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RESUMO 

As realizações de medições dosimétricas nem sempre acontecem de forma direta no corpo humano. Para tanto, 
estas avaliações podem ser realizadas utilizando modelos antropomórficos (fantomas) que comprovam modelos 
computacionais de exposição (MCE) utilizando técnicas do Método Monte Carlo para simulações virtuais. Estas 
técnicas de processamento aliado com computadores mais potentes e acessíveis tornam o Método Monte Carlo 
uma das ferramentas mais utilizadas mundialmente na área de transporte de radiação. O Método é uma 
ferramenta computacional que simula um grande número de interações microscópicas para estimar quantidades 
macroscópicas de interesse, sendo capaz de auxiliar estudos onde medidas físicas são inconvenientes ou 
impossíveis. Por exemplo, para simular processos estatísticos, tais como a interação das radiações ionizantes 
com a matéria em sistemas físicos e biológicos para a aplicação em radiodiagnósticos, determinando assim, 
grandezas dosimétricas como dose absorvida em órgão ou tecidos e a dose de entrada na pele, variando-se a 
energia, posição, direção, e outros parâmetros do feixe de radiação. Neste trabalho, o programa de Monte Carlo 
EGS4 foi utilizado no desenvolvimento de um modelo computacional de exposição externa para estudo da dose 
de entrada na pele para radiografias de tórax e coluna, objetivando otimizar tais práticas com a redução de doses 
em pacientes, profissionais envolvidos e do público em geral. Os resultados obtidos experimentalmente com o 
eletrômetro da Radcal, modelo 9015, associado à câmara de ionização para Radiodiagnóstico de modelo 10x5-6, 
mostraram que o modelo computacional proposto pode ser utilizado em programas de garantia da qualidade em 
Radiodiagnóstico, avaliando a dose de entrada na pele quando se varia parâmetros do feixe de radiação tais 
como quilo voltagem pico (kVp), produto corrente-tempo (mAs), filtração total e distância fonte superfície 
(DFS), otimizando as práticas em radiodiagnóstico e atendendo as normas vigentes. 

1. INTRODUÇÃO

As realizações de medições dosimétricas nem sempre acontecem de forma direta no corpo 
humano. Para tanto, estas avaliações podem ser realizadas utilizando modelos 
antropomórficos (fantomas) que comprovam modelos computacionais de exposição (MCE) 
utilizando técnicas do Método Monte Carlo para simulações virtuais. Além do modelo 
antropomórfico e o código Monte Carlo – utilizado para simular o transporte desta radiação e 
sua interação com a matéria – também compõe um MCE, algoritmos que simulam a fonte 
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radioativa usada. Os modelos antropomórficos usados em dosimetria numérica usualmente 
denominados fantomas de voxels (ou tomográficos) são produzidos a partir de pilhas de 
imagens CT (Computed Tomography) ou MRI (Magnetic Resonance Imaging) obtidas da 
varredura de pacientes, voluntários [1], ou de modelos (fantomas) físicos de exposição. 

A construção desses modelos de exposição ocorre devido à necessidade de realizar testes de 
qualidade de imagem, e estudos de dose em exames de Radiodiagnóstico sem que indivíduos 
sejam expostos, assim reduzindo riscos aos envolvidos. Os tipos de fantomas existentes 
variam em suas geometrias e composições, mas todos representam da melhor forma possível 
estruturas anatômicas e tecido humano das áreas desejadas para o estudo.

Com o avanço da tecnologia é cada vez mais comum o surgimento de computadores mais 
potentes que juntamente com técnicas de processamento tornam o Método Monte Carlo uma 
das ferramentas mais utilizadas mundialmente na área de transporte de radiação auxiliando a 
criação de fantomas mais realistas baseados em elementos de volume. O Método é uma 
ferramenta computacional que simula um grande número de interações microscópicas para 
estimar quantidades macroscópicas de interesse, sendo capaz de auxiliar estudos onde 
medidas físicas são inconvenientes ou impossíveis. Por exemplo, para simular processos 
estatísticos, tais como a interação das radiações ionizantes com a matéria em sistemas físicos 
e biológicos para a aplicação em radiodiagnósticos, determinando assim, grandezas 
dosimétricas como dose absorvida em órgão ou tecidos e a dose de entrada na pele, variando-
se a energia, posição, direção, e outros parâmetros do feixe de radiação; parâmetros que 
podem ser ajustados em simuladores virtuais [2]. 

