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CÁLCULO DE COEFICIENTES DE CONVERSÃO UTILIZANDO MOD ELOS 
BASEADOS EM MESH 

 

 

 

RESUMO 

 

 

O presente trabalho descreve o cálculo dos Coeficientes de Conversão (CCs) de dose 

equivalente e dose efetiva normalizadas por kerma livre no ar, utilizando o código Monte 

Carlo MCNPX e um modelo computacional adulto do sexo masculino em pé (MASH_2). 

O fantoma é baseado em superfícies MESH seus órgãos são compatíveis com as 

recomendações da ICRP-89. Os CCs foram calculados para fótons monoenergéticos entre 

10 keV e 10 MeV em duas geometrias de irradiação com feixes paralelos na direção 

Anterior-Posterior (AP) e Posterior-Anterior (PA). Dezessete novas esponjosas foram 

definidas para permitir aplicar o método dos três fatores (3CFs) no modelo para determinar 

a dose absorvida na RBM e superfície óssea como indicado na ICRP-110. Estas novas 

esponjosas concordam com os valores reportados da ICRP-70 e ICRP-89 para as 

características do esqueleto humano. Os CCs obtidos foram comparados com os valores 

disponíveis reportados para o modelo REX e para o MASH, que usaram como código de 

simulação por Monte Carlo EGSnrc, também foram comparados com os reportados para o 

Modelo Adulto Chinês CAM (Chinese Adult Model) e o Modelo Adulto do Instituto 

Politécnico Rensselaer RPI-AM (Rensselaer Polytechnic Institute - Adult Model), que 

usaram o código MCNP. Para a maioria dos órgãos foi encontrada uma concordância nos 

CCs que permite demonstrar a aplicabilidade dos modelos baseados em superfícies MESH 

ou NURBS para cálculos dosimétricos. Neste trabalho foi possível também utilizar o 

MCNPX 2.6.0 para fazer simulações com mais de 180 milhões de voxels, não observando 

a limitação de 25 milhões encontrados por outros autores o que atualmente restringe as 

dimensões dos fantomas de voxels. Algumas diferenças nos CCs devido às especificidades 

anatômicas, geralmente de baixa energia, também são discutidas. 

 

Palavras-chave: Modelos MESH. MCNP. Cálculos dosimétricos. Coeficientes de 

conversão. 



V 
 

CALCULATION OF CONVERSION COEFFICIENTS USING A PHAN TOM 

BASED ON MESH 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This paper describes the calculation of organ dose conversion coefficients (CCs) using 

the MCNPX Monte Carlo code for an adult male computational standing phantom 

(MASH_2) based on MESH surfaces and whose organs are compatibles with the 

recommendation of ICRP-89. The CCs normalized to kerma free in air, were calculated for 

monoenergetic photons between 10 KeV and 10 MeV in two standard irradiation 

geometries of parallel beams Antero-Posterior (AP) and Posterior-Anterior (PA). New 17 

spongiosas were defined to fix the model and to apply the three-conversion-factor (3CFs) 

method to determine the absorbed dose in RBM and bone surface as indicated in ICRP-

110. Those spongiosas agree with ICRP-70 and ICRP-89 reported values. The obtained 

CCs of Equivalent Dose and Effective dose per kerma free in air were compared with 

available values reported for REX and MASH, which used the EGSnrc code, as well as 

CAM (Chinese Adult Model) and RPI-AM (Rensselaer Polytechnic Institute - Adult 

Model) models which used the MCNP code. For the major organs the CCs had an 

appropriated agreement demonstrating the applicability of the MESH models for 

dosimetric calculations. It was also possible to use the MCNPX 2.6.0 to do simulations 

with more than 180 million voxels, while avoiding the limitation of 25 million found by 

others authors, which constrains the phantoms voxel dimensions. Some differences in CCs 

due to specific anatomical features generally at low energy are discussed too.  

 

Keywords: MESH models. MCNP. Dosimetric calculation. Conversion coefficients. 
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CAPÍTULO 1  

 
 

1.1. Introdução 

 
 
A redução dos níveis de radiação, tão baixo quanto razoavelmente possível (ALARA - As 

Low As Reasonably Achievable) é um princípio importante a ser considerado na proteção 

contra as radiações e áreas médicas. No entanto, os procedimentos para determinar 

experimentalmente a dose absorvida dentro do corpo humano são muito complexos e 

podem ter grandes erros associados. Uma alternativa é a simulação computacional, 

utilizando códigos de Monte Carlo. Neste caso para poder simular o transporte das 

partículas é necessário definir as características do campo de irradiação assim como a 

inserção de um modelo humano (ou fantoma) com seus órgãos separados. Os resultados 

obtidos nestes casos serão uma estimativa da dose absorvida em cada órgão humano.  

A estimativa da dose absorvida em órgãos humanos por meio da simulação 

computacional utilizando códigos de Monte Carlo é feita através das relações dos CCs e 

grandezas operacionais de fácil medição como Kerma no ar e fluência de partículas. Logo 

para estimar a dose no órgão ou tecido, para uma dada energia incidente, basta multiplicar 

o valor do kerma no ar pelo valor do coeficiente de conversão do tecido referente à mesma 

energia incidente de radiação, sendo esta a maneira mais viável e totalmente segura para 

estimar doses nos órgãos ou tecidos do corpo humano. Podendo ser aplicado em diversas 

situações onde o indivíduo esteja sujeito a quaisquer tipos de radiações ionizantes.  

Esta metodologia vem sendo utilizada desde os anos 60, quando o primeiro modelo 

antropomórfico com regiões separadas foi reportado (FISHER e SNYDER, 1967). A partir 

dessa data, diversos modelos foram desenvolvidos para melhor reproduzir a anatomia 

humana e diminuir as incertezas associadas à modelagem (XU e ECKERMAN, 2009). 

Recentemente, ZHANG et al. (2009) definiram que é possível dividir os modelos 

antropomórficos reportados em três categorias são: 1-Modelos estilizados, 2-Modelos 

tomográficos, 3-Modelos de fronteira com representação avançada ou BREP (advanced 

Boundary REPresentation). 
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Figura 1.1 - Vista frontal do Fantoma MIRD-5, adaptada de Cristy e Eckerman (1980), 
vista interna dos fantomas ADAM e EVA, adaptada de Kramer et al. (1982). 

 

Nos modelos estilizados, ou matemáticos, os órgãos do modelo são representados por 

uma combinação de equações simples de superfície como elipsóides, cubos, esferas, etc. 

Estes modelos representam os pacientes em pé e foram utilizados para realizar cálculos 

dosimétricos utilizando-se diferentes códigos de Monte Carlo (ICRP, 1975; CRISTY, 

1980; KRAMER et al., 1982; STABIN et al., 1995). Sua principal vantagem é a velocidade 

com que os cálculos podem ser realizados devido a sua simplicidade na representação. Por 

outro lado essa simplicidade deteriora a possibilidade de representação verificada da 

anatomia humana, pelo que estes modelos não são muito realistas, Figura 1.1. 

Por outro lado, os modelos tomográficos baseiam-se em uma série de imagens de 

Tomografia Computadorizada, imagens de Ressonância Magnética ou fotos coloridas 

(JONES, 1997; ZUBAL et al., 1994; XU et al., 2000; PETOUSSI-HENSS et al., 2002; 

ZANKL et al., 2002; SHI e XU, 2004; FILL, 2004; DIMBYLOW, 2005; FERRARY e 

GUALDRINI, 2005; KRAMER et al., 2003, 2004, 2006a; LEE et al., 2006; SATO et al., 

2007; ZHANG et al., 2007). Para definir os órgãos, cada pixel destas imagens é 

segmentado e rotulado como um elemento de volume chamado voxel, Figura 1.2.  
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Figura 1.2 - Exemplo de modelo tomográfico de um menino de 15 anos (LEE et al., 2005). 

 

 

O Rex e Regina (SCHLATTL et al., 2007) são exemplos de dois modelos tomográficos 

que tinham sido aceitos como referência do adulto masculino e feminino, respectivamente, 

na ICRP-110 (ICRP, 2009). Por outro lado o CAM (Chinese Adult Model) é outro modelo 

tomográfico recentemente desenvolvido de acordo com os valores de referência da ICRP 

para o homem asiático (LIU et al., 2009a). Estes modelos são bem mais realistas que os 

modelos estilizados, pois os resultados obtidos com os mesmos são mais exatos. Porém as 

simulações neste caso são bem mais demoradas que quando se utilizam os modelos 

matemáticos. Os avanços tecnológicos na área da computação estão fazendo com que esta 

desvantagem não impeça a utilização rápida e efetiva dos mesmos, sendo que no futuro 

resultados poderão ser obtidos em questão de minutos utilizando estes modelos. A 

principal desvantagem dos modelos tomográficos consiste na dificuldade de modificação 

no espaço, assim tarefas como aumentar ou diminuir o volume dos órgãos sem afetar o 

restante do modelo, ou mudar a postura, altura ou peso, são muito difíceis ou impossíveis. 

Por isso a terceira linha de modelos pode ajudar nesse sentido. 
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Figura 1.3 - Alguns exemplos de modelos NURBS e MESH desenvolvidos nos últimos 
anos (LEE et al., 2008, CASSOLA et al.,  2010a). 

 

Nos modelos BREP os limites dos órgãos são representados utilizando superfícies 3D 

formadas por NURBS (non-uniform racional B-splines) ou polígonos de malhas ou MESH 

(SEGARS, 2001; JOHNSON et al., 2009; XU et al., 2007, 2010a; CASSOLA et al., 

2010b).  

 

.             

Figura 1.4 - Exemplo da modelagem de um tumor num modelo MESH utilizando um 
programa CAD (Blender). 

 

A principal vantagem destes modelos é alterar a forma, postura e posição dos órgãos 

internos facilmente utilizando qualquer programa comum de Desenho Assistido por 
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Computador (CAD) que edite objetos 3D, (Figura 1.3), procedimentos muito difíceis de 

executar em um modelo baseado voxels. 

