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RESUMO 

 
Este trabalho tem como objetivo reproduzir um modelo computacional para fins dosimétricos dos 

procedimentos radiológicos, em especial na área odontológica. Devido ao grande avanço nos métodos de 

radiodiagnósticos, e consequentemente, nos tratamentos odontológicos, houve aumento significativo de 

exposições à radiação ionizante na região oral.  A partir da criação de um modelo computacional é possível 

realizar uma análise dosimétrica com o objetivo de avaliar a dose absorvida nessa região, através do sistema 

computacional SISCODES, desenvolvido pelo grupo de pesquisa NRI/UFMG (Núcleo das Radiações 

Ionizantes). Baseando-se em um conjunto de informações digitais providas por tomografia computadorizada, 

um modelo de voxel tridimensional foi criado, e seus tecidos representados O modelo foi exportado para o 

código MCNP. Em associação ao SICODES, utilizou-se o método Monte Carlo N-Particle Transport Code 

(MCNP-5) para reproduzir o processo estatístico correspondente à interação de partículas nucleares com os 

tecidos humanos. O estudo servirá como fonte de dados para estudos dosimétricos na região oral, prevendo 

efeito determinístico e minimizar o efeito estocástico da radiação ionizante.  
 

 

1.  INTRODUÇÃO 
 

Os raios X são ondas eletromagnéticas de comprimento de onda muito curto menor que um 

Angstrom. Quanto menor seu comprimento de onda maior seu poder de penetração. Essa 

energia pode ser absorvida pela matéria de modo que, quando maior a espessura, densidade, e 

numero atômico dos constituintes, maior absorção. A interação dos raios X geram radiações 

secundarias, produzindo ionização. [1] 

 

Desde a descoberta dos Raios X no ano de 1895 pelo professor Wilhelm Conrad Röntgen                          

[2], a radiologia médica e odontológica vem sofrendo grandes avanços tecnológicos em 

termos de qualidade do radiodiagnóstico como também em redução de dose de radiação 

empregada nesses procedimentos. Na radiologia odontológica as técnicas mais utilizadas são 

radiografias periapical, panorâmica, e tomografia computadorizada. Nessa ordem de menor 

para maior o nível de radiação que incide sobre a região bucal ocorre para cada protocolo. O 

uso destas modalidades é imprescindível na odontologia, para identificar patologias, 

visualizar dentes retidos e a avaliação de estruturas ósseas para implantes dentários [1]. 
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A Radiografia Periapical (RP) é uma técnica radiológica intrabucal onde o filme radiológico 

é colocado na boca para que este seja exposto à radiação direta aos raios X. A técnica 

utilizada seguem os mesmos princípios da radiologia médica, porém em geral são aparelhos 

compactos que utilizam menores fatores de exposição (kVp e mAs). Os filmes apresentam 

embalagens individuais com apenas uma película reveladora, caso haja necessidade de cópia 

para arquivamento, utilizam-se os filmes com dupla película. Esta técnica tem como objetivo 

expor o dente e o osso alveolar circunvizinho, através de duas técnicas radiográficas: a da 

bissetriz e a do paralelismo [1]. 

 

Na Tomografia Panorâmica (TP) a imagem formada é representada em um volume no plano, 

sendo formada uma imagem bidimensional. Esta modalidade radiodiagnóstica é realizada 

através de um aparelho de raios X convencional cujo tubo de raios X emite o feixe enquanto 

o detector ou filme de registro da imagem move-se no sentido contrário sincronizando com o 

tubo de raios X. Entretanto, há uma particularidade deste método: somente no nível de fulcro, 

que é representado pelo eixo de apoio através do qual o tubo de raios X e o chassi se movem, 

é apresentado. A imagem formada neste nível terá uma maior nitidez, os demais planos 

também apareceram na imagem, porém de maneira difusa [3]. 

 

A Tomografia Computadorizada (TC) é uma modalidade radiodiagnóstica que permite gerar 

imagens de um corte anatômico de qualquer região de interesse. Neste método, a imagem é 

formada a partir do uso de raios X cujo tubo de raios X emite radiação girando ao redor do 

paciente enquanto o arco de detector em oposição ao tubo detecta a radiação não colidida que 

atravessa o paciente, gerando informações relacionadas com nível de atenuação. Estes dados 

são convertidos em um sinal digital e enviados para o sistema matemático, que resolve o 

problema inverso. A TC utiliza um feixe de radiação colimado que realizará o estudo de uma 

fatia ou seção delgada por vez, sendo esta fatia representada por pequenas unidades de 

volume tridimensional - voxels. A fração logarítma do valor do feixe após atenuação ao 

passar pelo paciente com o valor da intensidade inicial do feixe de raios X é obtida. Este 

valor é convertido em dados digitais que auxilia a compor um sistema matricial cuja inversão 

produz os coeficientes de atenuação linear em cada voxels. Depois de normalizados pelo 

coeficiente de atenuação da água, no mesmo espectro energético, é obtido um valor de 

numero de TC (H.U – unidade de Hounsfield), que são convertidos em níveis de graus de 

cinza. São realizadas varias capturas de sinais por volta completa do tubo ao redor do 

paciente. A imagem é apresentada bidimensionalmente composta pelos pixels que esta 

associada ao valor HU de cada um dos voxels, em uma janela de graus de cinza que compõe 

a imagem. Esta modalidade é integrada a estação de trabalho computacional onde permite 

processamento de imagem multiplanar nos planos axial, coronal e sagital, assim como 

também utilizar ferramentas do software que auxiliam o diagnóstico médico [3]. 