Neste trabalho, foram realizadas medições experimentais com câmara de ionização, 
posicionadas anterior e posteriormente ao Fantoma Físico do Tórax (FATTO), desenvolvido 
por [3]. Tais medições servirão como referência para validação do modelo computacional de 
exposição proposto neste trabalho, o qual terá o processamento de um grupo de imagens de 
CT do FATTO para a criação de um fantoma de voxels o que acoplado ao código Monte 
Carlo EGS4 (Eletron Gamma Shower – versão 4) permitirá o desenvolvimento de um modelo 
computacional de exposição externa para estudo da dose de entrada na pele para radiografias 
de tórax e coluna, objetivando otimizar tais práticas com a redução de doses em pacientes, 
profissionais envolvidos e do público em geral.

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1.  Aquisição e tratamento das imagens CT 

Para a produção do modelo computacional se fez necessário primeiramente à utilização das 
imagens de CT do fantoma físico FATTO [3], que foram realizadas no Pronto-Socorro 
Cardiológico Universitário de Pernambuco – PROCAPE, o qual forneceu materiais, 
equipamentos e profissionais especializados para orientar na realização destas atividades, 
sendo adquiridas com parâmetros que estavam entre utilizados rotineiramente na clínica. 

Normalmente na leitura das imagens observa-se que estas se encontram no formato DICOM 
(Digital Imaging and Communications in Medicine). Um arquivo DICOM pode ser lido em 
um laço de repetição como uma matriz de bytes. Inicialmente, deve-se avaliar o File Meta 
Information para assegurar que é um arquivo DICOM e determinar a sintaxe de transferência 
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para os DataElements. Visto que cada um destes está localizado sequencialmente e tem 
diferentes tamanhos, os DataElementTag e VL devem ser decodificados antes do próximo 
elemento [4]. Para exibição, todas as imagens CT adquiridas foram convertidas em imagens 
de 8 bits utilizando técnicas de janelas (windowing), onde cada pixel é representado por um 
brilho, ou escala cinza, indicando o coeficiente de atenuação linear média do tecido ou 
representação deste, no caso do fantoma. Por convenção, são ilustrados como branco os altos 
valores de CT e como preto os valores baixos. Ainda assim, antes da criação da pilha de 
imagens SGI, técnicas de janelas foram utilizadas com a ajuda dos recursos computacionais 
do software Fiji (Fiji is Just ImageJ) estreitando a escala cinza até que a diferenciação das 
estruturas desejadas ficassem visíveis, principalmente a representação dos tecidos moles.  

(a) (b)
Figura 1. (a) Protocolo de pulmão em alta 
resolução. (b) Janelamento para tecidos moles. 

O fantoma de voxels foi construído a partir de 77 imagens CT do FATTO, convertidas de 8 
bits para .*sgi. O segundo passo foi filtrá-las, utilizando o filtro linear mediana. Depois de 
analisar o histograma da imagem para determinação dos intervalos referentes aos diferentes 
materiais (ou tecidos), que foram ser salvos num arquivo de texto, foi realizada a segmentação 
da imagem para 5 limiares (superiores) dos intervalos escolhidos. A conversão para 
composição tecidual foi determinada a partir desta segmentação. 

Tabela 1. Segmentação da escala de números CT das imagens 

Material do Fantoma Número CT Limiar (HU) 
Ar 0 

Poliestireno estendido (pulmão) 30
Água (músculo) 60

Polimetil-metacrilato (pele) 119 
PVC (osso) 255

2.2 Medições experimentais com Câmara de Ionização 

Visando validar o modelo de exposição, foram executadas medições experimentais no 
FATTO utilizado para a obtenção das imagens CT e utilizado na criação do fantoma de 
voxels. Os resultados obtidos experimentalmente foram coletados através do eletrômetro da 
Radcal, modelo 9015, associado à câmara de ionização para Radiodiagnóstico de modelo 
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10x5-6. Através das medidas coletadas durante as medições possam ser comparadas com as 
simulações virtuais bem como auxiliando na criação do modelo de exposição. Seguindo 
informações existentes na literatura aplicadas nesse tipo de exame radiográfico, o produto 
corrente-tempo fixou-se em 3,2mAs, assim como, a distância fixa entre o ponto focal de 
produção de raios X e o objeto de 180cm, variando apenas a quilo voltagem pico (kVp) em 
intervalos constantes dentre aqueles aconselhados na literatura. 

