 0.007 0.009 0.140 0.090

CRISTALINO - 0.046 - 0.046

(*) Coeficiente de variação : menor que 10*.
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TABELA 11 : Fatores de Conversão da Exposição na Entrada da

Pele Para Equivalente de Dose em Órgãos e Tecidos

ALTA TENSÃO : 50 kV
FILTRAÇAO TOTAL : 2 mm Al
0 CAMPO NA PELE : 9 cm
DISTÂNCIA FOCO-PELE : 24 cm

ORGAO OU TECIDO
Equiv. Dose/Exp.
INCISIVO CAN

INF. SUP. INF.

Ent.
INO
SUP,

Pe

»

1e

INF

(rem/R)*
MOLAR

SUP.

TIREOIDE 0.417 - 0.301 - 0.068 0.033

MED. ÓSSEA ATIVA

- ESQUELETO FACIAL 0.029 0.007 0.032 0.014 0.040 0.047
- CABEÇA 0.009 0.020 0.011 0.018 0.016 0.022
- CORPO TODO 0.002 0.0Ü3 0.002 0.003 0.003 0.004

SUPERFÍCIE ÓSSEA
- ESQUELETO FACIAL 0.144 0.039 0.169 0.073 0.245 0.258
- CRÂNIO 0.006 0.147 0.006 0.111 0.015 0.053
- CORPO TODO 0.008 o',O15 0.010 0.013 0.012 0.016

PELE
- CABEÇA 0.060 0.047 0.065 0.047 0.054 0.063
- CORPO TODO 0.006 0.005 0.006 0.005 0.006 0.006

GL. SUBLINGUAL 0.114 - 0.128 - 0.174 0.106

GL. SUBMAXILAR 0.022 - 0.012 - 0.003

GL. PAROTIDA - - 0.009 0.014 0.197 0.119

CRISTALINO - 0.100 - 0.089

(* ) Coeficiente de variação : menor que 10%.
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TABELA 12 : Fatores de Conversão da Exposição na Entrada da
Pele Para Equivalente de Dose em Órgãos e Tecidos

ALTA TENSÃO : 50 kV
FILTRAÇAO TOTAL : 2 mm Al
0 CAMPO NA PELE : 11 cm
DISTANCIA FOCO-PELE : 24 cm

ORGAO ou TECIDO
Equiv . Oose/Exp. Ent.
INCISIVO CANINO

INF. SUP. INF. SUP

Pele

. INF

(rem/R)*
MOLAR

SUP.

TIREOIDE 0.472 - 0.328 - 0.110 0.057

MED. ÓSSEA ATIVA
- ESQUELETO FACIAL 0.045 0.020 0.047 0.021 0.054 0.057

- CABEÇA 0.015 0.029 0.016 0.025 0.023 0.031
- CORPO TODO 0.003 0.004 0.003 0.004 0.004 0.005

SUPERFÍCIE ÓSSEA
- ESQUELETO FACIAL 0.241 0.084 0.254 0.110 0.288 0.308
- CRÂNIO 0.010 0.196 0.012 0.154 0.031 0.094
- CORPO TODO 0.014 0.021 0.014 0.018 0.017 0.023

PELE

- CABEÇA 0.088 0.076 0.091 0.072 0.095 0.087
- CORPO TODO 0.010 0.007 0.010 0.007 0.009 0.009

GL. SUBLINGUAL 0.188 - 0.146 - 0.200 0.130

GL. SUBMAXILAR 0.038 - 0.012 - 0.005

GL. PAROTIDA - - 0.042 0.030 0.249 0.125

CRISTALINO - 0.224 - 0.200

(*) Coeficiente de variação : menor que 10%.
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TABELA 13 : Fatores de Conversão da Exposição na Entrada da
Pele Para Equivalente de Dose em Órgãos e Tecidos

ALTA TENSKO : 70 kV
FILTRAÇKO TOTAL : 2 mm Al
0 CAMPO NA PELE : 7 cm
DISTANCIA FOCO-PELE : 10 cm

Equiv. Oose/Exp. Ent. Pele (rem/R)*
ORGflO OU TECIDO INCISIVO CANINO MOLAR

INF. SUP. INF. SUP. INF. SUP.

TIREOIOE 0.343 - 0.262 0.016 0.075 0.038

MED. ÓSSEA ATIVA

- ESQUELETO FACIAL 0.031 0.010 0.039 0.019 0.058 0.059
- CABEÇA 0.011 0.022 0.016 0.023 0.024 0.029
- CORPO TODO 0.002 0.003 0.002 0.003 0.004 0.004

SUPERFÍCIE ÓSSEA
- ESQUELETO FACIAL 0.138 0.040 0.180 0.083 0.259 0.266

- CRÂNIO 0.010 0.127 0.014 0.113 0.023 0.062

- CORPO TODO 0.010 0.013 0.011 0.013 0.016 0.018

PELE
- CABEÇA 0.040 0.028 0.045 0.034 0.042 0.040
- CORPO TODO 0,004 0.003 0.005 0.003 0.004 0.004

6L. SUBLIN6UAL 0.147 0.012 0.159 - 0.202 0.114

GL. SUBMAXILAR 0.026 - 0.005 T 0.005
i

GL. PAROTIDA - - 0.008 0.014 0.197 0.143

CRISTALINO - 0.091 - 0.083

(*) Coeficiente de variação : menor que 10%.
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TABELA 14 : Fatores de Conversão da Exposição na Entrada da
Pele Para Equivalente de Dose em Órgãos e Tecidos

ALTA TENSÃO : 70 kV
FILTRAÇAO TOTAL : 2 mu Al
0 CAMPO NA PELE ': 9 cm
DISTANCIA FOCO-PELE : 10 cm

ORGAO OU TECIDO
Equiv. Oose/Exp.
INCISIVO CAN
INF. SUP. INF.

Ent.
INO
SUP

Pele

. INF

(rem/R)*
MOLAR

SUP.

TIREOIDE 0.389 - 0.327 0.027 0.094 0.080

MED. ÓSSEA ATIVA

- ESQUELETO FACIAL 0.044 0.014 0.060 0.028 0.081 0.086
- CABEÇA 0.016 0.030 0.023 0.032 0.036 0.043
- CORPO TODO 0 . 0 0 3 0 . 0 0 4 0 . 0 0 4 0 . 0 0 5 0 . 0 0 6 0 . 0 0 7

SUPERFÍCIE ÓSSEA
- ESQUELETO F A C I A L 0 . 1 9 6 0 . 0 6 4 0 . 2 6 7 0 . 1 2 3 0 . 3 6 7 0 . 3 8 0

- CRÂNIO 0.018 0.169 0.022 0.160 0.040 0.098
- CORPO TODO 0.012 0.018 0.017 0.020 0.023 0.027

PELE
- CABEÇA 0.070 0.047 0.075 0.055 0.070 0.071
- CORPO TODO 0.007 0.005 0.008 0.005 0.007 0.007

GL. SUBLIN6UAL Q J g 1 Q m Q 180 _ Q 2 3 6 Q U 4

GL. SUBMAXILAR 0.028 - 0.008 - 0.008

GL. PAROTIDA - - 0.010 0.031 0.257 0.180

CRISTALINO - 0.167 - 0.118

(* ) Coeficiente de variação : menor que 10%.
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TABELA 15 : Fatores de Conversão da Exposição na Entrada da
Pele Para Equivalente de Dose em Órgãos e Tecidos

ALTA TENSÃO : 70 kV
FILTRAÇAO TOTAL : 2 mm Al
0 CAMPO NA PELE : 11 cm
DISTANCIA FOCO-PELE : 10 cm

ORGAO OU TECIDO
Equiv. Oose/Exp.
INCISIVO CAN

INF. SUP. INF.