Por outro lado os modelos BREP possuem a desvantagem de que os códigos de 

simulação atuais ainda não aceitam os modelos antropomórficos representados por 

superfícies NURBS ou MESH. Por esta razão é necessário converter estes modelos em 

modelos voxels para realizar as simulações. Estes modelos, ao contrário dos tomográficos 

(limitados pela resolução das imagens CT ou RMI), permitem que as dimensões dos voxels 

possam ser definidas livremente com qualquer tamanho na hora da conversão. 

Nesta terceira categoria de modelos encontram-se os modelos RPI-AM / RPI-AF 

(ZHANG et al., 2009), e os MASH / FASH (CASSOLA et al., 2010a) (Figura 1.3) que 

representam um modelos adultos do sexo Masculino / Feminino, respectivamente. Estes 

modelos são baseados em superfícies NURBS ou malhas MESH e têm sido utilizados para 

calcular diferentes Coeficientes de Conversão (CCs) para exposições externas a fótons 

mono-energético. 

 Os poucos CCs reportados para estes modelos BREP mostram uma boa concordância 

de forma geral com os obtidos com modelos tomográficos, como Rex e Regina para 

energias acima de 300 keV. No entanto para fótons de baixas energias existem 

divergências entre os CCs causadas provavelmente pelas diferenças nas características 

anatômicas de cada um (ZHANG et al., 2009; KRAMER et al., 2010).  

Além disso, foram encontradas algumas discrepâncias significativas entre os CCs 

calculados com diferentes modelos BREP, como relatado por Kramer e colaboradores 

referindo-se às diferenças nas doses obtida com o RPI-AM e MASH para feixes de fótons 

na geometria de irradiação Ântero-Posterior (AP), (KRAMER et al., 2010). Estas 

diferenças podem estar relacionadas com desigualdades nas anatomias dos modelos, nas 

dimensões do voxel, o código de Monte Carlo utilizado, nos métodos de determinação da 

dose em órgãos como a medula óssea vermelha ou nas células de superfícies ósseas! 

Exemplos destas diferenças são que para determinar a dose absorvida para o cálculo dos 

CCs com o modelo MASH e o REX foi utilizado o código de Monte Carlo EGSnrc 

(KAWRAKOW e ROGERS, 2003), porém para o modelo RPI-AM e o CAM foi utilizado 

o código MCNPX 2.5 (PELOWITZ, 2005). Outra diferença foi que a dose na medula óssea 

vermelha (RBM- Red Bone Marrow) e nas células da superfície óssea (BS) para o MASH 

foi calculada usando o método das imagens 3D-µCT (KRAMER et al., 2006b, 2007,2010), 

diferentemente do método dos três fatores de correção (3FCs) utilizado para os modelos 

REX, RPI-AM. As diferenças nos CCs obtidos mostram que ainda é necessário realizar 



6 
 

mais trabalhos para determinar como os fatores anteriormente descritos afetam os cálculos 

das doses absorvidas em órgãos utilizando a simulação por Monte Carlo e os modelos 

antropomórficos baseados em superfícies NURBS e/ou MESH. Também é necessário 

estudar como se comportam estes modelos em outras geometrias de irradiação a fim de 

avaliar o desempenho dos mesmos para reproduzir a anatomia humana. 

Com esse objetivo é proposto neste trabalho à utilização do modelo MASH_2 e o 

código MCNPX para calcular os CCs de dose absorvida normalizada por kerma livre no ar 

para a exposição externa de fótons monoenergéticos nas geometrias Ântero-Posterior (AP) 

e Posterior-Ânterior (PA). O objetivo principal é desenvolver a metodologia para poder 

utilizar o modelo MASH em cálculos com o MCNP, que ainda não existe, e em segundo 

lugar avaliar como se comportam estes CCs comparando-os com os obtidos com outros 

modelos tomográficos consolidados como o REX e o CAM, assim como outros modelos 

BREP: RPI-AM e o MASH_EGSnrc. O último modelo refere-se aos CCs calculados com o 

MASH utilizando-se o código EGSnrc. 

A metodologia para utilizar o MASH no código de simulação de Monte Carlo MCNP 

não tem sido reportada ainda por ser um modelo recentemente disponibilizado (ano 2010), 

além disso, os cálculos publicados referentes ao modelo MASH utilizam um método de 

imagens 3D µCT para determinar a dose na RBM que não é fácil de implementar no 

MCNP. Por esta razão para determinação da dose absorvida pela RBM no modelo MASH 

foi aplicado neste trabalho o método dos três fatores 3CFs com o código no MCNP. Para 

tanto, foram definidas dezessete novas composições esponjosas do esqueleto para o MASH 

de acordo com as recomendações ICRP 89 e 70 para o homem de referência padrão.  

Dados sobre as composições esponjosas para o modelo MASH não estão disponíveis na 

literatura e a definição das composições esponjosas de outros modelos antropomórficos 

como o REX, já disponível, não pode ser utilizada para o cálculo da dose absorvida pela 

RBM no MASH por causa das diferenças anatômicas entre os modelos. 

Neste trabalho foi escolhido o modelo MASH, pois é disponibilizado gratuitamente no 

site CALDose (2011); suas dimensões de voxel são as menores disponíveis (0,12 cm x 

0,12 cm x 0,12 cm), ele foi projetado para ser usado como base para o desenvolvimento de 

uma família de novos modelos com diferentes pesos, alturas e posturas (KRAMER et al., 

2010), além disso, a utilização com o MCNPX ainda não foi reportado. Os resultados do 

presente trabalho serão de grande utilidade para aqueles que decidam utilizar o MCNP e o 

MASH para cálculos dosimétricos. 
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1.2. Objetivos  

 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

 

Desenvolver uma metodologia para utilizar o modelo MASH em cálculos com o código de 

simulação por Monte Carlo (MCNPX), utilizando o método dos três fatores de correção 

(3CFs) para obtenção da dose absorvida na medula óssea vermelha. 

 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 

• Identificar os materiais de cada órgão do modelo. 

• Calcular a composição dos materiais das esponjosas do MASH cumprindo com 

as quantidades recomendadas pela ICRP 70 e ICRP 89 das proporções de RBM, 

YBM e osso trabecular em cada osso do esqueleto. 

• Construir os arquivos de entrada para o MCNP para as irradiações AP e PA para 

23 energias no intervalo entre 10 keV e 10 MeV. 

• Processar os arquivos de saída e calcular as doses absorvidas nos órgãos do 

modelo. 

• Determinar a dose absorvida na RBM e nas células das superfícies dos ossos. 

• Calcular os Coeficientes de Conversão para dose equivalente e dose Efetiva 

normalizados por Kerma livre no ar. 

• Comparar os resultados com os reportados na literatura para outros modelos 

antropomórficos e outros métodos de cálculo. 

  



 

 
 

2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS

 

 

2.1 Principais Interações da

 
 

As radiações eletromagnéticas

radiações ionizantes são raios

percorrendo grandes espessuras

por causa da ausência de carga

que a das partículas carregadas

probabilidade de interação.

interação são o efeito fotoelétrico,

processos tem uma probabilidade

número atômico e a densidade

número atômico e de energia

 

Figura 2.1 - Faixas de predominância, em energia e em número atômico, dos três tipos de 
interação de fótons com a matéria. (TAHUATA, 2002)

CAPÍTULO 2 

2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

da Radiação de Fótons com a Matéria 

eletromagnéticas de caráter ondulatório de maior interesse

raios X e gama. Estas radiações podem penetrar

espessuras antes de sofrer qualquer tipo de interação

carga e massa de repouso. Sendo a penetrabilidade

carregadas e dependendo muito do valor 

interação. Excluindo as reações nucleares, os principais

fotoelétrico, efeito Compton e produção de pares.

probabilidade de ocorrência que varia com a energia

densidade do meio de interação. A Figura 2.1, mostra

energia em que predominam os efeitos. 

Faixas de predominância, em energia e em número atômico, dos três tipos de 
interação de fótons com a matéria. (TAHUATA, 2002)

8 

interesse nos estudos das 

penetrar no material 

interação com a matéria, 

penetrabilidade muito maior 

 de sua energia a 

principais modos de 

pares. Cada um desses 

energia do fóton, o 

mostra as faixas de 

 

Faixas de predominância, em energia e em número atômico, dos três tipos de 
interação de fótons com a matéria. (TAHUATA, 2002). 
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O gráfico da Figura 2.1 mostra que baixas energias e altos números atômicos favorecem 

o efeito fotoelétrico e para altas energias a produção de pares é predominante.  

 

 

2.1.1 Efeito Fotoelétrico 

 
 

Ocorre quando um fóton ao colidir com um elétron do material retira-o do átomo, tendo 

toda sua energia transferida para o elétron. As maiores probabilidades de ocorrência são 

para elétrons das camadas K e L, sendo o elétron ejetado de uma das camadas eletrônicas 

do átomo. O íon excitado normalmente se desexcita por emissão de um ou mais fótons, que 

podem ter energia na faixa de raios X. A predominância deste efeito ocorre em baixas 

energias e alto número atômico dos materiais irradiados. 

A energia cinética K, do elétron ejetado do átomo após ser atingido pelo fóton é, 

 

� � �� � ��                                                       (2.1) 

 

Onde h é a constante de Planck, � é a frequência do fóton e �� é a energia de ligação do 

elétron. 

 

 

2.1.2 Efeito Compton 

 
 

O fóton incidente é espalhado por um elétron do meio material, ou seja, na última 

camada eletrônica do átomo, fracamente ligado, sendo a energia do fóton incidente muito 

maior que a energia de ligação. Como conseqüência da interação, a energia do fóton 

incidente é dividida entre o elétron e o fóton espalhado de menor energia que o original e 

que se propaga em outra direção. Quando a energia do fóton incidente for muito maior que 

a energia de ligação do elétron, a energia do fóton espalhado é a energia do fóton incidente 

menos a energia de ligação do elétron, 

 

�� , � �� � �                                                     (2.2) 
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 Onde � é a energia cinética elétron ejetado, h é a constante de Planck, � é a frequência do 

fóton incidente e � , frequência do fóton espalhado.  