Tabela 2. Medidas experimentais obtidas com a câmara de ionização anterior ao 
FATTO (Dose de Entrada na Pele) 

kVp 
Repetições 109 117 125 133 

1 98,1 µGy 107,0 µGy 110,2 µGy 115,2 µGy 
2 97,2 µGy 107,5 µGy 109,5 µGy 113,0 µGy 
3 97,0 µGy 107,0 µGy 109,1 µGy 115,3 µGy 
4 97,0 µGy 106,8 µGy 109,8 µGy 115,3 µGy 
5 97,2 µGy 107,9 µGy 109,8 µGy 115,2 µGy 

Média aritmética 97,3 µGy 107,2 µGy 109,6 µGy 114,8 µGy 

Tabela 3. Medidas experimentais obtidas com a câmara de ionização posterior ao 
FATTO (Dose de Saída) 

kVp 
Repetições 109 117 125 133 

1 0,2 µGy 0,4 µGy 0,4 µGy 0,5 µGy 
2 0,2 µGy 0,4 µGy 0,5 µGy 0,5 µGy 
3 0,2 µGy 0,3 µGy 0,5 µGy 0,5 µGy 
4 0,2 µGy 0,4 µGy 0,5 µGy 0,5 µGy 
5 0,2 µGy 0,3 µGy 0,4 µGy 0,5 µGy 

Média aritmética 0,2 µGy 0,3 µGy 0,4 µGy 0,5 µGy 

A relação entre estas duas medições nos fornecerá uma razão que servirá como o parâmetro 
de validação do modelo computacional de exposição proposto, objeto de trabalhos futuros. 

Tabela 4. Razões entre as médias de Dose de Entrada na Pele e a Dose de Saída 
109 kVp 117 kVp 125 kVp 133 kVp 

D. de Entrada 0,2 µGy 0,3 µGy 0,4 µGy 0,5 µGy 
D. de Saída 97,3 µGy 107,2 µGy 109,6 µGy 114,8 µGy 

Razões 0,00205 0,00279  0,00364  0,00435 

3. CONCLUSÕES  

O Fantoma físico possui características adequadas para uso em estudos dosimétricos de 
imagens médicas de radiodiagnóstico do tórax e coluna, tanto quanto para o treinamento de 
profissionais da área. Logo, poderá ser aprimorado e utilizado em simulações nas mais 
diversas aplicações em dosimetria, podendo contribuir no desenvolvimento de novos métodos 
de construção de fantomas, bem como na otimização da distribuição de dose em pacientes e 
na qualidade da imagem obtida. Os resultados preliminares mostraram que o modelo 
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computacional proposto pode vir a ser utilizado em programas de garantia da qualidade em 
Radiodiagnóstico, avaliando a dose de entrada na pele quando se varia parâmetros do feixe de 
radiação tais como quilo voltagem pico (kVp), produto corrente-tempo (mAs), filtração total 
e distância fonte superfície (DFS), otimizando as práticas em radiodiagnóstico e atendendo as 
normas vigentes. 

Em uma próxima etapa, o fantoma de voxel obtido será acoplado ao código Monte Carlo 
EGSnrc [5], de modo similar ao realizado em Vieira [6]. Tal acoplamento consistirá em 
transformar o arquivo binário contendo o fantoma em um arquivo de texto que pode ser lido 
dentro do código EGSnrc e armazenado em uma matriz interna 3D, para o desenvolvimento 
completo do modelo computacional de exposição externa podendo efetuar através dele 
estudos da dose de entrada na pele para radiografias de tórax e coluna, comparando-as com as 
medições experimentais realizadas com câmara de ionização. 
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