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RESUMO 
 
As radiografias constituem um meio auxiliar de diagnóstico muito importante na área médico-odontológica. Em 
particular, as radiografias também são fundamentais no tratamento em epidemiologia de cárie e em outras 
especialidades da odontologia como implantodontia, periodontia, cirurgia bucomaxilofacial, endodontia entre 
outras. Portanto, torna-se necessário um controle entre os fatores empregados para a obtenção das radiografias, 
as informações nelas contidas e a quantidade de radiação recebida pelo paciente. Na realização de uma 
radiografia odontológica, o indivíduo é exposto à radiação e parte dela será absorvida por seu organismo. A 
estimativa da dose absorvida pode ser feita através de cálculos, onde são considerados: a distância da fonte ao 
indivíduo, a energia dos raios X emitidos no momento da exposição e a região do corpo que foi exposta; e como 
essa opção não possui muita precisão, buscam-se formas alternativas para quantificar tais doses. Propõem-se 
neste trabalho a construção de um simulador de cabeça para ser utilizado na estimativa da dose absorvida em 
pacientes, durante a realização de exames radiográficos odontológicos. Como perspectiva do trabalho, pretende-
se usar o fantoma para auxiliar na estimativa de doses absorvidas para a obtenção de parâmetros em aparelhos 
de raios X odontológicos, contribuindo para obtenção de imagens com maior qualidade e menor dose de 
radiação nos pacientes.  
 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
Após a descoberta dos raios X por Röentgen em 1895, foram feitos vários estudos sobre suas 
propriedades, e surgiram inúmeras aplicações para esse tipo de radiação, e com isso a 
necessidade do controle sobre seu uso. Como conseqüências desses estudos foram 
desenvolvidos os aparelhos de raios X, os filmes radiográficos, as soluções reveladoras e 
fixadoras, e também surgiu a preocupação com a proteção dos pacientes contra os efeitos da 
radiação. 
 
Com os avanços tecnológicos, as técnicas de avaliação da exposição do corpo humano e 
outros materiais se tornaram mais precisas na obtenção dos resultados estimados da energia 
depositada nesses meios. Entre os métodos utilizados para esse tipo de avaliação estão os 
dosímetros, que indicam o valor de uma quantidade física em função da calibração do 
detector. Os dosímetros pessoais mais utilizados são os de filme fotográfico, cristais 
termoluminescentes (TLD) e a câmara de ionização de bolso, também conhecida como caneta 
dosimétrica [1]; outro método de estimar a dose faz uso da biodosimetria, bastante usada em 
casos acidentais ou suspeitas de exposições e que se baseia na investigação de efeitos 
biológicos induzidos objetivando relacioná-los com as doses absorvidas. Entre os indicadores 
empregados na biodosimetria, a quantificação de aberrações cromossômicas é o método mais 
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confiável na avaliação de uma exposição à radiação ionizante [2]. Além desses dispositivos, 
existem ainda os fantomas, que podem ser usados para o cálculo da dose equivalente em 
órgãos. A palavra fantoma, um neologismo da palavra inglesa phantom, significa um 
simulador do corpo humano ou de outros meios conectado a um código que simule o 
transporte de radiação na matéria. 
 
Esse trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de um fantoma ou simulador da cabeça, 
para estimar doses absorvidas por radiação em pacientes submetidos às radiografias 
odontológicas. 
 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1.  Fantomas 
 
Fantomas são simuladores do corpo humano e de outros meios, sendo utilizados na realização 
de inúmeros testes de imagem, controle de qualidade de exames radiológicos e dosimetria, e 
se dividem em dois tipos: (a) os fantomas físicos ou simuladores são compostos, por 
exemplo, por materiais como acrílico, por possuir densidade semelhante à do corpo humano; 
e (b) os virtuais, que podem ser matemáticos ou de voxels e desenvolvidos para utilização em 
simulações computacionais. 
 
Os fantomas são ditos homogêneos quando compostos por um único tipo de material, e 
heterogêneos quando compostos por diferentes materiais; e ambos têm a função de simular as 
densidades de tecidos do corpo humano ou de meios a serem percorridos pela radiação. 
 
Um exemplo de fantoma físico homogêneo é o fantoma de acrílico utilizado para simular o 
coração humano (FIGURA 1). Um exemplo de fantoma heterogêneo é o Alderson-Rando 
(FIGURA 2), cuja composição é um esqueleto humano natural recoberto com material 
radiologicamente equivalente ao tecido mole, e cujas densidades se baseiam nas medidas do 
homem padrão [3], [4]. 
 