Este efeito é predominante em baixas e médias energias e aumenta com o número 

atômico do material.  

 

 

2.1.3 Produção de Pares 

 

 

A produção de pares elétron-pósitron ocorre quando fótons de energia maior ou igual a 

1,022 �� passam próximos a núcleos de números atômicos altos, interagindo com o 

campo elétrico nuclear. Esta radiação perde toda sua energia na criação de um par elétron-

pósitron (2���� � 1,022 ��) que equivale a duas vezes a energia de repouso do elétron. 

As duas partículas transferem suas energias cinéticas para o meio e o pósitron combina 

com um elétron do meio dando origem a dois fótons de 0,511 �� cada. 

 

2.2 Grandezas e Unidades Dosimétricas 

 
 

Para estabelecer os princípios e os sistemas da proteção radiológica, são necessárias 

grandezas dosimétricas para quantificar tanto a exposição externa como a exposição 

interna de seres humanos à radiação. A exposição externa ocorre com fontes emissoras de 

radiação fora do corpo e a interna com radionuclídeos dentro do corpo. Os campos de 

radiação externos podem ser descritos por grandezas físicas, mas os campos internos 

dependem de parâmetros biocinéticos, anatômicos e fisiológicos do corpo humano e são 

extremamente difíceis de estimar (OKUNO; YOSHIMURA, 2010). 

As grandezas de física das radiações estão separadas em três principais categorias: 

grandezas físicas, grandezas de proteção e grandezas operacionais. Sendo as duas últimas 

apresentadas pela Comissão Internacional de Unidades e Medidas de Radiação (ICRU - 

International Commission on Radiation Units and Measurements) e Comissão 

Internacional de Proteção Radiológica (ICRP - International Commission on Radiological 

Protection), a partir de 1985, especialmente para o uso em proteção radiológica. 
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As grandezas de proteção são grandezas dosimétricas especificadas no corpo humano e 

foram introduzidas para o estabelecimento de limites de exposição à radiação, mas não 

podem ser medidas com nenhum equipamento. Para saber se um indivíduo, que foi exposto 

à radiação está dentro dos limites de exposição. Foram introduzidas as grandezas 

operacionais, para monitoração de área e monitoração individual, que podem ser usadas 

para estimar o limite superior dos valores das grandezas de proteção nos tecidos ou órgão 

ou no corpo exposto à radiação externa. As grandezas operacionais correlacionam-se com 

as respostas de instrumentos e de dosímetro usado na monitoração após calibração e 

cálculos. Entretanto nenhuma grandeza operacional foi definida em caso de dosimetria 

interna, que se relaciona com as grandezas de proteção. 

Para correlacionar as grandezas operacionais com as de proteção, e ambas com as 

grandezas físicas, são utilizadas os coeficientes de conversão. Sendo utilizados para estes 

cálculos os códigos de transporte de radiação e modelos matemáticos apropriados. 

 

 

2.2.1 Fluência 

 

 

A grandeza física fluência é baseada na contagem do número de partículas incidentes 

que atravessam uma pequena esfera, este número de partículas N pode corresponde a 

partículas emitidas, transferidas ou recebidas 

A fluência, Φ, é o quociente de dN por da, onde dN é o número de partículas incidentes 

sobre uma pequena esfera de seção transversal de área da (ICRP 103, 2008), assim 

Φ � ��
��      (2.3) 

No Sistema Internacional de Unidades a unidade de Fluência é expressa em 

partículas/m2. A fluência independe da direção de distribuição das partículas que entram na 

esfera. Em alguns cálculos outra alternativa para a fluência é expressar em termos do 

comprimento de trajetórias das partículas que passam através de um pequeno volume dV. 

Logo a fluência fica 

Φ � ��
��     (2.4) 

Onde �� é a soma dos comprimentos das trajetórias no volume dV. Nos campos de 

radiação, o número de partículas que atravessam uma pequena esfera, está sujeita a 
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flutuações aleatórias. No entanto a fluência é definida como uma grandeza não-estocástica 

tem valor constante em um determinado ponto e momento, sem flutuações inerentes e 

valor considerado como um valor esperado. 

 

 

2.2.2 Kerma 

 
 

O Kerma (Kinetic Energy Released per unit Mass) é a transferência de energia 

proveniente de partículas sem carga elétrica, radiação indiretamente ionizante de 

partículas, por exemplo: fótons ou nêutrons, em relação à matéria que é realizada pela 

liberação de partículas carregadas secundárias da matéria. Que levou a seguinte definição 

para kerma. 

O kerma, K, é o quociente de ���,� por ��, onde ���,� é a soma das energias cinéticas 

de todas as partículas carregadas liberadas por partículas não carregadas no elemento do 

material de massa  dm (ICRP 103, 2008) 

� � ���, 
�!       (2.5) 

O kerma é expresso em J/kg no Sistema Internacional de Unidades e recebe o nome 

especial de gray (Gy). 

O kerma inclui a energia recebida pelas partículas carregadas, normalmente elétrons de 

ionização, que podem ser dissipados nas sucessivas colisões com outros elétrons, ou na 

produção de radiação de freamento (bremsstrahlung).  

 

 

2.2.3 Dose Absorvida 

 
 

Grandeza física básica usada em proteção radiológica é a dose absorvida, DT, e é 

utilizada para todos os tipos de radiações ionizantes e qualquer geometria de irradiação. 

Ela é definida como quociente entre a energia média depositada, �", absorvida por um 

elemento de volume do material e a massa, ��, desse volume (ICRP, 2008). 

#�,� � �$
�!

      (2.6) 
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Onde: �" é a energia média depositada pela radiação ionizante em um meio de massa 

��. A dose absorvida é expressa em J/kg no Sistema Internacional de Unidades e o nome 

especial para esta unidade é o gray (Gy). 

A diferença entre kerma e dose absorvida, é que a dose absorvida depende da energia 

média absorvida na região de interação (local) e o kerma, depende da energia total 

transferida ao material. Isto significa que, do valor transferido, uma parte é dissipada por 

radiação de freamento, outra sob forma de luz ou raios X característicos, quando da 

excitação e desexcitação dos átomos que interagiram com os elétrons de ionização. 

Embora o valor de kerma dependa apenas de interações do elemento de massa dm do 

material, o valor da dose absorvida depende também das partículas secundárias carregadas 

que são liberadas no meio do elemento de massa dm e que entra esse elemento. 

 

 

2.2.4 Dose Equivalente 

 
 

As grandezas de proteção são usadas para especificar os limites de exposição 

radiológica e garantir os níveis aceitáveis de ocorrência dos efeitos estocásticos de saúde, 

sendo assim evitadas reações dos tecidos. Como os efeitos da radiação podem variar com o 

tipo e energia da radiação incidente, para uma mesma dose absorvida, a dose equivalente 

possibilita comparar os efeitos devido às diferentes qualidades de radiação. A grandeza 

dose equivalente, %�, que é o somatório das doses médias absorvidas em um órgão ou 

tecido, #�,�, ponderadas por um fator de peso adimensional da radiação, &�, relativo ao 

tipo e energia da radiação incidente R (ICRP 103, 2008), ou seja: 

 

%� � ∑ &�� #�,�                                                  (2.7) 

      

Onde &�, é o fator de peso da radiação. A soma é feita por todos os tipos de radiação 

envolvida. A unidade de dose equivalente é J.kg-1 e tem o nome especial de Sievert (Sv) 

(ICRP, 103). 
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2.2.5 Fatores de Peso da Radiação 

 
 

 Na publicação 60 (ICRP, 1991b), o método de ponderação da radiação foi mudado para 

o cálculo da dose equivalente e a dose efetiva. Um conjunto geral de fatores de ponderação 

da radiação (wR) adequados para aplicação em proteção radiológica foram selecionado pela 

ICRP. A eficácia biológica relativa (RBE) dos diferentes tipos de radiação wR foi  usada 

para a definição da maioria dos valores dos fatores de ponderação. Os valores de RBE são 

definidos pela razão entre as doses absorvidas de dois tipos de radiação que produzem o 

mesmo efeito biológico em idênticas condições de irradiação. Os valores do fator de 

ponderação wR são idênticos para fótons, raios-X e raios gama para todas as energias e 

especificados em termos do tipo da radiação, no caso de nêutrons, em termos de energia da 

radiação incidente sobre o corpo humano ou emitidos por radionuclídeos que reside  no 

corpo (Tabela 2.1).  Na publicação ICRP 103 (2006) foi feita a modificação dos fatores de 

peso da radiação (wR) para nêutrons seguindo a curva continua em função das energias dos 

nêutrons e incluído valores do fator de ponderação para pios carregados. 

Os fatores de ponderação para as radiações de fótons, elétrons e múons têm sido sempre 

uma ponderação de radiação igual a 1, sendo esta uma grandeza adimensional. A 

simplificação proposta é suficiente apenas para a aplicação pretendida de dose equivalente 

e a dose efetiva. Nos casos em que as avaliações de risco individual retrospectivas 

precisam ser feitas, informações mais detalhadas sobre o campo de radiação e valores 

apropriados RBE podem precisar ser consideradas se os dados relevantes estejam 

disponíveis. 

 

Tabela 2.1 - Valores dos fatores de peso da radiação, wR. (ICRP, 1991). 