Ent.
INO
SUP

Pele

. INF

(rem/R)*
NOLAR

SUP.

TIREOIDE 0.425 - 0.409 0.040 0.142 0.096

NED. OSSEA ATIVA
- ESQUELETO FACIAL 0.062 0.022 0.082 0.034 0.097 0.096
- CABEÇA 0.023 0.040 0.031 0.045 0.045 0.057
- CORPO TODO 0.004 0.006 0.005 0.007 0.007 0.008

SUPERFÍCIE OSSEA

; ESQUELETO FACIAL 0.276 0.100 0.363 0.147 0.435 0.413
* CRÂNIO 0.035 0.224 0.038 0.231 0.071 0.169
- CORPO TODO 0.017 0.024 0.023 0.027 0.030 0.036

PELE

- CABEÇA 0.089 0.066 0.101 0.084 0.106 0.110

- CORPO TODO 0.010 0.007 0.011 0.008 0.010 o!oi1

6L. SUBLINGUAL 0.167 0.035 0.195 - 0.244 0.150

GL. SUBMAXILAR 0.031 - 0.011 - 0.010

GL. PAROTIDA - - 0.037 0.036 0.297 0.200

CRISTALINO - 0.300 - 0.290

(*) Coeficiente de variação : menor que 10%.
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TABELA 16 : Fatores de Conversão da Exposição na Entrada da
Pele Para Equivalente de Dose em Órgãos e Tecidos

ALTA TENSÃO : 70 kV
FILTRAÇAO TOTAL : 2 mm Al
0 CAMPO NA PELE : 7 cm
DISTANCIA FOCO-PELE : 18 cm

ORGAO ou TEC IDO
Equiv. Dose/Exp. Ent.
INCISIVO CANINO

INF. SUP. INF. SUP

Pele

. INF

(rem/R)*
MOLAR

SUP.

TIREOIDE 0.408 - 0.264 0.020 0.076 0.037

MED. ÓSSEA ATIVA
- ESQUELETO FACIAL 0.033 0.010 0.041 0.019 0.060 0.063

- CABEÇA 0.012 0.022 0.016 0.023 0.025 0.030
- CORPO TODO 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.005

SUPERFÍCIE ÓSSEA
- ESQUELETO FACIAL 0.149 0.041 0.191 0.080 0.263 0.288
- CRÂNIO 0.010 0.134 0.014 0.113 0.023 0.060
- CORPO TODO 0.010 0.013 0.012 0.013 0.016 0.019

PELE

- CABEÇA 0.048 0.029 0.047 0.032 0.036 0.042
- CORPO TODO 0.005 0.003 0.005 0.003 0.004 0.004

GL. SUBLINGUAL 0.2Q5 0.015*0.170 - 0.215 0.097

GL. SUBMAXILAR 0.025 - 0.010 - 0.005

GL. PAROTIDA - - O1.008 0.014 0.208 0.159

CRISTALINO - 0.091 - 0.083

( * ) C o e f i c i e n t e de va r i ação : menor que 10%.
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TABELA 17 : Fatores de Conversão da Exposição na Entrada da

Pele Para Equivalente de Dose em Órgãos e Tecidos

ALTA TENSÃO : 70 kV

FILTRAÇAO TOTAL : 2 mm Al

0 CAMPO NA PELE : 9 cm

DISTANCIA FOCO-PELE : 18 cm

ORGAO OU TEC IDO

Equiv

INCI

INF.

. Dose/Exp.

SIVO CAN

SUP. INF.

Ent.

INO

SUP.

Pe

>

le

INF

(rem/R)*

MOLAR

SUP.

TIREOIDE 0.489 - 0.411 0.028 0.104 0.080
t

MED. ÓSSEA ATIVA

- ESQUELETO FACIAL 0.056 0.016 0.062 0.028 0.081 0.086
- CABEÇA 0.021 0.034 0.024 0.032 0.035 0.046
- CORPO TODO 0.004 0.005 0.004 0.005 0.006 0.007

SUPERFÍCIE ÓSSEA
- ESQUELETO FACIAL 0.248 0.071 0.284 0.124 0.368 0.384

- CRÂNIO 0.018 0.196 0.023 0.160 0.040 0.106
- CORPO TODO 0.016 0.021 0.018 0.020 0.023 0.028

PELE

- CABEÇA 0.070 0.044 0.075 0.050 0.066 0.062

- CORPO TODO 0.007 0.005 0.008 0.005 0.007 0.006

6L. SUBLINGUAL 0.221 0.021 0.221 - 0.296 0.198

GL. SUBMAXILAR 0.036 - 0.014 - 0.008

GL. PAROTIDA - - 0.010 0.031 0.277 0.197

CRISTALINO - 0.168 - 0.119

(*) Coeficiente de variação : menor que 10%.
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TABELA 18 : Fatores de Conversão da Exposição na Entrada da
Pele Para Equivalente de Dose em Órgãos e Tecidos

ALTA TENSÃO : 70 kV
FILTRAÇAO TOTAL : 2 mm Al
0 CAMPO NA PELE ': 11 cm
DISTÂNCIA FOCO-PELE : 18 cm

Equiv. Dose/Exp. Ent. Pele (rem/R)*
0RGXO OU TECIDO INCISIVO CANINO MOLAR

INF. SUP. INF. SUP. INF. SUP.

TIREOIDE 0.569 - 0.538 0.040 0.212 0.118

MED. ÓSSEA ATIVA

- ESQUELETO FACIAL 0.088 0.037 0.090 0.043 0.109 0.116

• CABEÇA 0.032 0.050 0.037 0.047 0.052 0.066

- CORPO TODO 0.006 0.007 0.006 0.008 0.008 0.010

SUPERFÍCIE ÓSSEA

- ESQUELETO FACIAL 0.390 0.143 0.423 0.184 0.483 0.520

- CRÂNIO 0.036 0.269 0.040 0.234 0.077 0.176

- CORPO TODO 0.024 0.030 0.026 0.028 0.033 0.042

PELE

- CABEÇA 0.104 0.068 0.104 0.080 0.104 0.090

- CORPO TODO 0.013 0.007 0.012 0.008 0.010 0.009

6L. SUBLINGUAL 0.244 0.036 0.286 - 0.342 0.250

6L. SUBMAXUAR 0.040 - 0.017 - 0.009

6L. PAROTIOA - - 0.045 0.045 0.311 0.265

CRISTALINO - 0.312 - 0.290

(*) Coeficiente de variação : menor que 10%.
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TABELA 19 : Fatores de Conversão da Exposição na Entrada da
Pele Para Equivalente de Dose em Órgãos e Tecidos

ALTA TENSÃO : 70 kV
FILTRAÇAO TOTAL : 2 mm Al
9 CAMPO NA PELE : 7 cm
DISTÂNCIA FOCO-PELE : 24 cm

ORGÂO OU TEC100

Equi
INC

INF.

v. Dose/Exp. Ent.
ISIVO CANINO
SUP. INF. SUP

Pele

. INF

(rem/R)*
MOLAR

SUP.