Os fantomas matemáticos foram bastante utilizados nas medições de doses equivalentes em 
órgãos e tecidos humanos. Nos fantomas matemáticos o tamanho e a forma dos órgãos e do 
corpo são descritos por equações que representam a combinação de planos, esferas, cilindros, 
cones e elipsóides. Cada órgão é representado por equações quadráticas, tendo composição e 
densidade homogêneas. Quando agrupados, os órgãos permitem uma representação 
heterogênea do corpo humano. Exemplos de fantomas matemáticos são os fantomas ADAM e 
EVA (FIGURA 3). 
 
Com a evolução das técnicas de obtenção de imagens médicas, surgiram os fantomas 
computacionais baseados em voxels e equivalentes às representações virtuais da anatomia 
humana. Esses fantomas são desenvolvidos a partir de imagens tomográficas ou de 
Ressonância Magnética de regiões do corpo e são muito utilizados em simulações 
computacionais. Quando acoplados a códigos Monte Carlo, os fantomas computacionais são 
usados para se fazer estimativas da distribuição de dose equivalente em órgãos e tecidos, fato 
muito importante nesse tipo de estudo, uma vez que medidas associadas à radiação ionizante 
não podem ser realizadas diretamente no corpo humano. O fantoma de voxels MAX 
(FIGURA 4), utilizado neste trabalho, foi desenvolvido com auxílio de imagens segmentadas 
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de tomografias computadorizadas, de imagens baseadas em livros de anatomia e de dados do 
esqueleto contidos em [4] e [5]. 

 
 
 

 
 

Figura 1.  Fantoma homogêneo do coração. 
 
 
 

 
 

Figura 2. Fantoma Alderson-Rando feminino [6]. 
 
 
 

 
 

Figura 3. Fantomas adultos ADAM e EVA [7]. 
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Figura 4. Distibuição dos órgãos no fantoma MAX em visão 
frontal e lateral [8]. 

 
 
 

2.2. Técnicas radiográficas 
 
Com o propósito de fazer estimativas da dose absorvida em pessoas irradiadas por raios-X 
nos exames odontológicos, serão utilizadas três técnicas radiográficas intrabucais: a 
periapical da bissetriz ou técnica de CIESZINSKI, a interproximal e a oclusal, para marcar 
filmes radiográficos colocados no fantoma, em localização correspondente à utilizada na boca 
do paciente, conforme a técnica utilizada, como se observa na Figura 5. 

 
 
 

 
 

Figura 5. Localização dos filmes radiográficos de acordo com 
a técnica utilizada: (A) Técnica Periapical; (B) Técnica 

Oclusal e (C) Técnica Interproximal. 
 
 
 

A técnica periapical é uma técnica convencional que tem como objetivo mostrar os dentes e 
os tecidos vizinhos a seus ápices (região final da raiz). Ela é indicada para observação de 
infecções, avaliação de traumas, procedimentos endodônticos, controle de implantes, entre 
outras. A técnica interproximal registra apenas as coroas dos dentes posteriores de ambas as 
arcadas dentárias e é indicada principalmente para pesquisa de cárie e avaliação de 
restaurações. E a técnica oclusal mostra um arco dental completo ou parcial e é indicada para 
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o estudo de fraturas nos ossos maxilares e nos dentes, avaliação de dentes inclusos ou 
supranumerários, extensão de lesões, localização de corpos estranhos e controle da ação de 
aparelhos ortodônticos. 

2.3. Filmes radiográficos 
 
Os filmes de raios-X são o meio utilizado para registrar a imagem radiográfica depois de 
serem expostos à radiação e revelados. São constituídos por uma base de poliéster, coberta 
com gelatina impregnada de sais de halogenados de prata, formando a parte sensível do filme, 
e, sobre esta, a capa protetora. 
 
São classificados, quanto à sua utilização, em intrabucais, extrabucais e dosimétricos. Os 
intrabucais são colocados no interior da cavidade bucal, para a exposição aos raios-X. Já os 
filmes extrabucais, de tamanho relativamente maior, são usados para tomadas radiográficas 
fora da cavidade bucal. E os dosimétricos são filmes especiais que servem para medir a 
exposição dos operadores de raios-X. Quanto ao tamanho, os filmes radiográficos podem ser 
encontrados em várias medidas, conforme seu uso ou finalidade. Os filmes intrabucais 
utilizados nas técnicas periapicais e interproximais têm dimensões 3,3 cm x 4,4 cm e os 
utilizados na técnica oclusal tem dimensões 5,8 cm x 7,8 cm (FIGURA 6). 

 
 
 

 
 

Figura 6. Filmes radiográficos periapicais e interproximais 
(A e B), e oclusal (C). 

