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Uma constante preocupação relacionada ao uso da radiação ionizante é a quantidade de dose que os 

profissionais das técnicas radiológicas e pacientes são expostos. A legislação brasileira determina que toda 

submissão à radiação deve ser justificada e conhecida. Um meio de se estimar a dose equivalente é calculando a 

dose de entrada na pele – DEP, a qual obtem-se conhecendo uma das grandezas radiométricas utilizadas para 

aferir a radiação: o KERMA - energia cinética depositada no meio por unidade de massa. Uma equação para o 

cálculo da DEP foi desenvolvida, a partir do cálculo da taxa de KERMA, multiplicada pela intensidade do feixe, 

o fator de retroespalhamento, bem como a substituição do ar pela pele como meio absorvedor da radiação. Os 

principais dados para desenvolvimento da equação da DEP são originários do IPEM Report 78 (UK), NIST 

(USA) e do artigo de Benmakhlouf et. al. O objetivo dessa pesquisa foi desenvolver um aplicativo para o 

sistema operacional Android para calcular a DEP, para que o profissional das técnicas radiológicas possa 

estimar a dose absorvida pelo paciente. O aplicativo foi escrito com ajuda da suite de desenvolvimento 

ECLIPSE juntamente com o SDK do Google. O DEP-Calc foi criado pensando na sua utilização por meio de 
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um dispositivo móvel, por isso o programa consta de telas simples e autoexplicativas, ocupa um pequeno espaço 

na memória interna do dispositivo e é de uso fácil. Para obter-se o valor da DEP de um exame radiográfico, o 

profissional fornece as variáveis utilizadas no exame, bem como as do aparelho, e a partir dessas informações, o 

programa calcula o valor da DEP. Com seu uso, além de atender a um requisito legal, permite uma melhora na 

qualidade da imagem e a otimização da dose, uma vez que o profissional passa a ter conhecimento da radiação 

produzida. 

 

 

1.INTRODUÇÃO 

 

Uma constante preocupação relacionada ao uso da radiação ionizante é a quantidade de dose 

que os profissionais das técnicas radiológicas e pacientes são expostos. Apesar da evolução 

tecnológica, ainda é escasso o estudo da influência que as variáveis elétricas e geométricas de 

um equipamento exercem na dose de entrada na pele (DEP).  

 

Sabe-se que há uma série de fatores que influenciam na determinação precisa da DEP, porém 

não se desenvolveu uma forma direta de calculá-la. Várias publicações mencionam medidas 

intermediárias a serem calculadas em processo multi-etapas , mas não existe uma equação 

única e direta. A fim de se obter a DEP em uma determinada incidência radiográfica é 

necessário calcular-se várias outras grandezas, começando pelo KERMA no ar que representa 

a produção da radiação, até a interação com o paciente, entre outras grandezas. Para cada um 

desses parâmetros obteve-se equações analíticas e a partir dessas gerou-se uma equação 

analítica direta para a DEP. 

 

A legislação brasileira, por meio da Portaria 453/98 da ANVISA determina que toda 

submissão à radiação deve ser justificada e toda dose entregue ao paciente deve ser 

conhecida. O objetivo dessa pesquisa foi desenvolver um aplicativo para o sistema 

operacional Android para calcular a DEP, para que o profissional das técnicas radiológicas 

possa estimar a dose absorvida pelo paciente, calculado a partir de variáveis elétricas e 

geométricas do exame radiográfico. Além disso, o aplicativo permite ao profissional escolher 

uma técnica de menor dose, caso queira, a partir do cálculo de valores alternativos ao 

protocolo padrão.  

  
 

 

2 INFLUÊNCIA DAS VARIÁVEIS ELÉTRICAS E GEOMÉTRICAS DA 

PRODUÇÃO DA RADIAÇÃO 
 

A produção dos fótons, no aparelho radiográfico, ocorre dentro de um tubo evacuado e 

consiste no aquecimento de um filamento de tungstênio, que por efeito termiônico gera uma 

nuvem de elétrons livres. Os elétrons gerados são atraídos em direção ao anodo devido a 

grande diferença de potencial positiva (ddp). Nesse trajeto cátodo-ânodo, o elétrons adquirem 

energia cinética e colidem com o ânodo, um alvo metálico, onde ocorrem diversas interações 

e a energia cinética dos elétrons é convertida em energia radiante. A emissão da energia 

radiante será igual a diferença de energia cinética total do elétron e a utilizada para interação 

– essa energia será emitida sob forma de ondas eletromagnéticas, os raios X (Tahuata, 2003). 

 

A dose entregue ao paciente depende do processo da produção da radiação, em especial das 

variáveis elétricas escolhidas pelos profissionais das técnicas radiológicas, das variáveis 

geométricas da ampola e da filtração. Pensando em estimar a dose aproximada que um 

paciente recebe ao realizar um exame radiográfico, iniciou-se uma pesquisa buscando 
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relacionar todos os fatores que influenciam, desde o processo de produção na ampola 

radiográfica até o momento de interação da radiação com o paciente. 