TIREOIDE 0.410 - 0.267 0.021 0.078 0.035

NED. ÓSSEA ATIVA
- ESQUELETO FACIAL 0.033 0.010 0.041 0.018 0.060 0.066
- CABEÇA 0.012 0.027 0.016 0.025 0.025 0.030
- CORPO TODO 0.002 0.004 0.003 0.004 0.004 0.005

SUPERFÍCIE ÓSSEA
- ESQUELETO FACIAL 0.149 0.042 0.190 0.080 0.273 0.295
- CRÂNIO 0.010 0.171 0.014 0.134 0.023 0.060
- CORPO TODO 0.010 0.016 0.012 0.015 0.016 0.019

PELE
- CABEÇA 0.043 0.030 0.046 0.032 0.036 0.040
- CORPO TODO 0.005 0.003 0.005 0.003 0.004 0.004

GL. SUBLINGUAL 0.216 0.016 0.170 - 0.218 0.090

GL. SUBMAXILAR 0.026 - 0.013 - 0.005

GL. PAROTIDA - - 0.008 0.014 0.209 0.163

CRISTALINO - 0.092 - . 0.083

(*) Coeficiente de variação : menor que 10*.
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TABELA 20 : Fatores de Conversão da Exposição na Entrada da
Pele Para Equivalente de Dose em Órgãos e Tecidos

ALTA TENSÃO : 70 kV
FILTRAÇAO TOTAL : 2 mm Al
9 CAMPO NA PELE : 9 cm
DISTÂNCIA FOCO-PELE : 24 cm

ORGAO OU TECIDO
Equiv. Dose
INCISIVO

INF. SUP.

Exp. Ent.
CANINO

INF. SUP

Pele

INF

(rem/R)*
NOLAR

SUP.

TIREOIDE 0.545 - 0.449 0.028 0.101 0.080

MED. ÓSSEA ATIVA
- ESQUELETO FACIAL 0.056 0.025 0.067 0.032 0.083 0.094
- CABEÇA 0.022 0.045 0.026 0.039 0.036 0.049
- CORPO TODO 0.004 0.006 0.005 0.006 0.006 0.008

SUPERFÍCIE ÓSSEA
- ESQUELETO FACIAL 0.253 0.105 0.302 0.141 0.375 0.424
- CRÂNIO 0.019 0.251 0.023 0.198 0.040 0.112
- CORPO TODO 0.017 0.027 0.019 0.023 0.023 0.030

PELE
- CABEÇA 0.072 0.051 0.077 0.050 0.067 0.063
- CORPO TODO 0.007 0.005 0.008 0.005 0.007 0.006

GL. SUBLINGUAL 0.287 0.028 0.253 - 0.334 0.194

GL. SUBMAXILAR 0.040 - 0.020 - 0.011

GL. PAROTIDA - - 0.012 0.032 0.288 0,210

CRISTALINO - 0.100 - 0.119

(*) Coeficiente de variação : menor que 10%.
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TABELA 21 : Fatores de Conversão da Exposição na Entrada da
Pele Para Equivalente de Oose e« Órgãos e Tecidos

ALTA TENSÃO : 70 kV
FILTRAÇXO TOTAL : 2 M Al
9 CAMPO NA PELE : 11 ca
DISTÂNCIA FOCO-PELE : 24 c»

ORGXO OU TECIDO
Equi
INC
INF.

v. Dose
ISIVO
SUP.

Exp. Ent.
CANINO

INF. SUP

Pele

. INF

(re«/R)*
MOLAR

SUP.

TIREOIDE 0.610 - 0.551 0.040 0.230 0.120

NED. OSSEA ATIVA
- ESQUELETO FACIAL 0.103 0.047 0.102 0.052 0.115 0.115
- CABEÇA 0.037 0.060 0.041 0.056 0.055 0.069
- CORPO TODO 0.007 0.009 0.007 0.009 0.009 0.011

SUPERFÍCIE OSSEA
• ESQUELETO FACIAL 0.456 0.203 0.461 0.224 0^507 0.520
- CRÂNIO 0.038 0.328 0.043 0.267 0.077 0.191
- CORPO TODO 0.028 0.038 0.029 0.033 0.035 0.043

PELE
- CABEÇA 0.107 0.078 0.104 0.084 0.090 0.096
- CORPO TODO 0.013 0.008 0.012 0.009 0.010 0,010

GL. SUBUNGUAL 0.358 0.037 0.300 - 0.375 0.250

6L. SUBMAXILAR 0.063 - 0.023 - 0.012

6L. PAROTIDA - - 0.052 0.062 0.325 0.262

CRISTALINO - 0.314 - 0.291

(*) Coeficiente de variação : menor que 10*.
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3.2 - Simulação Física *

Com o objetivo de comprovar os fatores de conversão
k.

entre a exposição na entrada da pele e o equivalente de do

se nos órgãos e tecidos do corpo humano calculados pelo me

todo de Monte Cario, foram realizadas medidas das doses em

órgãos de um simulador físico para algumas das condições

de irradiação simuladas no cálculo. Para tal, procurou-se

reproduzir na medida, as condições de irradiação utilize

das na simulação, ou seja :

a) conforme descrito no item 2.1.4, o feixe raios-X

foi gerado por um aparelho de uso odontologico com difereji

ça de potencial de 5OkV e filtração total de 2mrr de alu_

rrínio. 0 cairpo de radiação incidente sobre a pele ficou de

limitado em um diâmetro de 7cm na distância de 10cm do fo

co gerador de raios-X.

b) procurou-se localizar no simulador físico de co£

po humano, descrito no item 2.1.2, os centros de glândulas

submaxilares, sublinguais e parõtidas assim como dos lõbu_

los da ti rói de de acordo com as coordenadas dos centros

destes órgãos dadas pela descrição matemática do corpo hu_

mano utilizada no cálculo (item 2.1.1). ,
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Com o uso de dos Tire tr os termoiuminescentes de fluore

to de litio (LiF 100) (Chips) foram realizadas medidas de

exposição nos órgãos acima citados e na entrada da*pele pa

ra exames radiogrãficos de dentes incisivos e caninos infe

riores. Foram escolhidas estas incidências porque somente

exames de dentes inferiores apresentaram valores de doses

significativos para a tireõide como resultado do cálculo

simulative Foram realizadas, então, cinco irradiações

idênticas de cada uma das duas incidências escolhidas para

a medida. Em cada ponto de medida, representativo do cen

tro de um dos Órgãos em estudo, foram posicionados dois

dosimetros termoiuminescentes. 0 desvio padrão associado a

estas medidas foi avaliado em cerca de ± 5%.

Com as medidas de exposição acima descritas foram,

então, calculados os fatores de conversão da exposição na

pele para doses em órgãos. Estes fatores são apresentados

na Tabela 22.
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TABELA 22 : Fatores de Conversão da Exposição na Pele Para
Doses em Órgãos Determinados Experimentalmente com TLD
(LIf 100) Para Exames de Dentes Incisivos e Caninos Infe
riores

ALTA TENSRO : 50 kV
FILTRAÇAO TOTAL : 2 mm Al
0 CAMPO NA PELE : 7 cm
DISTANCIA FOCO-PELE : 10 cm

ORGRO OU TECIDO Equi* 0 o s e/ E xP- P e^ (rem/R)*
Incisivo Inferior Canino Inferior

TIREOIDE 0.220 0.117
GL. SUBLINGUAL 0.066 0.058
GL. SUBMAXILAR 0.015 0.008
GL. PA3ÓTIDA - 0.007

(*) Desvio Padrão : cerca de - 5%.
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3.3 - Fatores de Conversão Balanceados

0 cálculo de equivalentes de dose em órgãos e

dos do corpo humano realizado para simuladores anatômicos

de formas e dimensões obtidas de valores médios apresenta

dos na literatura (ICRP 23) só tem validade para a avalia

ção dos valores médios destas grandezas err populações irrà

diadas. A aplicação dos fatores de conversão para a irr£

diação de um única pessoa pode levar a irros na determine

ção dos equivalentes de dose em órgãos e tecidos. Deste mo

do, os fatores de conversão apresentados no item 3.1 (tabe

Ias 4 a 21),forair balanceados de acordo com a freqüência re

lativa de cada tipo de exame da seguinte forma :

onde :

F. = fator de conversão balanceado (Equiv.Dose/Exp.Pele),

F.. = fator de conversão do exame do tipo "i",

w.. = freqüência relativa do exame do tipo "i",

i = tipo de exame (total de 6 ) , conforme Tabela 23.