Tipos e intervalos de energia Fator de peso 
da radiação, wR 

Fótons, todas as energias  1 
Elétrons e múons, todas as energias  1 
Nêutrons, energia  < 10 keV 5 
 > 10 keV a 100 keV 10 
 > 100 keV a 2 MeV 20 
 > 2 MeV a 20 MeV  10 
 > 20 MeV 5 
Prótons, (não de recuo) energia  > 2 MeV 5 
Partículas alfa, fragmento de fissão e núcleos pesados  20 
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2.2.6 Dose Efetiva 

 
 

A grandeza de dosimetria básica relacionada com a probabilidade de ocorrência de 

efeitos estocásticos da radiação é a dose efetiva, definida pela ICRP60 (ICRP, 1991b) 

como a soma das doses equivalentes, ponderada pela radiossensibilidade nos tecidos e 

órgãos do corpo, isto é, 

 

� � ∑ &�%� �� ∑ &� ∑ &�#�,���     (2.8) 

 

HT é a dose equivalente média sobre o volume do órgão ou tecido T e wT é o fator de 

peso para o tecido ou órgão e a soma do fator de peso para todo o corpo ∑&� � 1 . No 

Sistema Internacional de Unidades, a dose efetiva é expressa em J/kg, mas recebe o nome 

especial de Sievert (Sv). Os valores de wT  e  HT para os órgãos ou tecidos considerados 

para o cálculo da dose efetiva são estipulados pela publicação nº. 103 da ICRP (ICRP 103, 

2006). 

 

 

2.2.7 Fatores de peso dos Tecidos 

 
 

A Tabela 2.2 mostra os fatores de peso recomendados pela ICRP 103 (2006) para treze 

órgãos e tecidos, e para o grupo de quinze órgãos e tecidos restantes. Para fótons e 

elétrons, a dose equivalente é igual à dose absorvida pelo meio, já que o fator de peso para 

estas radiações é igual a 1 (ICRP 60, 1991). 
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Tabela 2.2 - Fator de peso para órgãos no cálculo da Dose Efetiva (ICRP, 2006). 

Tecido () * () 

Medula vermelha, cólon, Pulmão, Estomago, 
seios, Restantes* 

0,12 0,72 

Gônadas 0,08 0,08 

Bexiga, Esôfago, Fígado, Tireóide 0,04 0,16 

Superfície óssea, Cérebro, Glândulas salivares, 
Pele 

0,01 0,04 

 Total 1,00 

* Restantes: Adrenais, Região extratorácica, Vesícula biliar, Coração, Rins, 
Nódulos linfáticos, Músculo, Mucosa oral, Pâncreas, Próstata, Intestino 
delgado, Baço, Timo, Útero/Próstata 

 

Com base nos estudos epidemiológicos sobre a indução de câncer e as avaliações de 

risco de efeitos hereditários em populações expostas, um conjunto de valores de 

ponderação dos tecidos foi escolhido para estas recomendações (Tabela 2.2) com base nos 

respectivos valores de radiação. Eles representam os valores médios para os seres 

humanos, calculados sobre ambos os sexos e todas as idades e, portanto, não se relacionam 

com as características dos indivíduos em particular. O peso para o restante dos tecidos 

(0,12) aplica-se à dose média aritmética dos 13 órgãos e tecidos para cada sexo.  

Os fatores de ponderação do tecido são do sexo e idade média dos valores de todos os 

órgãos e tecidos, incluindo o testículo para sexo masculino e mamas, ovários para o 

feminino. Essa média implica que a aplicação desta abordagem é restrita à determinação da 

dose efetiva em proteção radiológica. A dose efetiva é então calculada a partir da dose 

equivalente avaliada por um órgão ou tecido T do modelo Masculino e Feminino de 

referência de acordo com a Equação 2.9.  

 

� � ∑ &� +,�-.,�/
�  0    (2.9) 

 

Onde as doses equivalentes são definidas separadamente para os modelos masculino e 

feminino de referência, e seus valores inclusos na equação. 
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2.2.8 Coeficientes de conversão 

 
 

A determinação da dose absorvida para o corpo humano é difícil de ser estimada, uma 

vez que, devido aos riscos, experimentos utilizando seres humanos estão fora de questão. E 

a medição da dose absorvida através da utilização de modelos antropomórficos com 

materiais similares ao corpo humano requer um número muito grande de medidas em 

varias geometrias de irradiação, além de modificações no posicionamento do dosímetro 

dentro do modelo.  Uma maneira viável é a utilização de simulação computacional 

utilizando códigos de Monte Carlo. Para estimar a dose efetiva e a dose equivalente em 

órgãos e tecidos do corpo humano é estabelecida uma relação entre valores de grandezas 

operacionais que podem ser medidas através de aparelhos, como o kerma no ar e fluência 

de partículas, e as doses em órgãos e tecidos do corpo humano.  As relações entre 

grandezas operacionais e as doses são feitas através de coeficientes de conversão (CCs). Os 

coeficientes de conversão para dose equivalente apresentados na forma de equação simples 

(Equação 2.10). 

1,ó23ã4
562

7 +89
:;0 � <<=                                            (2.10) 

 

Onde ��>  corresponde o valor de kerma no ar em função da energia incidente da 

radiação, %ó>?ã@  é a dose equivalente e (CCs) os coeficientes de conversão para as 

respectivas doses. De acordo com a (ICRP74, 1996), o valor numérico do fator de 

ponderação da radiação para fótons é um (&� � 1) e a dose absorvida no órgão por 

unidade de kerma no ar (Gy / Gy) é numericamente igual à dose equivalente no órgão por 

unidade de kerma no ar (Sv / Gy). Porém os valores disponíveis são da razão Kerma no ar 

por fluência de partículas A562 
B C DpGy H cm2K, obtidos a partir da (ICRP 74, 1996). No 

entanto, a razão dose equivalente por fluência A%ó>?ã@ /MC é obtida levando em 

consideração que a fluência é igual ao número de partículas incidentes que atravessam a 

área transversal da geometria de radiação que é definida na simulação de Monte Carlo. 

Sendo 

 

M � N O�>PíQR��S
Á>�� + T

Q!U0                                              (2.11) 
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A razão dose equivalente por unidade de fluência no ar fica 

 

,ó23ã4 
B DVW. ���K � %ó>?ã@  .  Á>��

N O�>PYQR��S � %ó>?ã@ .  ÁZ�[                    (2.12) 

 

De acordo com a equação 2.10 os coeficientes de conversão normalizados por kerma 

livre no ar para dose equivalente pode ser obtido fazendo a seguinte razão 

 

\]ó23ã4 
^ _

1`62 
^ 7 � ,ó23ã4 

562 
� <<=                                             (2.13) 

 

Onde obtém os valores dos CCs da dose equivalente para fótons normalizados por 

kerma livre no ar. 

Usando a soma das doses equivalentes levando em consideração os fatores de peso dos 

tecidos &� nos 27 órgãos e tecidos radio - sensíveis indicados pela (ICRP 60, 1991) e 

atualizados na (ICRP 103, 2006) temos os CCs da dose efetiva para fótons normalizados 

por kerma livre no ar, em função dos valores das energias incidentes nos órgãos e tecidos 

do fantoma. 
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Os CCs são dados que correlacionam valores das grandezas operacionais mensuráveis 

kerma e fluência com as doses equivalente e efetiva. Permitindo assim estimar de forma 

simples a dose a que um indivíduo estaria exposto (REIS JÚNIOR, 2007).  

 

 

2.3 Modelos Antropomórficos 

 
 

Os modelos antropomórficos descrevem a anatomia do corpo humano, desde o seu 

contorno à maioria ou todos os órgãos e tecidos do corpo humano, com informações sobre 

a densidade, composição química, forma, tamanho e localização. Reproduzem as 

características de absorção e espalhamento do corpo, quando expostos no campo de 

radiação, viabilizando uma a avaliação da dose equivalente e a dose efetiva. Muitos 

modelos antropomórficos são descritos na ICRU (1992); desde modelos relativamente 



 

simples até modelos mais complexos. Os modelos ant

atualmente são os modelos matemáticos ou estilizados, os modelos tomográficos e 

recentemente os modelos baseados em superfícies 3D (

 

 

2.3.1 Modelo antropomórfico em Voxel

 
 

Os modelos tomográficos também conhecido como 

são desenvolvidos a partir de varredura por tomografia computadorizada (TC) e por 

ressonância magnética que mostram áreas de seção, vistas de topo, ao longo do corpo do 

indivíduo. Os modelos são constituídos de cubos, chamados de 

elemento de unidade de volume. No modelo tomográfico cada voxel teria uma composição 

elementar e densidade definida, de acordo com o órgão ou tecido a que este corresponderia 

(VEIT, 1989). 

 Os modelos antropomórficos em voxels são representações reais do corpo humano e 

sua estrutura permite determinar a energia depositada, através da equação de transporte em 

nível de órgão ou tecido. As imagens fornecem informações detalhadas da ana

corpo humano. Uma fatia de imagem, quando computadorizada, representa uma matriz de 

pixels em uma geometria de duas dimensões. Por multiplicação do tamanho do pixel pela 

fatia da espessura de uma imagem, obtém

2.2). A dimensão de pixels de cada imagem bidimensional depende da resolução escolhida 

durante a opção de varredura para a obtenção do conjunto original de imagens 

computadorizada. 

Figura 2.2 - Imagem bidimensional da Tomografia Computadorizada (TC) corresponde a 
uma fatia tridimensional do corpo. Cada pixel na imagem TC corresponde a um voxel no 
paciente. O voxel tem as duas dimensões do pixel no plano 
dimensão representa a espessura da fatia da varredura TC (BUSHBERG 
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A partir das imagens tomográficas originais, novas imagens de todos os cortes podem 

ser construídas, onde vários contornos de órgãos podem ser reconhecidos, através das 

diferenças nos tons de cinza. Os novos valores tons de cinza, usados na construção de 

imagens segmentadas, não fornecem mais informação a respeito das densidades de cada 

voxel; ou seja, o órgão passa a ser visto de forma homogênea. A maioria dos órgãos não 

possui uma grande variação de densidade de um voxel para o outro, não ocasionando perda 

significativa de informação. Estes voxels quando totalmente reunidos constituem um 

modelo para a representação de corpo inteiro, que pode ser lido e importado para o código 

Monte Carlo para a simulação do transporte de radiação. Os modelos de referência voxel 

são, portanto, representações computacionais de Referência Macho e fêmea e pode ser 

usado, juntamente com os códigos simular a radiação transporte e deposição de energia. 