 

Assim, determinar relações matemáticas, por meio de equações multivariáveis, entre os 

parâmetros técnicos e a produção do feixe de raios X diagnóstico é essencial para um 

conhecimento da DEP. Por consequente, o entendimento matemático da produção da 

radiação, permite prever a interação dos fótons com o paciente e o feixe resultante que 

interagirá com filme ou detector eletrônico.  
 

 

3 DOSE DE ENTRADA NA PELE 
  

Segundo a literatura [1, 3, 5, 8] existem diferentes meios para chegar aos valores de dose de 

entrada na pele (DEP). Nesse estudo foi desenvolvida uma equação analítica direta (Equação 

1) para calcular a estimativa de dose de entrada na pele, a partir da equação do KERMA 

gerada em pesquisas anteriores, corrigida pela filtração da ampola radiográfica, multiplicada 

pelo fator de retroespalhamento (BSF),  bem como a substituição do ar pela pele como meio 

absorvedor da radiação. 

 

                                                 (1) 
 

 

Essa equação, embora simples,  necessitou de muita pesquisa para relacionar todas as 

variáveis que influenciam no cálculo da DEP. Para tal os valores de KERMA no ar na 

superfície de entrada (ESAK) foram ajustados pela substituição do ar pela pele como meio 

absorvedor da radiação. Para Faro (2003), o ESAK é o valor do KERMA no ar no ponto que 

o feixe entra em contato com a superfície de entrada do paciente, levando em consideração o 

fator de retroespalhamento. Para encontrar o ESAK é necessária a medida do KERMA no ar 

de entrada (INAK), que representa a quantidade de radiação produzida durante a incidência 

radiográfica, ou seja, aquele que ainda não entrou em contato com a pele do paciente. O 

INAK foi definido por Silva et .al (2010), como a radiação total entregue ao paciente durante 

o exame, calculado pelo valor do rendimento do tubo (taxa de KERMA por mAs) 

multiplicado pelos fatores de corrente, tempo e distância utilizados no exame, como mostra a 

equação 2. 

 

                                    (2) 

Onde: 

KERMA=taxa de KERMA no ar[mGy/mA a 75cm] 

I=corrente elétrica[mA] 

T=tempo[s] 

D=distância foco paciente[m] 

 

 

A equação do KERMA (Equação 3), também desenvolvida em uma pesquisa anterior, onde 

utilizou-se dados do programa Report 78 Spectrum Processor do IPEM – UK. O KERMA, 

entre outros, sofre influência da tensão de pico selecionada de forma direta, ou seja, quanto 

maior for a tensão utilizada, maior será o KERMA. Essa grandeza é usada para medir a dose 

absorvida ao longo de um feixe de radiação ionizante. É estabelecida uma relação entre a 

grandeza KERMA e a dose absorvida, para determinar a radiação que foi absorvida na pele 

dos pacientes que foram submetidos à exposição da radiação ionizante. Para se obter a 
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medida de KERMA no ar, faz-se um paralelo entre a quantidade de radiação que foi emitida 

pelo catodo e a energia que ficou depositada no meio em que houve a emissão. (TAUHATA 

et al., 2003) 

 

       +B                             (3) 
  

Onde: 

r=ondulação de tensão(ripple)[%] 

g=ângulo anódico[grau] 

v=tensão de pico[kV] 

 

 

O fator de retroespalhamento (BSF) é considerado como a razão entre uma quantidade de 

KERMA medida em uma superfície de um simulador ou material que encontra-se voltado 

para a fonte de radiação e com a mesma quantidade de KERMA ao ar livre. Ou seja, trata-se 

de um fator de correção para as medidas que são realizadas no controle de qualidade 

periódico dos setores de radiodiagnóstico. 

 

Em uma pesquisa paralela foram desenvolvidas equações analíticas para o cálculo do BSF, 

por meio de dados consolidados, facilitando deste modo o uso e cálculo do BSF para ser  

incorporado a outras equações e cálculos de dose, demonstrada na equação 4. A definição do 

BSF leva em consideração a energia do feixe incidente, o tamanho do campo de radiação e do 

meio e pode ser determinado por simulações de Monte Carlo (FARO, 2003; AKHDAR, 

2006). 

 

 

 
(4) 
 
A fim de corrigir os coeficientes de atenuação mássicos, para cada valor de energia utilizado 

em cada exame, foi encontrada uma equação (Equação 5), segundo os valores da base de 

dados NIST. Os valores dos coeficientes de atenuação mássicos são dependentes da energia 

do feixe, ou seja, são ajustados conforme o exame que for requisitado.  
 