Os fatores de conversão assim balanceados podem, e£

tão, ser aplicados no cálculo de dose de população. A fre

quência relativa de cada exame foi 'levantada por Tavano (18)

após um estudo realizado na Faculdade de Odontologia da

USP/Campus de Bauru e é apresentada na Tabela 23.



TABELA 23 : Freqüências relativas das incidências em exa
mes Radiogrãficos Orais.

REGIÃO

MAXILAR

(Arcada Superior)

NANDIBULAR

(Arcada Inferior)

Outros (Ociusais e

DENTE

Incisivo

Canine

Molar

Inci sivo

Canino

Molar

Interprocimais)

FREQ.REL.(t)

12.8

16.5

13.9

3.0

9.7

42.4

1.7

0 balanceamento dos equivalentes de dose através da

freqüência relativa das incidências simuladas no cálculo

teve como objetivo a adoçãodeuípcritério realTstico de av£

liação dos equivalentes de dose de uma população irradiada.

As Tabelas 24 e 25 apresentam os valores das Tabelas 4 a

21 balanceados pelas freqüências relativas dos diferentes

tipos de exames dentários.



T A B E L A 24 : Fatores de Conversão Balanceados Para 50 KV.Equiv. Dose/Exp. Ent. Pele ( r e m / R ) *

DFP 10 cm DFP 18 cm DFP 24 cm
0R6AO OU TECIDO 0 ? c m p 9 c f | ) 0 Um 9 jQm ^ g c m 0 }]m 0 ? c m 0 g c | | | ^

TIREOIOE 0.034 0.052 0.059 0.039 0.066 0.086 0.041 0.075 0.100

NEDULA ÓSSEA ATIVA
- Esqueleto Facial 0.019 0.028 0.034 0.021 0.029 0.041 0.021 0.031 0.043
- Cabeça 0.010 0.014 0.019 0.010 0.015 0.022 0.011 0.032 0.024
- Corpo Todo 0.001 0.002 0.003 0.001 0.002 0.004 0.002 0.003 0.004

SUPERFÍCIE ÓSSEA
- Esqueleto Facial 0.107 0.146 0.184 0.112 0.163 0.215 0.115 0.177 0.200
- Crânio 0.026 0.041 0.051 0.028 0.045 0.070 0.030 0.052 0.078
- Corpo Todo 0.007 0.010 0.014 0.008 0.012 0.017 0.008 0.012 0.018

PELE
- Cabeça 0.033 0.054 0.080 0.030 0.053 0.077 0.032 0.053 0.085

- Corpo Todo " 0.003 0.005 0.008 0.003 0.005 0.008 0.003 0.005 0.008

GL. SUBLINGUAL 0.052 0.064 0.075 0.065 0.100 0.113 0.069 0.104 0.123

GL. SUBMAXILAR 0.002 0.002 0.004 0.003 0.003 0.005 0.003 0.003 0.004

GL. PAROTIOA 0.067 0.088 0.105 0.072 0.096 0.124 0.074 0.103 0.132

CRISTALINO 0.013 0.027 0.063 0.013 0.027 0.061 0.013 Ó .027 0.062

* Coeficiente de var iação : menor que 10*.

00



TABELA 25 : Fatores de Conversão Balanceados Para 70 KV.Equiv. Oose/Exp. Ent. Pe1e(rem/R)*

DFP 10 cm

0 7cm 0 9cm 0 liem
DFP 18 cm

7cm 0 9cm 0 liem
OFP 24 cm

0 7cm 0 9cm 0 liem

TIREOIDE

MEDULA ÓSSEA ATIVA
- Esqueleto Facial
- Cabeça
- Corpo Todo

SUPERFÍCIE ÓSSEA
- Esgueleto Facial
- Crânio
- Corpo Todo

PELE
- Cabeça
- Corpo Todo

GL. SUBLINGUAL

0.075 0.099 0.132

0.042 0.060 0.073
0.023 0.033 0.043
0.003 0.005 0.007

0.187 0.269 0.322
0.055 0.081 0.125
0.014 0.021 0.028

0.038 0.064 0.095
0.004 0.006 0.009

0.123 0.145 0.143

0.078 0.114 0.182

0.043 0.060 0.085
0.023 0.034 0.050
0.003 0.005 0.008

0.193 0.273 0.378
0.055 0.085 0.135
0.015 0.022 0.031

0.036 0.059 0.092
0.004 0.006 0.009

0.053 0.183 0.219

0.080 0.118 0.192

0.044 0.065 0.092
0.024 0.037 0.055
0.004 0.006 0.008

0.198 0.291 0.408
0.064 0.100 0.150
0.015 0.023 0.035

0.036 0.061 0.089
0.004 0.006 0.010

0.130 0.205 0.238

GL. SUBMAXILAR 0.003 0.005 0.006 0.003 0.006 0.007 0.004 0.008 0.009

GL. PAROTIDA

CRISTALINO

0.106 0.140 0.163

0.025 0.041 0.086

0.116 0.129 0.180

0.025 0.041 0.088

0.114 0.157 0.189

0.025 Ó.032 0.088

(*) Coeficiente de variação : menor que 10%



CAPITULO IV

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

O processo de simulação matemática da fonte de raios-X

foi testado com o objetivo de assegurar a homogeneidade da

incidência dos fõtons sobre a superfície do simulador mate

mático atingida pelo feixe de raios-X. A Figura 15 apre

senta, graficamente, os pontos de incidência de 400 fõtons

sobre uma superfície de lOxlOxcm . Como os fõtons que tive

ram pontos de incidência coincidentes não puderam ser vĵ

sualizados, ficaram, então, distribuídos sobre a área 370

fõtons. A parte central da Figura 15 foi dividida em 16
2

quadrados de 2x2 cm , 0 valor médio do número de fõtons em

cada um desses quadrados foi de 15 - 3 fõtons. Resultado

coerente com o valor esperado de 15 fõtons por cada elemen
2

to de 4cm . Ficando confirmado que os pontos de incidência

se distribuem de forma homogênea sobre toda a área irradiai

da. Isto comprova o modelo de distribuição aleatória de

fõtons desenvolvido neste trabalho.

Um dos objetivos deste trabalho foi verificar a va_

riação do equivalente de dose em órgãos e tecidos quando

o cálculo era realizado utilizando-se simuladores matemãti_

cos nos quais se introduziu a representação da arcada den

tária e da película de chumbo existente na parte posterior

do filme radiografico.