Os modelos antropomórficos de voxels foram introduzidos por Gibbs et al. (1984), e de 

forma independente, por Williams et al. (1986). Na seqüência foram desenvolvidos 

modelos para crianças (VEIT et al., 1989), uma versão “voxelizada” do fantoma físico 

Alderson- Rando (VEIT et al., 1992) e, posteriormente,  foi produzida uma família inteira 

de modelos de voxels (ZANKL et al., 1988; ZANKL e WITTMANN, 2001; PETOUSSI-

HENSS et al.,2002).  

Entre os novos modelos de volxels desenvolvidos merecem destaque os modelos 

antropomórficos, masculino e feminino, cuja altura e peso do corpo foram baseados em 

valores de referência para adultos (ZANKL et al., 2005; ZANKL et al., 2007). Tais 

modelos foram desenvolvidos a partir de imagens de tomografia computadorizada obtidas 

por scans de alta resolução e consistem em milhões de voxels, fornecendo uma 

representação tridimensional do corpo humano e da forma espacial de seus órgãos e 

estruturas. Aproximadamente 140 órgãos e tecidos foram definidos, incluindo os diferentes 

tecidos esqueléticos, cartilagem, músculo e os principais vasos sanguíneos. As massas de 

órgãos de ambos os modelos foram ajustados para aproximarem do homem e mulher 

adultos de referência da publicação 89 (ICRP, 2002) sem modificar a anatomia. 

 

2.3.2 Modelos antropomórficos baseados em superfícies 3D 

 
 

Os primeiros trabalhos de modelos baseados em superfícies de malha de polígono foi 

utilizada por Xu et al. (2007) para projetar modelos antropomórficos femininos de 

mulheres grávidas em diferentes meses de gestação com base em imagens de tomografia 
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computadorizada, em imagens de seção transversal do  modelo masculino VIP (XU et al., 

2000) e em modelos de malha de polígono de órgãos obtido da internet. O que 

posteriormente levou à publicação do modelo macho ICRP89 baseado RPI AM e modelo 

feminino RPI AF (ZHANG et al., 2009). Esses modelos antropomórficos baseados em 

malha representam indivíduos em posição vertical (em pé). Na seqüência modelos com 

órgãos baseados em superfície de malha, superfícies primitiva 3D e atlas anatômico 

CASSOLA et al. (2010a) desenvolveram dois modelos adultos humano, o feminino adulto 

em malha chamado FASH (Female Adult Mesh) e o masculino adulto em malha MASH 

(Male Adult Mesh), com base na média dos órgãos e das massas de tecido de acordo com 

ICRP 89. 

O modelo masculino MASH_2 tem sido utilizado com programa de transporte de Monte 

Carlo (MCNP) para a simulação de exposição do corpo inteiro à radiação ionizante, ou 

seja, para o transporte de elétrons e fótons em tecidos humanos. O modelo baseado em 

superfícies de malha de polígonos representa um macho adulto caucasiano em pé, onde as 

massas dos órgãos e tecidos, e a altura do corpo foram ajustadas com referência aos dados 

da ICRP 89. Os modelos em malha são apropriados para estudos dosimétricos, pois as 

superfícies de malhas permitem o ajuste de massa, forma e volume dos órgãos em 

dimensões arbitrárias, ou seja, seus parâmetros anatômicos são ajustáveis a novos 

parâmetros e as simulações representam órgãos de pessoas em pé. Evitando assim 

problemas associados à gravidade como dos modelos derivados de imagens médicas. No 

entanto, para cálculos de Monte Carlo, os modelos antropomórficos baseados em malha 

não são usados diretamente, é necessário convertê-lo para o formatado de voxels. 

 

 

2.4 Geometrias de Irradiação 

 
 

As geometrias de irradiação que o corpo humano pode ser irradiado para os cálculos e 

efeitos da dose são limitados. As geometrias usadas para os cálculos de doses no corpo 

humano através da irradiação em modelos antropomórficos, neste trabalho são 

apresentadas na Figura 2.3.  

 



 

Figura 2.3 - Geometrias de irradiação para modelos antropomórficos
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eixo longitudinal a uma velocidade constante ou também girando o corpo com movimento 

uniforme sobre seu eixo longitudinal, enquanto é irradiado por um feixe de radiação 

ionizante de uma fonte estacionária.   

Geometria Isotrópica (ISO). O campo de radiação cuja fluência de partículas por 

unidade de ângulo sólido é independente da direção, ou seja, a irradiação incide sobre o 

corpo em todas as direções.  

De acordo com a (ICRP 74, 1996), as geometrias apresentadas neste trabalho podem ser 

usadas como aproximações em condições reais de exposição. Por exemplo, as geometrias 

de AP, PA e LAT são usadas para aproximar os campos de radiação produzidos por fontes 

individuais. A Geometria de radiação ROT é usada para aproximar a irradiação de fonte 

planar dispersa, ou seja, uma provável contaminação do ambiente e a geometria IS0 é 

usada para aproximação de um corpo imerso em uma nuvem radioativa, que é geralmente 

assumida para a irradiação de radionuclídeos naturais em casas ou do ambiente, ou por 

emissões atmosféricas de radionuclídeos no meio ambiente.  

 

 

2.5 Estrutura Óssea do MASH 

 

 

O modelo antropomórfico MASH é dividido em 123 partes. Destes 47 são órgãos 

internos e 76 são partes do esqueleto. Os ossos do esqueleto do MASH são divididos em 

29 ossos corticais, 31 esponjosos, 8 cavidades medular e 8 cartilagens. 

Os ossos do esqueleto humano são compostos por tecidos diferenciados pela dureza, 

porosidade e quantidade de partes moles (medula óssea vermelha e amarela), o osso 

(cortical) compacto e esponjoso (Figura 2.4). A estrutura do osso pode ser dividida em dois 

tipos principais que são diferenciados pela dureza, porosidade e quantidade de partes moles 

(medula óssea vermelha e amarela), o osso (cortical) compacto e esponjoso (ICRP89, 

2002). O osso compacto, duro e denso, forma a parede exterior de todos os ossos, sua 

maior parte é encontrada na parte mediana dos ossos longos. O osso esponjoso é mais 

poroso, ou seja, contém grande quantidade de partes moles constituído principalmente de 

medula e, tendo uma fração de volume muito menor que o osso cortical, é encontrado no 

interior de ossos chatos, na parte interna da diáfise e extremidades dos ossos longos ou 

epífise. Os ossos são revestidos por membranas na parte externa chamada periósteo e 
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interna chamada endósteo (JUNQUEIRA e CARNEIRO, 2004). O periósteo é formado de 

tecido conjuntivo denso, muito fibroso, protege o osso e serve de fixação para músculos e 

o endósteo reveste de tecido conjuntivo o interior da cavidade medular do osso e suas 

funções são nutrição do osso e fornecimento de novos osteoblastos, para o crescimento e 

recuperação do osso. Neste trabalho a definição de osso esponjoso ou composição 

esponjosa refere-se ao osso trabecular (mesmo material do osso cortical) mais seus tecidos 

moles (medula óssea vermelha e amarela).  

 

 
Figura 2.4 - Extremidade superior do fêmur humano maduro (ICRP, 2002). 

 
 

2.6 Simulação por Monte Carlo 

 

As técnicas de simulação por Monte Carlo têm sido muito usadas na resolução de 

problemas complexos de radioproteção.  

O método de Monte Carlo pode ser usado em transporte de partículas da radiação 

usando a técnica de acompanhar cada partícula da fonte até o desaparecimento que pode 

ocorrer por escape, absorção e etc. E também a interações da radiação com a matéria, que 

são processos estatísticos, e sua maior utilidade ocorre para a simulação de problemas 

complexos não determinísticos. Esta técnica possibilita o monitoramento das interações 

das partículas quando passam através da matéria fazendo rastreamento para obter 

distribuições de dose absorvida. Nas simulações a utilização da aproximação kerma é 

aceitável para energias de fótons de até 3 MeV e de nêutrons até 20 MeV. A aproximação 
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kerma se justifica quando existe equilíbrio de partículas carregadas. Para o cálculo da 

fluência de partículas que entram no volume, faz-se necessário incluir todos os tipos de 

partículas resultantes de processos secundários e terciários (fótons e elétrons) 

Existem diversos códigos utilizados para calcular o transporte de partículas na matéria, 

muitos dos quais estão constante melhora.  As estimativas da dose absorvida obtida por 

esses códigos são de boa concordância, apesar de algumas diferenças nos algoritmos de 

transporte de elétrons. 

 

2.6.1 O Código de Transporte de Radiação MCNP 

 

 

O código MCNPX desenvolvido e mantido por Los Alamos National Laboratory 

(EUA) é um código de propósito geral que inclui geometria 3D, transporte contínuo em 

energias até alguns TeV, uma variedade de fontes e “ tallies” (saídas do código), gráficos 

interativos, assim como a possibilidade de rodar em diferentes sistemas operacionais, 

incluindo também processamento paralelo. O MCNPX é uma versão estendida do 

MCNP4C (Monte Carlo N-Particle, Versão 4C) (BRIESMEISTER, 2000), que, 

adicionalmente a todas as capacidades deste último, pode transportar 34 tipos de partículas. 

A capacidade de tratamento de geometrias complexas em três dimensões, e a variedade de 

opções de dados de entrada faz deste código, uma ferramenta muito conveniente e 

poderosa no campo da física médica, proteção radiológica, modelagem de instalações 

nucleares, detectores e blindagem da radiação. 

 A entrada de dados no MCNPX consiste em vários arquivos, alguns dos quais são 

configurados com a instalação do código, outros são gerados durante a execução dos 

problemas e outros elaborados pelos usuários. 

