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Resumo: A dosimetria em radiologia pediátrica é fundamental devido aos maiores riscos que 
crianças tem em comparação a adultos. O foco deste trabalho é apresentar como a dose varia em 
função da profundidade em uma criança de 10 anos e em um recém-nascido, para isso são feitas 
simulações usando o método de Monte Carlo. Foram consideradas diferenças de potencial de 70 e 
90 kVp para a criança de 10 anos e 70 e 80 kVp para o recém-nascido. Os resultados mostram que, 
em ambos os casos, a dose na superfície da pele é maior para menores potenciais do tubo, no 
entanto, ela descresse mais rapidamente do que para maiores valores de potencial. Outra 
observação feita é que pelo fato do recém-nascido ser menos espesso a razão entre a dose inicial e a 
final é menor em comparação ao caso de uma criança de 10 anos, mostrando assim que é possível 
fazer uma imagem usando uma menor dose de entrada na pele, mantendo o mesmo nível de 
exposição no detector. 
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Abstract:The dosimetry in pediatric radiology is essential due to the higher risk that children have in 
comparison to adults. The focus of this study is to present how the dose varies depending on the 
depth in a 10 year old and a newborn, for this purpose simulations are made using the Monte Carlo 
method. Potential differences were considered 70 and 90 kVp for the 10 year old and 70 and 80 kVp 
for the newborn. The results show that in both cases, the dose at the skin surface is larger for smaller 
potential value, however, it decreases faster for larger potential values. Another observation made is 
that because the newborn is less thick the ratio between the initial dose and the final is lower 
compared to the case of a 10 year old, showing that it is possible to make an image using a smaller 
entrance dose in the skin, keeping the same level of exposure at the detector. 
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Introdução: A dosimetria é fundamental em radiologia devido aos efeitos estocásticos e 
determinísticos causados pela radiação ionizante. No caso de radiologia pediátrica o cuidado deve 
ser maior, primeiro porque como este tipo de paciente tem maior expectativa de vida há uma maior 
probabilidade de que o paciente seja exposto durante mais exames e desenvolva câncer durante o 
período de sua vida. Outro motivo importante é que há uma maior radiossensibilidade em 
comparação a adultos [1]. Por estes motivos, estudos de otimização são fundamentais nesta área da 
radiologia, para que a dose a que os pacientes são expostos possa ser reduzida sem perda na 
qualidade da imagem. Assim surge também a necessidade de estudar a distribuição de dose em um 
exame de radiologia de tórax. Neste estudo preliminar, foi estudada a distribuição de dose em 
profundidade para o caso de um recém-nascido e uma criança de 10 anos considerando diferentes 
espectros de raios X incidentes. 
 
Método: As simulações foram realizadas utilizando o código de Monte Carlo PENELOPE 2008. 
Foram considerados dois objetos simuladores representando o tórax de um recém-nascido e de uma 
criança de 10 anos, ambos compostos neste estudo preliminar por tecido mole [2] e com dimensões 
ajustadas de acordo com a faixa etária (tabela 1) [3]. 
 

Tabela 1 – Dimensões do tórax usadas nas simulações 

Idade Comprimento (cm) Largura (cm) Espessura (cm) 
Recém-nascido 23 11 10 

10 anos 54 28 16 
 

Foram feitas simulações usando espectros polienergéticos de 70 e 80 kVp para recém-nascidos e 70 
e 90 kVp para 10 anos, de acordo com Gould [4]. Os espectros de raios X polienergéticos usados nas 
simulações foram calculados utilizando o software SpekCalc [5], considerando uma janela de 0,8 mm 
de berílio, uma filtração intrínseca de 1 mm de alumínio e um filtro adicional de 0,2 mm de cobre [4-5]. 
Foi considerada uma fonte de fótons piramidal, cujo vértice estava localizado a um metro do centro 
objeto simulador. O campo de radiação tem um tamanho máximo de 9,9x9,9 cm² no caso do recém-
nascido e 26x26 cm² para o caso da criança de 10 anos.  
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A simulação foi realizada de forma detalhada, e a energia de corte para a geração de partículas 
secundárias, perdas inelásticas e emissão por Bremsstrahlung foi 1% da energia máxima do 
espectro. O número de histórias simuladas foi na ordem de 10

7
, e a velocidade de simulação foi na 

ordem de 10
2
 histórias por segundo (processador Intel® Core™ i3 – 1,80 GHz). 

 
A dose absorvida foi calculada considerando a energia absorvida pela massa do objeto simulado em 
diferentes profundidades. 
 
Resultados: A figura 1 mostra a dose em função 
da profundidade do objeto simulador (coordenada 
z) para o objeto simulador de tórax do paciente 
recém-nascido e para o paciente de 10 anos, 
considerando diferentes potenciais do tubo de 
raios X. Para todos os casos, a dose foi 
normalizada pela dose na saída do paciente, que 
corresponde à dose no detector, visando simular o 
mesmo nível de exposição para aquisição da 
imagem. Na figura 1 cada ponto representa a 
integral da dose no plano xy em uma profundidade 
específica z. 
 

 
Figura 1 – Dose em função da profundidade 

 

Discussão e Conclusões: A figura 1 mostra que a dose na entrada do objeto simulador diminui com 
o aumento do potencial do tubo para cada caso estudado. No entanto, percebe-se que a dose em 
profundidade decresce de forma mais acentuada neste caso. Esse comportamento aponta para o fato 
de que quanto menor a energia há maior absorção, efeito que ocorre principalmente devido ao efeito 
fotoelétrico, cuja, probabilidade de ocorrer é inversamente proporcional à energia. 
Para o caso do recém-nascido, a dose na entrada do paciente é (9,99 ± 0,39)% maior para o espectro 
de 70 kVp, enquanto que as curvas de dose em profundidade coincidem para profundidades maiores 
que 4 cm. Por outro lado nas curvas da criança de 10 anos percebe-se que há uma grande diferença 
entre os valores de dose na entrada do objeto simulador para diferente potenciais do tubo, sendo 
(25,19 ± 0,47)% maior para 70 kVp. Esse comportamento pode ser explicado devido à maior dose de 
entrada na pele para menores energias, necessária para produzir a mesma exposição no detector. 
Por outro lado, é importante destacar que embora as menores diferenças de potencial produzam as 
maiores doses de entrada, elas produzem imagens de melhor qualidade. Desta forma, estudos de 
otimização futuros levarão em consideração tanto a dose quanto a qualidade da imagem, de modo 
seja possível definir condições de exposição que possam reduzir a dose na entrada no paciente, mas 
ainda possam produzir uma imagem com qualidade suficiente para o diagnóstico.  
A metodologia usada neste trabalho será usada como base para estudos futuros de otimização de 
dose em pediatria. Estudos futuros pretendem tornar as simulações mais realísticas, incluindo 
diferentes órgãos ou tecidos no objeto simulador (tais como pele e pulmão), além de utilizar 
composições adequadas que representem diferentes faixas etárias. Além disso, também será 
avaliada a influência do espectro de raios X na qualidade da imagem.  
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