84
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De acordo com os resultados apresentados na Tabela

3, as diferenças entre os resultados obtidos para os três

tipos de simuladores matemáticos são da mesma ordem de

grandeza do coeficiente de variação dos valores calcula^

dos, ou seja, menor do que ± 10%. Este resultado caracte

riza dois aspectos de importância. Primeiro, fica evidente

que a película de chumbo existente no filme radiogrãfico ,

devido a sua espessura de 0.1mm, nlo introduz uma atenua^

çao da radiação observável nos órgãos e tecidos de interes.

se. Chegou-se a conclusão de que esta película de chumbo

é utilizada para evitar que o filme radiogrãfico seja atiri

gido por fotons provenientes de regiões localizadas atrás

do plano em que ele se encontra. Segundo, fica caracteriza

do que a região do esqueleto facial localizada na região

da arcada dentária fornece uma atenuação equivalente ã que

seria observada se ela fosse constituída de um material com

composição e densidade igual ãs dos dentes.

Tendo como base a análise dos resultados apresenta

dos na Tabela 3, dispensou-se a utilização dos simuladores

com representação da arcada dentária e da película de chum

bo existente no filme radiogrãfico.

Uma vez determinados o simulador matemático e os es

pectros de raios-X a serem utilizados nos cálculos, foram

realizadas simulações de irradiações variando-se o diâme_

tro do campo incidente sobre a pele, a energia máxima do

espectro de ra1os-X, a distância foco-pele e a incidência



do feixe de radiação sobre a região da arcada dentária do

simulador com o objetivo de se analisar a influência dês

tes parâmetros no cálculo do equivalente de dose nos õr

gãos. As Tabelas 4 a 21 apresentam os resultados obtidos e

que serão analisados a seguir.

Iniciamente, observa-se que o aumento do diâmetro de

campo de radiação na pele é constantemente seguido pelo i£i

cremento do eqjivaiente de dose para todos os órgãos e em

todas as incidincias de exames odontolõgicos. Esta rei£

ção pode ser explicada pelo aumento da área irradiada, le

vando â uma maior probabilidade de colisões de fõtons com

os tecidos durante a irradiação. No entanto, registra-se

que os maiores acréscimos de equivalente de dose com o au

men to do campo residem em órgãos ou tecidos cuja localiza^

ção encontra-se fora do feixe direto de radiação. Neste câ

so, o aumento do tamanho de campo vem acarretar uma maior

ocorrência de colisões em áreas vizinhas a esses órgãos,

aumentando assim a probabilidade de fõtons atingirem estas

regiões.

As Tabelas 26, 27 e 28 apresentam os resultados ĵ

dos para exames de dentes incisivo e,canino inferior e m£

lar superior, respectivamente, para os diâmetros de campo

de 7, 9 e liem. Pode-se notar que para exames radiografia

cos de dentes incisivos e caninos inferiores, a relação en

tre os equivalentes de dose em tecidos da cabeça localiza^

dos fora do feixe direto de radiação (medula óssea, super
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TABELA 26 '- Fatores de Conversão da Exposição na Entrada
da Pele Para Equivalente de Oose em Órgãos e Tecidos

INCIDÊNCIA : Incisivo Inferior
ALTA TENSÃO : 50 KV
FILTRAÇAO TOTAL : 2 mm Al
9 CANPO NA PELE : Variável
DISTÂNCIA FOCO-PELE : 10 cm

9 CANPO NA PELE (cm)

ORGAO OU TECIDO

TIREOIDE

MEDULA ÓSSEA

- ESQUELETO FACIAL

- CABEÇA

- CORPO TODO

SUPERFÍCIE ÓSSEA

- ESQUELETO FACIAL

- CRÂNIO

- CORPO TODO

PELE

- CABEÇA

- CORPO TODO

GL. SUBLINGUAL

GL. SUBMAXILAR

GL. PAROTIDA

CRISTALINO

7

Equivalente

0.234

0.014
0.005
0.001

0.075
0.001
0.004

0.038
0.004

0.062

0.019

-

-

9

dose/Exp.Ent.

0.263

0.019
0.006
0.002

0.101
0.003
0.006

0.064
0.007

0.070

0.022

-

11

Pele (ren/R)*

0.301

0.026
0.009
0.003

0.142
0.006
0.008

0.079
0.009

0.073

0.024

-

-

(*) Coeficiente de variação : menor que 10%.
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TABELA 27 : Fatores de Conversão da Exposição na Entrada
da Pele Para Equivalente de Dose em Órgãos e Tecidos

INCIDÊNCIA : Canino Inferior
ALTA TENSÃO : 50 KV
FILTRAÇAO TOTAL : 2 mm Al
0 CAMPO NA PELE : Variável
DISTANCIA FOCO-PELE : 10 cm

9 CAMPO NA PELE (cm)

ORGAO OU TECIDO

TIREOIOE

MEDULA ÓSSEA

- ESQUELETO FACIAL

- CABEÇA

- CORPO TODO

SUPERFÍCIE ÕSSEA

- ESQUELETO FACIAL

- CRÂNIO

- CORPO TODO

PELE

- CABEÇA

- CORPO TODO

7

Equivalente

0 .128

0 .018

0 .004

0.001

0.097
0.003
0.005

0.040
0.004

9

dose/Exp.Ent.

0.156

0.028
0.006
0.001

0.119
0.005
0.005

0.051
0.005

11

Pele (rem/R)*

0.179

0.038
0.013
0.002

0.206
0.009
0.011

0.090
0.010

GL. SUBLINGUAL . 0.054 0.076 0.082

GL. SUBMAXILAR 0.006 0.007 0.008

GL. PAROTIDA 0.007 0.013 0.032

CRISTALINO

(*) Coeficiente de variação : menor que 10%.
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TABELA 28 : Fatores de Conversão da Exposição na Entrada
da Pele Para Equivalente de Dose em Órgãos e Tecidos

INCIDÊNCIA : Molar Superior
ALTA TENSÃO : 50 KV
PRTRAÇRO TOTAL : 2 mm Al
0 CAMPO NA PELE : Variável
DISTÂNCIA FOCO-PELE : 18 cm

9 CAMPO NA PELE (cm)

ORGAO OU TECIDO

TIREOIDE

MEDULA ÓSSEA

- ESQUELETO FACIAL

- CABEÇA

- CORPO TODO

SUPERFÍCIE ÓSSEA

- ESQUELETO FACIAL

- CRÂNIO

- CORPO TODO

PELE

- CABEÇA

- CORPO TODO

GL. SUBLINGUAL

GL. SUBMAXILAR

GL. PAROTIDA

CRISTALINO

7
Equivalente

0.014

0.032

0.013
0.002

0.170
0.028
0.010

0.036
0.004

0.051

-

0.090 '

-

9
dose/Exp.Ent.

0.033

0.046

0.021
0.004

0.247
0.051
0.015

0.062
0.006

0.094

-
I

0.103

-

11

Pele (rem/R)*

0.050

0.057

0.031
0.005

0.308
0.094

0.023

0.087
0.009

0.130

-

0.125

-

(*) Coeficiente de variação : menor que 10$.
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fície óssea e pele) chega a ser de um fator 2 quando compa

ra-se irradiações com diâmetro de campo de 7cn e de 11 cm.

Nota-se, também, que para exames de molar superior, os e

quivaientes de dose registrados para glândulas tireõide e

sublingual estão numa relação que em média permanece na or

dem de 3 vezes maior, levando-se em consideração a mesma

comparação entre os diâmetros de campo. Esta relação man

tem-se na maioria dos casos na ordtM de 2 vezes maior para

os restantes dos Órgãos e tecidos irradiados.