Os arquivos montados pelos usuários contêm informação acerca da forma e 

tamanho dos componentes do arranjo experimental, a descrição dos materiais e a escolha 

das seções de choques, a localização e características das fontes de partículas, os tipos de 

respostas ou saídas (tallies) desejadas, e qualquer técnica de redução de variância usada 

para aumentar a eficiência da simulação. As instruções para cada uma das especificações 

anteriores se realizam por meio das opções (cartões). O código MCNPX aceita todos os 

cartões padrões do MCNP4C com parâmetros adicionais para incorporar o transporte e 

geração de outras partículas (PELOWITZ, 2005). 
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O arquivo de entrada, para iniciar a execução de um problema, tem uma estrutura 

geral dividida em três blocos essenciais. Nos dois primeiros é especificada a geometria 3D 

do problema partindo da definição de células (cells), definidas pela intersecção e união de 

superfícies. No terceiro bloco são especificadas as partículas que se desejam transportar 

(cartão Mode); é definida a fonte de partículas (tipo de partícula, espectro energético, 

distribuição espacial e angular); detalham-se os materiais, especificando composição 

elementar e as seções de choque ou modelos teóricos de acordo com a faixa de energia; se 

especificam as tallies, que são as respostas ou saídas que queremos obter (fluxos de 

partículas, energia ou carga depositada, etc.). Neste terceiro bloco podem ser incluídos, 

ainda, cartões para variar o tratamento físico de algumas partículas, ou aplicar técnicas de 

redução de variância que podem reduzir consideravelmente o processamento e melhorar a 

estatística do problema. 
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CAPÍTULO 3 

 
 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 
 

Neste Capítulo é apresentada a metodologia para a obtenção de coeficientes de 

conversão para fótons normalizados por kerma no ar, utilizado técnicas de Monte Carlo 

através do código MCNPX para simular o transporte e interação de fótons no modelo 

antropomórfico MASH_2 baseado em superfícies MESH nas geometrias de irradiação AP 

e PA, obtendo também uma estimativa de dose no modelo. 

 

3.1. Definição de Materiais do Modelo MASH 

 
 

Para este estudo foi utilizado o modelo MASH_2 disponibilizado no site do CALDose 

(2011). Neste “link” o fantoma encontra-se no formato RAW de 8 bits com 478x258x1462 

voxels junto com uma tabela Excel que lista os órgãos, ID, volume, tamanho e centro de 

massa. No entanto, os materiais para cada órgão e sua composição devem ser definidos 

pelo usuário baseando-se nas diferentes publicações feitas sobre o MASH (CASSOLA et 

al., 2010a, 2010b; Kramer et al., 2010).  

Para este estudo foi decidido utilizar para o modelo MASH os materiais definidos pela 

ICRP 110 (2009), a fim desenvolver um cálculo mais de acordo com as recomendações da 

ICRP. Com este objetivo foram utilizados 50 diferentes materiais para definir os órgãos e 

tecidos do MASH. Destes 33 foram retirados do ICRP 110 (2009) e 17 foram calculados 

no presente trabalho para definir o material das diferentes esponjosas que o MASH possui. 

Isto foi necessário já que na ICRP 110 é reportada a composição elementar das esponjosas 

do REX, estas não podem ser utilizadas no MASH, pois os respectivos volumes das 

esponjosas não coincidem, o que mudaria a volume real de RBM em cada osso. Logo é 

necessário realizar cálculos para construir os materiais dos ossos de forma tal que 

cumpram com as proporções de RBM em cada osso, o fator celular entre RBM e YBM, 

assim como a razão osso cortical/trabecular em cada osso. A cartilagem foi desconsiderada 

da composição da esponjosa já que ela encontra-se segmentada no MASH. Neste estudo a 

parte esponjosa de cada osso é composta pela soma das frações: 
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d>e!
�SO  f d;e!

�SO  f dP>�e
�SO  �  1     (3.1) 

Onde d>e!
�SO , d;e!

�SO  e dP>�e
�SO  são as frações de massa da RBM, YBM e trabecular no osso 

(ZANKL et al., 2002). 

Para definir os materiais de cada esponjosa seguiu-se a metodologia utilizada na 

ICRP110. Inicialmente foi calculada a fração de RBM em cada esponjosa baseado na 

fração mássica de RBM reportada na ICRP 89 (2002). Para o caso dos ossos com RBM, 

utilizou-se o fator de celular reportado na ICRP 70 (1995), calculou-se a quantidade de 

YBM em cada osso. A seguir conhecendo a razão de osso cortical / (cortical+trabecular) 

tomada da ICRP 70 é possível calcular a quantidade de osso trabecular presente em cada 

esponjosa. Nos casos das esponjosas onde não existe RBM, primeiro foi calculada a 

quantidade de osso trabecular e o restante do volume foi definido como YBM. Em alguns 

ossos foi necessário reduzir a quantidade de YBM ou osso trabecular a fim de ajustar-nos 

ao volume total da sua esponjosa. A Tabela 3.1 mostra os dados utilizados para calcular as 

frações de RBM, YBM e osso trabecular nas esponjosas reportadas na ICRP 70 e ICRP 89. 

 
Tabela 3.1 - Dados utilizados para o cálculo da composição de RBM, YBM e osso 

trabecular nas esponjosas do MASH_2. 

 
Ossos 

Perc. de RBM 
(g>e!

�SO ) 
Fator de 

Celular (FC) 
Razão de massa 

Cort/(Cort+Trab) 
 ICRP 89 ICRP 70 ICRP 70 

1 Úmero (superior) 2,3% 0,25 
90% 

Úmero (inferior) 0,0% 0,00 
2 Ulnas e rádios 0,0% 0,00 87% 
3 Pulsos e ossos da 

mão 
0,0% 0,00 95% 

4 Clavículas  0,8% 0,33 94% 
5 Crânio  7,6% 0,38 95% 
6 Fêmur (superior) 6,7% 0,25 

77% 
Fêmur (inferior) 0,0% 0,00 

7 Tíbias fíbula e 
patela 

0,0% 0,00 83% 

8 Tornozelos e os 
ossos do pé 

0,0% 0,00 65% 

9 Mandíbula  0,8% 0,38 95% 
10 Pélvis (coxas)  17,5% 0,48 90% 
11 Costelas  16,1% 0,70 94% 
12 Escápulas  2,8% 0,38 94% 
13 Coluna cervical 3,9% 0,70 25% 
14 Coluna torácica 16,1% 0,70 25% 
15 Coluna lombar 12,3% 0,70 34% 
16 Sacro  9,9% 0,70 75% 
17 Esterno  3,1% 0,70 94% 
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Por exemplo, a Clavícula do MASH possui 29cm3 de volume total (Tabela A1 do 

Anexo). Sabendo que sua percentagem de RBM é de 0,8% (Tabela 3.1) tem-se que a 

mesma terá 0,8% x 1135,9 cm3= 9,1 cm3 de RBM, onde 1135,9 cm3 é o volume total da 

RBM em todo o esqueleto reportado na (ICRP 89). O que pode ser escrito como: 

�>e!
�SO � g>e!

�SO · �>e!     (3.2) 

Onde �>e!
�SO é o volume de RBM na esponjosa, g>e!

�SO  é a percentagem tabulada de RBM 

na esponjosa ICRP 89, e �>e! é o volume de RBM em todo o esqueleto. 

 A seguir sabendo que o fator celular representa a fração do volume de medula vermelha 

do total de medula do osso (vermelha + amarela) tem-se que a medula amarela pode ser 

calculada como: 

�;e!
�SO � ATijkC

jk · �>e!
�SO    (3.3) 

Onde �;e!
�SO é o volume de medula amarela da esponjosa, e FC é o fator celular tabulado 

na ICRP 70. Para o exemplo da Clavícula teremos que �;e!
�SO �(1-0,33)*9,1cm3/0,33 

=18,5cm3.  

Finalmente o volume de osso trabecular pode ser calculado como o restante do volume 

da esponjosa, porém deve cumprir com a razão de massa cortical/(cortical/trabecular) 

tabulada na ICRP 70. É dizer: 

�P>�e
�SO � ��SO � �>e!

�SO � �;e!
�SO      (3.4) 

E para o osso deve cumprir-se que: 
�l42m

�l42m.�m26n
opq � r[sãu �� �[==[     (3.5) 

Onde �P>�e
�SO  é o volume de osso trabecular, ��SO é o volume da esponjosa, e �Q@>P é o 

volume do osso cortical.  
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Tabela 3.2 - Composição dos elementos do esqueleto, em porcentagem de massa, e suas 
densidades para o modelo antropomórfico masculino (ICRP, 2002). 

Elemento (%) RBM (%) YBM (%) 
Osso 

Trabecular 
(%) 

H 10,2 11,4 3,6 
C 11 58,8 15,9 
N 3,3 0,8 4,2 
O 74,5 28,7 44,8 
Na 0,1 0,1 0,3 
Mg 0,0 0,0 0,2 
P 0,1 0,0 9,4 
S 0,2 0,1 0,3 
Cl 0,3 0,1 0,0 
K 0,2 0,0 0,0 
Ca 0,0 0,0 21,3 
Fe 0,1 0,0 0,0 

    
v Aw. ��ix) 1,03 0,98 1,92 

   

No exemplo o resultado da equação 3.4 para a clavícula é ��>�e
�SO@N?=1,4 cm3. Por outro 

lado sabendo que o volume de osso cortical na clavícula do MASH é de 22,4 cm3 a razão 

de massa ou volume ficaria igual a 93% um valor próximo dos 94% reportados na ICRP 

70, sendo os valores encontrados nos cálculos aceitáveis. Seguindo esta mesma 

metodologia foram definidas as quantidades de RBM, YBM e osso trabecular em cada 

esponjosa.  

As frações dos elementos das novas composições esponjosas foram obtidas 

considerando as porcentagens de cada elemento nos tecidos (RBM, YBM, Trabecular) da 

Tabela 3.2 e as proporções dos volumes de cada tecido nas misturas de cada esponjosas. 