 
 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
O simulador de acrílico (fantoma homogêneo) foi construído para ser usado em exposições 
geradas pelo aparelho de raios X odontológico do Laboratório da Radiologia do IFPI e tem a 
função de simular um paciente que está realizando um exame bucal utilizando uma das 
técnicas radiográficas citadas anteriormente. Esse fantoma tem as dimensões de uma cabeça 
padrão, conforme dados da ICRP 89. Para isso, foi utilizada uma placa de acrílico, cuja 
densidade é semelhante à dos tecidos bucais, com dimensões de 1 metro por 2 metros 
(comprimento x altura), e 4,9 milímetros de espessura. Posteriormente essa placa foi cortada 
em cinqüenta partes iguais de aproximadamente 19,5cm x 19,5cm. Esses pedaços, 
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sobrepostos, formam o fantoma, um paralelepípedo com dimensões aproximadas de 19,5cm x 
19,5cm de base e 24,5 cm de altura (FIGURA 7). 

 
 
 

 
 

Figura 7. Fantoma de acrílico. 
 
 
 

A posição, a altura e as distâncias laterais do filme no fantoma de acrílico, em cada uma das 
técnicas radiográficas a serem simuladas, foram determinadas com o auxílio do software free 
Scion Image e do fantoma de voxels MAX, adaptado para esse estudo. Para isso, foram 
considerados apenas a cabeça e parte do pescoço desse fantoma, equivalendo as primeiras 70 
fatias e verificadas as respectivas posições dos filmes de acordo com a técnica adotada e os 
órgãos de interesse – os ossos maxilares. A Figura 8 mostra a fatia de número 50 do fantoma 
MAX com as marcações feitas para se determinar a posição e as distâncias frontais e laterais 
do filme no fantoma de acrílico. 

 
 
 

 
 

Figura 8. Fatia número 50 do fantoma MAX. Azul: ossos e 
dentes; Amarelo: tecido mole. 

 
 
 

Com o fantoma montado, foi acoplado um filme em cada uma das três técnicas utilizadas 
para se realizar as irradiações. Na técnica periapical, o filme é colocado, com seu eixo maior 
paralelo ao plano horizontal, a uma altura, de cima para baixo, de 17,2 cm (dezoito 
centímetros), e de baixo para cima de 4,0 cm, compreendendo as fatias de número 50 a 57 no 
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fantoma de voxels. A distância ântero-posterior é 4,2 cm, 12 pixels no fantoma de voxels, e a 
distância lateral no lado direito é 5,6 cm (16 pixels). Esse acoplamento do filme ao fantoma 
foi possível devido os cortes de tamanho do filme, feitos nas partes da placa de acrílico 
correspondentes. Na montagem do fantoma, para essa tomada radiográfica, primeiramente 
são encaixadas as partes inferiores da placa, até se chegar à altura desejada, quando então 
será colocado o filme, nos pedaços já cortados, e em seguida, encaixadas as fatias restantes 
(FIGURA 9). 

 
 
 

 
 

Figura 9. Fantoma montado até a altura em que o filme é 
posicionado na técnica periapical (A e B), e posição do filme 

com o fantoma completo (C). 
 
 
 

Na técnica interproximal, o filme fica posicionado de maneira semelhante, mas agora a uma 
altura, de cima para baixo, de 16,3 cm, e de baixo para cima de 5,4 cm, correspondentes às 
fatias de número 46 a 53 no fantoma de voxels. As distâncias ântero-posterior e lateral serão 
iguais às usadas na técnica periapical, só que no lado esquerdo. A montagem do fantoma, 
nesse caso, é feita de modo igual ao anterior (FIGURA 10). 

 
 
 

 
 

Figura 10. Montagem do fantoma para a técnica 
interproximal até a altura do filme (A) e completamente 

montado (B e C). 
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E para a irradiação usando a técnica oclusal, o filme é colocado com seu longo eixo paralelo 
ao plano horizontal, não havendo então a necessidade de se fazer cortes nos pedaços da placa 
de acrílico. As “fatias” inferiores vão sendo encaixadas até a altura desejada, e o filme 
acoplado entre duas fatias. A altura do filme, de cima para baixo, é 17,5 cm, o que 
corresponde à fatia 49 do fantoma MAX, e a distância anterior é de aproximadamente 1,5 cm 
(4 pixels), como se observa na Figura 11. 

 
 
 

 
Figura 11. Fantoma montado para a técnica oclusal até a 

altura do filme (A) e completamente montado (B). 
 
 
 

4. CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS 
 
Neste trabalho foi desenvolvido um simulador de cabeça, formado por chapas de acrílico, 
para auxiliar na estimativa da dose absorvida por pacientes expostos a aparelhos de raios X 
em exames odontológicos. O simulador está adaptado para as técnicas intrabucais periapical, 
interproximal e oclusal; e possui marcações específicas à técnica e ao filme utilizado. Como 
principal perspectiva para esse estudo tem-se a realização de testes utilizando o aparelho de 
raios X odontológico, do Laboratório de Radiologia do IFPI, e cuja meta é levantar curvas 
que auxiliarão nos cálculos estimados das doses absorvidas. 
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