Constatou-se que os menores acréscimos de eqüivalei)

te dose para variações de diâmetro de campo estão em ó>

gãos de pequeno volume (tireõide e glândulas sublinguais e

submaxilares) que encontram-se quase que totalmente com

preendidos nos feixes diretos de radiação utilizados nos e_

xames analisados. Devido ã sua localização e pequeno VOIIJ

me, observa-se que o aumento do campo não acarreta um gran

de acréscimo na probabilidade de colisões de fõtons nej»

tas regiões. Como exemplo, destaca-se as glândulas tireõj,

de e submaxilar em exames de dentes canino e incisivo infe

riores e a glândulas parõtida para exames de dente molar

superior. Nestes dois casos, o equivalente de dose fica

na ordem de 1.5 vezes maior para irradiação com diâmetro

de campo liem do que para irradiação com campo de 7cm de

diâmetro.

Em relação ã alta tensão aplicada ao tubo de raios-x,

observa-se, nas Tabelas 29 e 30 que o aumento deste para
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TABELA 29 : Fatores de Conversão da Exposição na Entrada
da Pele Para Equivalente de Dose em Órgãos e Tecidos

INCIDÊNCIA

ALTA TENSÃO

FILTRAÇAO TOTAL

l CAMPO NA PELE

DISTANCIA FOCO-PELE

ALTA TENSÃO (KV)

ORGAO OU TECIDO

TIREOIDE

MED. ÓSSEA

- ESQUELETO FACIAL

- CABEÇA

- CORPO TODO

SUPERFÍCIE ÓSSEA

- ESQUELETO FACIAL

- CRÂNIO

- CORPO TODO

PELE

- CABEÇA

- CORPO TODO

GL. SUBLINGUAL

6L. SUBMAXILAR

GL. PATOTIDA

CRISTALINO

: Inc is ivo I n f e r i o r

: Var iável

: 2 mm Al

: 9 cm

: 18 cm

50

Equivalente dose/Exp.Ent.

0.359

0.026

0.009

0.002

0.139

0.005

0.008

0.064

0.007

0.108

0.024
1

-

70

Pele (rem/R)*

0.489

0.056

0.021

0.004

0.248

0.018

0.016

0.070

0.007

0.221

0.036

-

-

(*) Coeficiente de variação : menor que 10%.
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TABELA 30 : Fatores de Conversão da Exposição na Entrada
da Pele Para Equivalente de Dose em Órgãos e Tecidos

INCIDÊNCIA
ALTA TENSÃO

FILTRAÇRO TOTAL

0 CAMPO NA PELE

DISTANCIA FOCO-PELE

ALTA TENSÃO (KV)

ORGAOS OU TECIDO

TIREOIDE

MED. ÓSSEA

- ESQUELETO FACIAL

- CABEÇA

- CORPO TODO

SUPERFÍCIE ÓSSEA

- ESQUELETO FACIAL

- CRÂNIO

- CORPO TODO

PELE

- CABEÇA

- CORPO TODO

6L. SUBLINGUAL

GL. SUBMAXILAR

GL. PAROTIDA

CRISTALINO

: Inc is ivo Superior

: Variável

: 2 mm Al

: 7 cm

: 18 cm

50

Equivalente dose/Exp.Ent.

-

0.003

0.010

0.001

0.016

0.082

0.008

0.023

0.002

-

-
1

0.048

70

Pele (rem/R)*

-

0.010

0.022

0.003

0.041

0.134

0.013

0.029

0.003

0.015

-

-

0.091

(*) Coeficiente de variação : menor que 10%.
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metro leva em todos os caso ao acréscimo dos equivalentes

de dose em órgãos e tecidos por unidade de exposição na

pele. Isto pode ser explicado paio aumento da pnrobabi 1 idâ

de de ocorrerem colisões em regiões irradiadas decorrert

tes do maior alcance ou penetração dos fõtons de raios-X.

Em órgãos localizados mais afastados do feixe de r£

diação, observa-se as maiores variações do equivalentes de

dose. Como exemplo, pode-se citar a glândula sublingual que

para exame de dente incisivo superior realizado com ene£

gia máxima de 50 keV não apresenta valor significativo de

equivalente de dose, enquanto que, para energia de 70 keV

este valor torna-se aparente.

A menor variação entre os fatores de conversão da ê x

posição na pele em equivalente de dose em órgãos compara^

do-se as irradiações com energias superiores e observada,

principalmente, em órgãos pequenos localizados próximos ao

feixe direto de i radiação. Niste caso, a maior penetração

dos fõtons não vem acarretar aumento dos equivalentes de

doses assim como, o pequeno volume desses órgãos não leva

a um grande aumento da probabilidade de ocorrerem colisões

nestas regiões. Como exemplo, observa-se que para as qMn

dulas submaxilar e tireoide em um exame de dente incisivo

inferior, o aumento do equivalente de dose em função da e

nergia máxima do espectro i menos significativo do que p£

ra outros órgãos.



Na pele não se observa nenhuma variação significatj^

va do equivalente de dose com o aumento da energia máxima

do espectro. Isto é decorrente de sua localização,e peque

na espessura que não possibilita um aumento do numero de

colisões dosfõtons de raios-X com a matéria.

A análise feita acima compara os valores de equiva_

lentes de dose normalizados para uma unidade de exposição

na pele para as diferenças de potencial de 50 e 70 kV £

plicadas ao tubo de raios-X odontolõgico. Entretanto,cabe

ressaltar que esta análise pode levar a conclusão de que

um exame realizado com um feixe de raios-X gerado com 70 kV

pode irradiar mais os órgãos e tecidos do que um feixe ge

rado com 50 kV. Tal fato, na prática, não acontece porque

para a realização de uma radiografia com um feixe de 70 kV

necessita-se uma exposição na pele menor do que para 50kV.

Oe acordo com um estudo realizado pelo Bureau of Radiological

Health/USA(5) com vários dentistas, chegou-se ã conclusão

de que a exposição na pele necessária para a realização

de uma boa radiografia com um feixe de 70 kV é cerca de

1.5 vezes menor do que a exposição necessária para a mesma

radiografia realizada com 50 kV. A Tabela 31 mostra a com

paraçao entre os equivalentes de dose quando se aplica e£

ta relação de redução da exposição na pele para o feixe ge

rado a 70 kV. Observa-se que, contrariamente ã analise ini

ciai, o feixe de mais alta energia nio leva I uma var1a_

ção significativa dos equivalentes de dose em órgãos e te

cidos irradiados.
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TABELA 31 : Fatores de Conversão da Exposição na Entrada
da Pele Para Equivalente de Dose em Órgãos e Tecidos Noriw
lizados para uma mesma Exposição no Filme Radiogrãfico

ALTA TENSÃO
FILTRAÇAO TOTAL
0 CAMPO NA PELE
DISTANCIA FOCO-PELE
INCIDÊNCIA

Variável
2 mm Al
9 cm

18 CIP

Incisivo Infer ior

ORGAO OU TECIDO Equiv. Dose/Exp. no Filme (Unidades Arb i t rá r i as ) *
Quilovoltageir Mãxiira (KV)

50 70

TIREOIDE 0.359 0.326

MEDULA OSSEA
- ESQUELETO FACIAL
- CABEÇA
- CORPü TODO

SUPERFÍCIE OSSEA
- ESQUELETO FACIAL
- CRÂNIO
- CORPO TODO

PELE
- CABEÇA
- CORPO TODO

GL. SUBLINGUAL

GL. SUBMAXILAR

GL. PAROTIDA
CRISTALINO

0.026
0.009
0.002

0.139
0.005
0.008

0.064
0.007

0.108

0.02

_

0.037
0.014
0.003

0.165
0.012
0.011

0.046
0.005

0.147

0.024

(*) Coeficiente de variação : menor do que 10%.
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Em relação ã variação do equivalente de dose em fur»

ção da distância entre o foco de geração do feixe de raios-X

e a pele, observa-se, na Tabela 32, que, para tajnanhos de

campo pequenos, não ê registrado nenhum aspecto significa_

tivos em todos os órgãos e tecidos irradiados. No entanto,

com diâmetros de campo maiores (liem), nota-se uma pequena

variação dos equivalentes de dose em função da distância

fonte-pele. Isto pode ser observado na Tabela 33. Tal fato

pode ser explicado pela pequena variação da divergência do

feixe de fõtons de raios-X para os campos de diâmetros me_

nores.