                                          (5) 

 

 

4 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

 

Estas  equações de nada servem se estiverem restritas ao ambiente acadêmico. O objetivo da 

compreensão da influência dos parâmetros e o desenvolvimento de equações é justamente 

levar esta informação qualificada ao uso diário dos profissionais das técnicas radiológicas. 

Com o surgimento dos smart-phones e tablets, o desenvolvimento de aplicativos para estes 

tipos de dispositivos permitem alcançar universalmente os profissionais da área da saúde. 

 

O Android é uma plataforma desenvolvida para atuar inicialmente em dispositivos móveis, 

baseada no sistema operacional Linux e é um projeto de mais de 40 empresas do ramo de 

tecnologia e telecomunicação lideradas pelo Google inc. Possui uma gama muito grande de 
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bibliotecas de componentes que auxiliam no desenvolvimento do aplicativo, além de uma 

interface gráfica que facilita ainda mais seu desenvolvimento. 

  

Podemos citar como pontos fortes da plataforma, a gratuidade, por se tratar de um código 

aberto, e também a facilidade e rapidez do desenvolvimento. Durante o desenvolvimento do 

aplicativo, foram utilizadas algumas bibliotecas do pacote Android que facilitam sua 

construção como: Widgets,  Activity,  Bundle e Menu. 

 

O Google inc. disponibilizou o Kit de Desenvolvimento do Android em Novembro de 2007. 

O kit de desenvolvimento possui ferramentas que são usadas para a criação dos aplicativos 

Android. No desenvolvimento deste aplicativo foi utilizado o Plug-in para IDE Eclipse5, que 

é disponibilizado junto com SDK do Android na versão 4.2 que está disponível na pagina de 

desenvolvedores do Android. O Plug-in facilita o desenvolvimento dos códigos, pois fornece 

recursos como a interface gráfica, tornando o desenvolvimento rápido e prático. 

 

4.1 Desenvolvimento 

 

O desenvolvimento do aplicativo ocorreu em seis etapas. Primeiramente ocorreu a 

prototipação das telas, logo após criou-se as telas, desenvolveu-se o código em linguagem 

JAVA, fez-se testes no emulador, testou-se em dispositivos móveis  e por último publicou-se 

no Google Play. 

 

Para fins de ajustes e melhorias foram feitos testes no emulador do Android. Neste ponto do 

desenvolvimento é essencial uma rotina de verificação de erros, para evitar futuras 

modificações no código Java e no layout da aplicação. 

 

Após os testes feitos no emulador, o próximo passo foi testar em dispositivos como tablets e 

smart-phones para poder ter uma noção real de como o aplicativo estava funcionando, nas 

diversas versões do sistema operacional. Os testes são de extrema importância para um 

melhor acabamento do aplicativo, corrigindo assim todas as suas deficiências. Logo após 

disponibilizou-se o aplicativo gratuitamente no Google Play, para torna-lo acessível a 

qualquer pessoa. 

 

 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

DEP-Calc foi criado pensando na sua utilização por meio de um dispositivo móvel (figura 1), 

por isso o programa consta de telas simples e autoexplicativas - possui uma opção help, 

disponibilizando conceitos para cada variável. 
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Figura 1. Telas DEP-Calc 

 

  

O programa ocupa um pequeno espaço na memória interna do dispositivo e está sendo 

desenvolvido para rodar no sistema operacional Android, nas versões 2.0 até 4.0, por ser esse 

um software livre, além de possuir uma distribuição rápida via internet quando 

disponibilizada no repositório Google Play. 

 

 O aplicativo permite que o profissional das técnicas radiológicas insira apenas uma vez as 

variáveis fixas do aparelho radiográfico (ondulação, ângulo anódico e filtração), alterando a 

cada exame executado, apenas os parâmetros elétricos (tensão, corrente, tempo) e a área a ser 

irradiada do paciente. Com essas informações, o aplicativo fornece o valor do KERMA no ar 

e da DEP.  
 

Esta funcionalidade permite ao usuário, antes de executar o exame, alterar os valores do 

mesmo a fim de usar uma técnica radiográfica diferente, com a aplicação de tensões mais 

altas a fim de diminuir a DEP. O usuário poderá ainda escolher o idioma desejado: inglês ou 

português. 

 

 

 

6 CONCLUSÃO 

 

O DEP-Calc é  um aplicativo simples e de fácil uso que pode ser utilizado em qualquer lugar 

por meio de um dispositivo móvel . Com sua utilização, além de atender a um requisito legal, 

permite uma melhora na qualidade da imagem e na otimização da dose, uma vez que o 

profissional das técnicas radiológicas passa a ter conhecimento da radiação produzida. Com 
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as pesquisas paralelas, trabalhando nas equações para aumentar a fidelidade dos dados, novas 

versões do aplicativo serão lançadas, com as devidas correções e aperfeiçoamentos. 
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