Os cálculos das frações dos elementos químicos que compõem as esponjosas foram feitos 

através do somatório dos produtos das proporções dos tecidos nas esponjosas (yP�QY�@
�SO ) com 

as frações dos elementos químicos nos tecidos d���!�NP@P�QY�@ . 

d���!�NP@
�SO � ∑ yP�QY�@

�SO . d���!�NP@P�QY�@P�QY�@    (3.6) 

Onde a soma vai pelos três tecidos da esponjosa e pode ser escrita como: 

d���!�NP@
�SO � y>e!

�SO . d���!�NP@>e! f y;e!
�SO . d���!�NP@

;e! f yP>�e
�SO . d���!�NP@P>�e     (3.7) 

Para os cálculos das proporções dos tecidos da esponjosa foi obtida a razão do volume 

do tecido pela soma dos tecidos (volume da esponjosa), utilizando a fórmula 

yP�QY�@
�SO � �molz{4

�opq      (3.8) 
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Onde yP�QY�@
�SO , �P�QY�@

�SO  e ��SO são a proporção do volume do tecido na esponjosa, o 

volume do tecido e da esponjosa, respectivamente. No caso especifico das proporções da 

RBM, YBM e trabecular serão: 

y>e!
�SO � �2n|

opq

�opq
, y;e!

�SO � �}n|
opq

�opq
, yP>�e

�SO � �m26n
opq

�opq
     (3.9) 

O cálculo das densidades das novas esponjosas foi feito através do somatório do 

produto das proporções dos volumes dos tecidos na esponjosa (yP�QY�@
�SO ) com as densidades 

dos tecidos/órgãos (vP�QY�@), que compõem as esponjosas disponíveis na Tabela 3.2. 

v�SO � ∑ yP�QY�@
�SOP�QY�@ . vP�QY�@     (3.10) 

Onde:  

v�SO � y>e!
�SO .  v>e! f y;e!

�SO .  v;e! f yP>�e
�SO .  v;e!    (3.11) 

Usando os valores de percentagem de RBM, YBM e osso trabecular foram calculados 

as densidades de casa esponjosa. 

 

3.2. Simulação por Monte Carlo 

 
 

Para realizar a simulação do transporte e interação de partículas (fótons, elétrons, 

nêutrons, prótons, e outras) na matéria para um grande intervalo de energia foi utilizado o 

código MCNPX versão 2.6.0 (PELOWITZ, 2008). Já que um dos objetivos do estudo é 

analisar os resultados obtidos com este código no lugar do EGSnrc utilizado regularmente 

com os modelos MAX e MASH. O programa TOMO_MC (MILIAN et al., 2011) foi 

usado para inserir o modelo antropomórfico MASH_2 no MCNPX em forma de estruturas 

repetidas. O TOMO_MC interpreta as imagens BMP transformando-as em arquivos de 

entrada para ser usado pelo MCNPX para a simulação por Monte Carlo. O MASH foi 

importado como uma seqüência de imagens BMP. Para a simulação foi selecionada toda a 

região ocupada pelo modelo 478 x 258 x 1462 voxels. As geometrias definidas para 

irradiação foram: ântero-posterior (AP) e posterior-anterior (PA) (ICRP, 2006).  

As fontes foram definidas como feixes monoenergéticos de fótons no intervalo de 10 

keV a 10 MeV com 23 energias neste intervalo para cada geometria de irradiação que 

abrange um total de 46 diferentes arquivos de entrada para  simulações de Monte Carlo nas 

geometrias de irradiação AP e PA que foram gerados com o TOMO_MC para a simulação, 

(Figura 3.1). A simulação foi realizada em todos os casos para fótons e elétrons (p,e) 

utilizando o modo PE. Fótons e elétrons secundários foram seguidos até o valor 



 

predefinido de 1keV. Bibliotecas

atômico e eletrônico, respectivamente,

MCNPX foi usado para simulações

 

Figura 3.1 - Janelas do programa  TOMO_MC utilizado para criar os arquivos de entrada 
do modelo MCNPX com o modelo MASH (MILIAN et al., 2011)
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para o transporte foto 
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2009).  

 

Janelas do programa  TOMO_MC utilizado para criar os arquivos de entrada 
do modelo MCNPX com o modelo MASH (MILIAN et al., 2011). 
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do Excel que calcula 

gráficos dos mesmos em 
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3.3 Cálculo da Dose Absorvida nos Órgãos e Tecidos 

 
 

Cálculo da dose absorvida nos órgãos: O MCNP gera o arquivo de saída o MCNPO 

que contém as energias depositadas nos órgãos, em MeV, e o erro relativo quando usado o 

cartão Tally *F8. Para converter as energias depositadas nos órgãos de MeV para Joules 

(J), multiplica-se os valores das energias depositadas por 1,602.10 -13 Joules, que é igual a 

energia de 1 MeV. Para obtenção das massas dos órgãos foram calculados os volumes de 

cada órgão ou tecido. Os volumes foram obtidos multiplicando o número de voxels de cada 

órgão por 1,73 mm3, volume de cada voxel com aresta de 1,2 mm. Após o cálculo, os 

volumes obtidos foram multiplicados pela densidade dos órgãos, fornecida pela ICRP 110 

(2009) ou calculada como no caso das esponjosas. O produto da multiplicação do volume 

pela densidade resulta na massa do órgão (em kg). Na seqüência, a dose absorvida foi 

determinada pelo quociente da energia depositada em cada órgão e tecido (em Joules) por 

suas respectivas massas (em Kg), sendo as doses absorvidas representadas em Joule por 

quilograma (J/kg), também chamadas de gray (Gy), no Sistema Internacional de Unidades 

e Medidas.  

  

Cálculo da dose absorvida na RBM: Neste trabalho a dose absorvida na RBM foi 

calculada utilizando o método dos 3FCs - Três Fatores de Conversão (3CFs -Three 

Conversion Factors) (ZANKL et al., 2002; KRAMER et al., 2003). Este método indica 

que a energia depositada na RBM de uma das 17 esponjosas pode ser calculada como:  

 

�>e!
�SO � ��SO. dT. d�. dx       (3.12) 

 

Onde �>e!
�SO  é a energia depositada na RBM de uma esponjosa, ��SO é a energia 

depositada na mesma esponjosa, e dT. d�. dx são os três fatores de correção apresentados a 

seguir. O valor da energia depositada na RBM de todo o esqueleto será a soma �>e!
�SO  por 

todas as 17 esponjosas definidas no presente trabalho e mostradas na Tabela 3.1. 

 

�>e! � ∑ �>e!
�SOTb�SOcT       (3.13) 

 

O fator de correção dT corresponde à fração de massa da medula óssea vermelha na 

massa total da esponjosa que pode ser calculada como 
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dT � !2n|
opq

!opq
� !2n|

opq

!2n|
opq .!}n|

opq .!m26n
opq � d>e!

�SO   (3.14) 

 

Onde �>e!
�SO , �;e!

�SO  e �P>�e
�SO  são as massas de RBM, YBM e osso trabecular para cada 

esponjosa, e ��SO é a massa total da mistura.  

Da mesma forma pode ser calculada a fração de massa da medula amarela na esponjosa 

(d;e!
�SO ) e de osso trabecular (dP>�e

�SO ) para cada esponjosa. 

 

d;e!
�SO � !}n|

opq

!opq
    ;  dP>�e

�SO � !m26n
opq

!opq
      (3.15) 

 

Cumprindo-se que: 

 

d>e!
�SO  f d;e!

�SO   f  dP>�e
�SO    �  1    (3.16) 

 

O fator de correção d� é a relação entre os coeficientes de absorção massa-energia da 

RBM e o coeficiente de absorção massa-energia da mistura esquelética (esponjosa).   

 

d� �
~o�

� ����2n|
~o�

� ����opq
       (3.17) 

 

Onde 
�o�

� ����>e!, 
�o�

� �����SO são os coeficientes de absorção massa-energia da RBM e 

esponjosa respectivamente, em função da energia incidente dos fótons ��. O coeficiente de 

absorção massa-energia da esponjosa é definido pela soma ponderada dos coeficientes de 

absorção massa-energia dos tecidos que compõem a esponjosa RBM, YBM e trabecular 

(ZANKL et al., 2002). 

 
�o�

� �����SO �  d>e!
�SO .  �o�

� ����>e! f  d;e!
�SO . �o�

� ����;e! f  dP>�e
�SO  . �o�

� ����P>�e  (3.18) 

 

Onde 
�o�

� ����>e!, 
�o�

� ����;e! e  
�o�

� ����P>�e são os coeficientes de absorção massa-

energia da RBM, YBM e osso trabecular, respectivamente, em função da energia incidente 

dos fótons ��, reportados na ICRU 46 (1992) (Tabela 3.3).  
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Tabela 3.3 - Coeficientes de conversão massa-energia (ICRU, 1992). 

Coeficiente de conversão massa-Energia 

E (keV) 
��N

v ����>e! 
��N

v ����;e! 
��N

v ����P>�e 

10 5,096 2,935 26,8 
15 1,44 0,8103 8,388 
20 0,5831 0,3251 3,601 
30 0,1669 0,09495 1,07 
40 0,07443 0,04575 0,4507 
50 0,04477 0,03085 0,2336 
60 0,03332 0,02567 0,14 
70 0,029885 0,024625 0,10448 
80 0,02645 0,02358 0,06896 

100 0,02559 0,02433 0,04585 
150 0,02749 0,02737 0,03183 
200 0,02944 0,02959 0,03003 
300 0,03164 0,03194 0,03032 
400 0,03249 0,03283 0,03069 
500 0,03269 0,03304 0,03073 
600 0,03254 0,03289 0,03052 
800 0,03177 0,03211 0,02973 

1000 0,03074 0,03108 0,02875 
2000 0,02584 0,0261 0,02421 
4000 0,02046 0,0205 0,01975 
6000 0,01788 0,01773 0,01788 
8000 0,01642 0,01612 0,01695 

10000 0,0155 0,01509 0,01644 
 

Logo o fator de correção d� fica 

 

d� �
~o�

� ����2n|
�2n|

opq .  ~o�
� ����2n|. �}n|

opq .~o�
� ����}n|. �m26n

opq  .~o�
� ����m26n

    (3.19) 

 

O fator de correção dx, também conhecido como fator de King – Spiers é uma razão 

entre a dose absorvida pela RBM em cavidades da medula óssea e a dose absorvida pelo 

tecido mole circunvizinho sob condições de equilíbrio eletrônico para ossos que 

contenham a RBM. É um fator adicional para o reforço da dose, devido à maior produção 

de elétrons secundários no osso trabecular que podem depositar sua energia na RBM em 

função da energia do fóton incidente (KING e SPIERS, 1985).  
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dx � V8OY�>S
�SO ����      (3.20) 

 

Onde V8OY�>S
�SO ���� é o fator de correção de King – Spiers para esponjosas em função da 

energia incidente dos fótons. Na Tabela 3.4 são apresentados os valores do fator de 

correção de King – Spiers até a energia incidente de 200 keV para cinco grupos em que os 

ossos são classificados. Para valores acima de 200 keV estes fatores ficam iguais a 1. 