Para efeitos práticos, pode-se dizer que, para peque

nos diâmetros de campo, a distância do foco de geração do

feixe de raios-X ate a pele não introduz variações signj^

ficativas nos valores de equivalentes de dose nos órgãos e

tecidos irradiados.

Neste trabalho procurou-se realizar a comprovação

experimental dos valores calculados pelo método de Monte

Cario. A Tabela 34 apresenta uma comparação entre os valo

res calculados e medidos para exames de dentes incisivos e

caninos inferiores. Pode ser observado que os valores ca]_

cuiados pelo iritodo simulativo estão de acordo, dentro do

coeficiente de variação associado, com os valores medidos

nas mesmas condições de irradiação que foram usadas para o

cálculo.
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TABELA 32 : Fatores de Conversão da Exposição na Entrada
da Pele Para Equivalente de Dose em Órgãos e Tecidos

INCIDÊNCIA : Molar Inferior
ALTA TENSÃO : 70 KV
FILTRAÇAO TOTAL : 2 mm Al
9 CAMPO DA PELE : 7 cm
DISTANCIA FOCO-PELE : Variável

DIST. FOCO PELE

ORGAO OU TECIDO

TIREOIDE

MEDULA ÓSSEA

- ESQUELETO FACIAL

- CABEÇA

- CORPO TODO

SUPERFÍCIE ÓSSEA

- ESQUELETO FACIAL

- CRÂNIO

- CORPO TODO

PELE

- CABEÇA

- CORPO TODO

6L. SUBLINGUAL

GL. SUBMAXILAR

GL. PAROTIDA

CRISTALINO

10

Equivalente

0.075

0.058

0.024

0.004

0.259

0.023

0.016

0.042

0.004

0.202

0.005

0.197 '

-

18

dose/Exp.Ent.

0.076

0.060

0.025

0.004

0.263

0.023

0.016

0.036

0.004

0.215

0.005
f

0.208

-

24

Pele (rem/R)*

0.078

0.060

0.025

0.004

0.273

0.023

0.016

0.036

0.004

0.218

0.005

0.209

-

(*) Coeficiente de variação : menor que 10*.
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TABELA 33 : Fatores de Conversão da Exposição na Entrada
da Pele Para Equivalente de Dose em Órgãos e Tecidos

INCIDÊNCIA

ALTA TENSÃO

FILTRAÇAO TOTAL

9 CAMPO NA PELE

DISTÂNCIA FOCO-PELE

DIST. FOCO PELE

ORGAO OU TECIDO

TIREQIDE

MEDULA ÓSSEA

- ESQUELETO FACIAL

- CABEÇA

- CORPO TODO

SUPERFÍCIE ÓSSEA

- ESQUELETO FACIAL

- CRÂNIO

- CORPO TODO

PELE

- CABEÇA

- CORPO TODO

GL. SUBLINGUAL

GL. SUBMAXILAR

GL. PAROTIDA

CRISTALINO

: Incisivo Infer ior

: 50 KV

: 2 mm Al

: 11 cm

: Variável

10

Equivalente

0.301

0.026

0.009

0.003

0.142

0.006

0.008

0.079

0.009

0.073

0.024

-

-

18

dose/Exp.Ent.

0.385

0.040

0.013

0.003

0.217

0.009

0.011

0.087

0.009

0.113

0.036

-

-

24

Pele (rem/R)*

0.472

0.045

0.015

0.003

0.241

0.010

0.014

0.088

0.010

0.188

0.038

-

-

(*) Coeficiente de variação : menor que 10%.
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TABELA 34 : Comparação Entre Fatores de Conversão da Expo
sição na Pele Para Doses em Órgãos, Medidos e Calculados
Para Exames de Dentes Inicisivos e Caninos inferiores.

ALTA TENSÃO : 50 KV
FILTRAÇAO TOTAL : 2 mm Al
0 CAMPO NA PELE : 7 cm
DISTANCIA FOCO-PELE : 10 cm

Equiv. Dose/Exp. Pele (rem/R)

ORGAO OU TECIDO Incisivo Inferior Canino Superior

Calculado* Medido4 Calculado* Medido*

TIREOIDE 0.234 0.220 0.128 0.117

GL. SUBLINGUAL 0.062 0.066 0.054 0.058

GL. SUBMAXILAR 0.019 0.015 0.006 0.008

GL. PAROTIDA - - 0.007 0.007

(*) Coeficiente de variação : menor do que - 10%

(+) Desvio padrão : cerca de - 5%.
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A medida do equivalente de dose em alguns tecidos,

tais como : medula óssea ativa, superfície óssea e pele,

apresentam enormes dificuldades técnicas na sua - realizji

ção. Niste caso, o calculo simulativo fica sendo a única

possibilidade prática de se determinar istes valores.Tendo

em vista os resultados concordantes entre valores ca1cul£

dos e medidos em alguns órgãos apresentados na Tabela 34,

e~de se supor que os equivalentes de dose calculados para

os tecidos acima mencionados estejam em concordância com

os valores que seriam medidos.

Conforme visto no item 3.3, a aplicação dos fatores

de conversão da exposição na pele em equivalente de dose

em órgãos só tem significado quando se pretende avaliar

equivalentes de dose médios nas populações irradiadas. Nes

te trabalho foi adotado um processo de balanceamento dos

fatores de conversão para as várias incidências simuladas

no calculo através da freqüência relativa de cada uma de

Ias. Desta forma, ficou resolvido o problema de se determi

nar a importância de cada exame quanto da avaliação dos e

quivalentes de dose de população. Quanto ã este aspecto,

observa-se na Tabela 23 que, embora os exames radiografa

cos orais estejam divididos na proporção de 43% para a ar_

cada superior e 55% para a arcada inferior, esta divisão

aparentemente equitativa é bastante influenciada pela fre

quência de exames de dentes molares inferiores que, sozj^

nha, representa 42% do número total de exames. Tal fato »

carreta, quando se pondera os fatores de conversão atni

vés da freqüência relativa dos exames, uma ocorrência de
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maiores fatores de conversão para os órgãos mais irradiados

em exames de dentes molares inferiores, ou seja : tireõide,

glândulas sublinguais e parótidas. Isto pode ser visto

nas Tabelas 24 e 25 no item 3.3. Da mesma forma, observa-

se nestas tabelas que a freqüência de exames de dentes mo

lares inferiores é a causa de valores muito pequenos encoji

trados para os fatores de conversão balanceados para as

glândulas submaxilares.