 

O SISCODES é um sistema computacional que faz simulações tridimensionais. Este utiliza 

como fonte de estudo imagens tomográficas que depois de elaborados os modelos,               

simulam feixes de radiação ionizante determinando a distribuição espacial de dose absorvida. 

Este se associa ao método Monte Carlo N-Particle Transport Code (MCNP-5), o qual é capaz 

de simular o transporte da interação da energia ionizante nos tecidos humanos. O SISCODES 

foi projetado para utilizar na plataforma Linux C++ , PHP , PYTHON e SQL [4,5].   

 

 

 



INAC 2013, Recife, PE, Brazil. 

 

Este estudo tem o objetivo de desenvolver um modelo computacional para fins dosimétricos 

da região oral, baseando-se nas ferramentas computacionais SISCODES e MCNP-5, para 

prever os efeitos determinísticos e minimizar efeitos estocásticos causados pela radiação 

ionizante pelo radiodiagnóstico. 

  

                                           

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Foi utilizada uma série de imagens de tomografia computadorizada de cabeça, limitada na 

região oral, no formato DICOM, Fig.1. Essas são selecionadas e armazenadas conforme a 

região de interesse do estudo. Esta etapa permite ao usuário fazer uma seleção das imagens 

em função das dimensões da malha e da discretização desejada. As imagens digitalizadas 

foram transferidas para um módulo de manipulação de imagens, dito “trata imagem”, onde se 

gerou um modelo tridimensional em graus de cinza representativo da série de imagens 

bidimensionais de TC, Fig.2. Assim, este procedimento faz a conversão dessas imagens em 

um modelo de camadas de cinza que está baseada no modelo voxels de tons de cinza, Fig. 3, 

a partir das diferenças de densidades ópticas relacionada à atenuação dos variados tipos de 

tecidos. Os tecidos serão delimitados pela diferença dos tons de cinza. 

 

 

 

 
                                          

Figura 1. Imagem de TC. 
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 Figura 2. Respectivo modelo tridimensional em graus de cinza. 

 

 

Posterior ao modelo de tons de cinza é gerado o módulo de tecido, Fig.4. Esta etapa converte 

o modelo em tons de cinza em um modelo de voxels de tecido. Para tal foi utilizado o banco 

de dados de tecidos para relacionar cada tom de cinza a um tecido correspondente. Nesta 

etapa utiliza-se a interface administrativa do SISCODES, que permite acesso ao banco de 

dados de tecidos com suas respectivas composições químicas, kerma de fótons e nêutrons, 

densidade mássica, codificação e cor. Após esta etapa o modelo é exportado para o código 

MCNP-5. 

 

 

 
 

Figura 3. Modelo voxels de tons de cinza de outra região de interesse.  
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Figura 4. Módulo de tecido da figura 3. 

 

 

Definidos os tecidos, no módulo de marcação de ROIS são selecionadas todas as regiões de 

interesse que serão os voxels nos quais a fluência e o espectro dos fótons de raios X serão 

avaliados. Esta mesma marcação servirá como fonte de entrada da conversão do arquivo do 

SISCODES para realização do estudo via MCNP-5, Fig. 5. 

 

 

 
 

Figura 5.  Módulo gera ROIS. 
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3. RESULTADOS 

 

O modelo tridimensional de tecidos foi construído através de uma série de imagens de TC em 

seus três planos, X, Y e Z, Fig.6. Seus voxels foram discretizados e a constituição material foi 

selecionada conforme o tecido correspondente, Tab.1. Esta série de imagens no modelo de 

voxels, serão utilizadas pelo SISCODES no módulo de visualização do resultado após 

simulação, onde a geração das curvas de isodoses, através da conversão da fluência dos 

fótons em dose, será apresentada. 

 

 

 
 

             

Figura 6. Imagens do modelo de voxels de tecidos nos planos X, Y e Z respectivamente. 

 

 

Cor ID  Nome  Densidade (g/cm3) 

  1  ar 0.0012 

  165  ar externo 0.0012 

  7  cartilagem 1.1 

  138  cerebelo 1.04 

  135  cérebro adulto 1.04 

  221  dente 3.2 

  80  esôfago 1.05 

  119  língua 1.03 

  19  medula espinhal 1.04 

  171  mucosa 1.03 

  6  músculo esquelético 1.05 

  168  nasofaringe (ar interno) 0.0012 

  17  osso corpo vertebral 1.18 

  3  osso crânio 1.61 

  223  osso trabecular 1.1 

  2  pele 1.09 

 

Tabela 1. Legenda de tecidos. 
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4. DISCUSSÃO 

 

O desenvolvimento de fantomas computacionais para dosimetria tem sido investigado 

a mais de cinco décadas [6,10]. Pode-se observar um continuo aumento de complexidade e 

acréscimo de detalhes neste processo. Modelos de corpo inteiro, que se tornaram padrão, 

foram desenvolvidas para o sexo feminino, masculino, com idades diferentes e mesmo 

grávidas [7,11]. Há vários modelos publicados [8,9]. No NRI, vários fantomas 

computacionais foram desenvolvidos para diversos fins, compondo partes do corpo humano, 

que são incorporados em modelos analíticos ou de voxels de mais baixa resolução. Assim, 

este trabalho se incorpora nesta tentativa, na condição  que um modelo de voxels de maior 

definição envolvendo a arcada dentária poderá ser incorporado em um modelo de cabeça de 

mais baixa resolução.   

  

 

 

5. CONCLUSÃO 

 

Foi elaborado um modelo de voxels tridimensional, com representação anatômica e tecidual 

da região oral de um indivíduo. Este modelo será utilizado para posterior pesquisa de estudos 

dosimétricos, comparando com dados experimentais utilizados em procedimentos 

radiodosimétricos, em especial na área da radiologia odontológica.   
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