No que concerne aos tecidos localizados em todo ou

quase todo o corpo humano, ou seja: medula óssea ativa, sui

perfTcie óssea e pele, optou-se,neste trabalho, pelo cálcij

Io do equivalente de dose considerando-se diferentes mas^

sas irradiadas. Nas Tabelas 24 e 25 pode ser observado que»

em função da massa de tecido considerada no cálculo, os f<i

tõres de conversão podem variar de um fator maior do que

10. Neste caso, fica em aberto a questão relativa a qual

fator de conversão deve ser considerado quando se deseja

converter a exposição na pele em equivalente de dose né\s

tes tecidos. Independentemente da questão acima levant£

da, pode ainda ser observado que, enquanto o maior fator

de conversão para a medula óssea ativa não chega a 0.10 e

para a pele não chega a 0.09, o fator de conversão para a

superfície Óssea pode chegar a 0-40. Isto demonstra que,

dentre estes tecidos, a superfície óssea e o tecido que po

de apresentar o maior equivalente de dose por unidade de

exposição no centro do campo da radiação incidente sobre

a pele.



CAPITULO V

CONCLUSÃO

O objetivo final do trabalho foi atingido con a ger£

ção das tabelas de fatores de conversão da exposição na eri

trada da pele para equivalentes de dose em órgãos e tec±

dos do corpo humano*«exaes odontolõgicos de raios-X. A com

paraçao dos equivalentes de dose obtidos através do cã leu

Io simuiativo com os valores medidos experimental «pente ir»

dicam que o método de Monte Cario se aplica de forma ad£

quada ao cálculo dos equivalentes de dose para este tipo

de exame radiogrãfico. Desta forma ficou caracterizada a

potencialidade deste método simuiativo na determinação da

energia depositada em órgãos e tecidos do corpo humano e>c

postos a feixes de radiação ionizante. Nas regiões do cor

po humano que apresentam dificuldades na realização de me

didas de exposição, este método mostra seu aspecto de maior

importância.

Através da análise global dos valores obtidos neste

trabalho, conclui-se que os maiores equivalentes de dose

recebidos pela população decorrem de exames realizados na

arcada inferior, principalmente pela contribuição dos e

quivalentes de dose nas glândulas t.ireõide, sublingual e

parõtida.

Como esperado, os equivalentes de dose em órgãos e

tecidos do corpo humano por unidade de exposição na pele

aumentam com o incremento do diâmetro de campo. No caso da
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tensão máxima aplicada, sabe-se que para a realização

de uma radiografia dentaria com maiores tensões são nece±

sãrias menores exposições na entrada da pele. Este fato le

va a conclusão de que exames realizados com 50 kV e 70 kV

não apresentam diferenças significativas nos equivalentes

de dose nos órgãos e tecidos de interesse. Os valores de

equivalentes de dose calculados para diferentes distâncias

foco pele, não apresentam diferenças significativas,princi^

pai mente quando são usados pequenos diâmetros de campo.

Baseando-se nas conclusões acima mencionadas, fica

caracterizado como parâmetro de maior influência no equiv£

lente de dose em órgãos e tecidos do corpo humano o diame

tro de campo na pele do paciente exposto a um feixe de

raios-X odontológico. Este fato evidencia a necessidade de

utilização de menores diâmetros de campo possíveis a fim

de se reduzir ao máximo as doses recebidas pela população

exposta a este tipo de exame.

Com os dados obtidos neste trabalho, isto i; com os

fatores de conversão da exposição na entrada da pele para

equivalente de dose em órgãos e tecidas balanceados para

as freqüências relativas das diferentes incidências (Tabe

Ias 23 e 24), propõe-se que seja realizado um estudo de a_

valição do equivalente de dose recebido pe.la populaçãoem e

xames odontolõgicos de raios-X.

Propõe-se, também, que este procedimento seja se ou2

do para todos os tipos de exames radiogrãficos a fim de

que se possa ter um maior controle do equivalente de dose

populacional.
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APÊNDICE I

Neste Apêndice são apresentadas as equações maternity

cas que definem alquns órgãos do simulador matemâti

ao (11) e seus respectivos volumes.

CRÂNIO

O crânio é representado pelo volume situado entre

dois elipsóides concentricos definidos por :

5.75

6.65

Ocupando o volume de 618 cm .

O esqueleto facial ê representado pelo volume entre

dois cilindros elTpticos dados por :

y < O

75 < z < 84.73
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Z-86.85,2
)

6.65

Seu volume é de 272 cm .

CÉREBRO

0 cérebro i definido por um elipsõide dado por :

(*J&> + { O > + ( 5.75 > < ]

Ocupando o volume de 1367 cm

CRISTALINO

As lentes dos olhos são definidas pelo volume entre

dois cilindros elTpticos concentricos, expressos por :

2 < | x | < 4

82.5 < 2 < 84.5

y < 0

Ocupando o volume de 5.498 cm .
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TIREOIDE

Os lóbulos da tireõide situam-se entre dois cilin

dricos concentricos e são definidos pelas inequaçoes :

x2 + (y +4)
2 < (2.2)2

x2 + (y+4)2 > (l) 2

y < -4

70 < 2 < 75

I (y+4) - j x | |2 > 2 | x2 + (y+4)2 | t2

onde :

/ 2) [zr,l°) *

para 0 < z - 70 < 1.25

2
 "

para

1.25 < z - 70 < 5

Seu volume í de 19.9 cm



no

ESTÔMAGO

O estômago é representado pelo volume situado entre

dois elipsõides concentricos definidos por :

(y - (-4.3)2 + ( z -

"/ rV 7 1H7 " ' 7 TJT7 » '3.387 ' v Z . 3 8 7 ' y 7.387

Ocupando o volume de 152 cm .

PULMÕES

Cada pulmão é representado pela metade de um elipsõi^

de que tem uma seção anterior removida. 0 pulmão esquerdo

ê expresso por :

z > 43.5

Se y < 0

(X V ' 5 ) 2 • ( T ^ ) 2 • (z - 43.5)2 > 1

0 seu volume i de 3378 cm .



in

PELE

A pele é representada por uma canada de 0.2cra de ex̂

pessura que se extende sobre a superfície do simulador ma

temático. Ocupando o volume de 2833 cm , distribuído da se

guinte forma :

cabeça tronco pernas

Volume da pele (cm3) 276 1392 1165

FÍGADO

0 fígado é definido por um cilindro elíptico cortado

por um plano, sendo expresso por :

x a

n «

27 < 2 < 43

Ocupando o volume de 1830 cm .



APÊNDICE II

Neste Apêndice ê apresentado o diagrara de blocos do

programa de cálculo de dose, para fõton de raios-X em ra

diolocia oral.

Ç INICIO

Leitura das seções de cho
que para osso, tecido,
rrão e ar (5 meios)

Leitura do numero de
fõtons, mãxirra eneroia,
tipo de fonte

I
Leitura do espectro, suas
eneroias e corresponden
tes probabilidade

Nurrero total de
fótons atinrido

SeTeci on? um número

aleatório c [ 0,1 I

T
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Seleciona a eneroia
correspondente

SOURCE

Cera as coordenadas do

fõton Incidente e seus
cossenos diretores

COLLINS

Método de Monte Cario. Ca±
cuia a distância percorri^
da pelo fõton, a nova dî
reção c sua posição no

óroío

Foton ainda
possui enerçia ou não esc£

do siiruiador

Calcula i

SIM

i eneroia absorvida
t o rwrtro total dt
soes por foton para

órfão

co11
cada

J
f
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Calcula o somatório das e
nercias absorvidas e o ní

wero total de colisões de to
dos os fõtons para cada regiãoÍPJF

£
Calcula o fator de conver
são da expos-ição na pele
para doses em órgãos e
seus correspondentes coe
ficientes de varição