 

 

Tabela 3.4 - Fator de correção de King-Spiers até 200 keV 

E (keV) Extremidades Costelas 
Coluna 
Vertebral 

Crânio Pélvis 

10 1,002 1,002 1,002 1,004 1,002 
15 1,005 1,004 1,005 1,0145 1,005 
20 1,008 1,006 1,008 1,025 1,008 
30 1,022 1,017 1,028 1,079 1,032 
40 1,054 1,041 1,072 1,198 1,082 
50 1,080 1,062 1,104 1,275 1,119 
60 1,074 1,058 1,096 1,254 1,110 
70 1,062 1,049 1,081 1,217 1,093 
80 1,051 1,040 1,067 1,183 1,076 
100 1,034 1,027 1,045 1,125 1,051 
150 1,004 1,003 1,006 1,014 1,006 
200 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

 

 

Substituindo as equações 3.14, 3.19 e 3.20 dos fatores de correção na equação 3.12 

obtêm-se a equação para a energia deposita na RBM de cada esponjosa, que junto com a 

equação 3.13 permite calcula a energia na RBM 

 

 

      �>e!
�SO  � ��SO .  �2n|

opq  .  ~o�
� ����2n|

�2n|
opq .  ~o�

� ����2n|. �}n|
opq .  ~o�

� ����}n|. �m26n
opq  .  ~o�

� ����m26n
. V8OY�>S

�SO ����     (3.21) 
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Então, utilizando a massa da RBM de todo o esqueleto (�>e!) a dose absorvida na 

RBM pode ser calculada como: 

 

#>e! � �2n|
!2n|

     (3.22) 

 

Cálculo da dose na Superfície óssea: A superfície óssea (BS de Bone Surface) em sua 

maior parte é composta por tecidos do osso trabecular e também osso cortical. Porém, a 

maior parte das células que constituem a superfície óssea é do osso trabecular, dessa forma, 

a soma das doses absorvidas para as estruturas esponjosas pode ser utilizada como um 

substituto para a dose absorvida na superfície do osso (SCHLATTL et al., 2007). Assim, 

no presente estudo a dose absorvida nos tecidos esponjosos foi considerada como uma 

estimativa do valor verdadeiro para a dose absorvida na superfície do osso. 

As energias depositadas nas esponjosas foram somadas para obter uma estimativa da 

energia total da superfície óssea do esqueleto  

 

��8 � ∑ ��SO�SO        (3.23) 

 

Onde ��8 e ��SO são, as energias depositadas na superfície do esqueleto e as energias 

depositadas em cada uma das 17 esponjosas. A dose absorvida para a superfície óssea do 

esqueleto corresponde à razão da energia absorvida da superfície óssea pela massa total da 

esponjosa. 

 

#�8  � ���
∑ !opqopq

     (3.24) 

 

 

3.4. Cálculo dos coeficientes de conversão para dose absorvida e para dose efetiva 
 

 

A dose equivalente �%ó>?ã@ � para órgãos e tecidos do modelo é numericamente igual à 

dose absorvida A#ó>?ã@ C, quando estes são irradiados por feixes de fótons, independente 

dos valores das energias incidentes, pois o fator de peso da radiação para fótons e elétrons 
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é igual a 1. A dose equivalente por unidade de fluência no ar A%ó>?ã@ /MC foi obtida 

multiplicando a dose equivalente pela área, em cm2, da fonte de radiação (Equação 2.11).  

Os coeficientes de conversão (CCs) para dose equivalente normalizados por kerma no ar 

A%ó>?ã@ /��> C são definidos pela divisão da dose equivalente por unidade de fluência 

A%ó>?ã@ /MC e a razão kerma no ar por unidade de fluência A��> /MC usando a Equação 

(2.12). Os valores da razão A��> /MC na Tabela 3.5 foram obtidos a partir da ICRP 74 

(1996).  

 

Tabela 3.5 - Razão Kerma no ar por unidade de fluência (ICRP, 1996). 

Energia dos fótons 
(keV) A��> /MC [pGy*cm2] 

10 7,43 
15 3,12 
20 1,68 
30 0,721 
40 0,429 
50 0,323 
60 0,289 
70 0,289 
80 0,307 
100 0,371 
150 0,599 
200 0,856 
300 1,38 
400 1,89 
500 2,38 
600 2,84 
800 3,69 
1000 4,47 
2000 7,55 
4000 12,1 
6000 16,1 
8000 20,1 
10000 24 

 

Para o cálculo da dose efetiva em órgãos e tecidos radiossensíveis foram considerados 

os fatores de peso dos tecidos &� . Os tecidos radiossensíveis e seus respectivos fatores de 

peso foram indicados na ICRP 103 (2006) e são expressos neste trabalho nas Tabelas 3.6 e 

3.7. 
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Tabela 3.6 - Relação de órgãos para estimativa de dose efetiva, IDs do MASH e os meios 
usados ICRP 110. 

No. Tecidos recomendados 
Fator de 
peso 

ID do órgão no MASH 
Material na 
ICRP-110. 

1 Medula óssea 
(vermelha) 

0,12 RBM das esponjosas da 
Tabela 2. 

- 

2 Cólon 0,12 95 38 
3 Pulmão 0,12 10 50 
4 Estômago 0,12 91 36 
5 Seios 0,12 46 48 
6 Gônadas 0,08 40 42 
7 Bexiga 0,04 97 41 
8 Esôfago 0,04 26 44 
9 Fígado 0,04 13 30 
10 Tiróide 0,04 28 40 
11 Superfície óssea 0,01 Todas as esponjosas na 

Tabela 2 
- 

12 Cérebro 0,01 7 32 
13 Glândulas salivares 0,01 20, 21,22 45 
14 Pele 0,01 1 27 
15 Adrenais 0,12/13 9 43 
16 Região extratorácica 0,12/13 17,19, 24 45 
17 Vesícula biliar 0,12/13 89 45 
18 Coração 0,12/13 99 33 
19 Rins 0,12/13 14 35 
20 Nódulos linfáticos 0,12/13 41 47 
21 Músculo 0,12/13 6 29 
22 Mucosa oral 0,12/13 19 45 
23 Pâncreas 0,12/13 12 31 
24 Próstata  0,12/13 39 46 
25 Intestino delgado 0,12/13 93 37 
26 Baço 0,12/13 16 39 
27 Timo 0,12/13 15 45 
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Tabela 3.7 - Relação entre as esponjosas definidas, porcentagens de RBM, seu ID no 
MASH e o material utilizado. 

No. Esponjosa do osso 
Percent. do 
total RBM 

ID do órgão no 
MASH 

Material 
calculado* 

1.1 Úmero 2,3% 
144, 147, 180, 
182 

70 

1.2 Ulnas e rádios 0% 145, 148 71 

1.3 Pulsos e ossos da mão 0% 146, 149 72 
1.4 Clavículas 0,8% 135, 136 73 
1.5 Crânio 7,6% 132 74 

1.6 Fêmures 6,7% 
150, 154, 184, 
186 

75 

1.7 Tíbias fíbula e patela 0% 
151, 152, 155, 
156 

76 

1.8 
Tornozelos e os ossos do 
pé 

0% 
153, 157 

77 

1.9 Mandíbula 0,8% 131 78 
1.10 Pelves 17,5% 143 79 
1.11 Costelas 16,1% 134 80 
1.12 Escápulas 2,8% 138 81 
1.13 Coluna cervical 3,9% 139 82 
1.17 Coluna torácica 16,1% 140 83 
1.15 Coluna lombar 12,3% 141 84 
1.16 Sacro 9,9% 142 85 
1.17 Esterno 3,1% 133 86 
* A composição química elementar e as densidades dos materiais calculados são mostrados na 
Tabela B2 do Apêndice B. 

 

Substituindo as equações 2.6 e 2.11em 2.12 obtemos que os coeficientes de conversão, 

em (Sv / Gy), para dose equivalente para uma energia de irradiação especifica. 

 

1,4236
562

7 +89
:;0 � 1,612 a 10� j�HD���K

!�D?Ka1`6z2
� 7�O:;�Q!U�   (3.25) 

 

Neste trabalho o coeficiente de conversão para dose efetiva foi obtida através da soma 

ponderada das doses equivalentes para cada valor de energia incidente nos órgãos do 

modelo. Para calcular a dose efetiva foram utilizados os fatores de peso de cada órgão, 

como expresso pela Equação (2.13) 
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3.5 Comparação com dados da literatura 

 
 

Um dos objetivos do trabalho foi estudar como resultam os CCs obtidos com um 

modelo MESH em relação aos obtidos com modelos tomográficos. Para isto os resultados 

foram comparados com os CCs obtidos para dois modelos tomográficos em exposições AP 

e PA. O REX (ICRP 2009; SCHLATTL et al., 2007) que representa atualmente o homem 

padrão na ICRP110, e o CAM (LIU et al., 2009a, 2009b) que representa o homem adulto 

chinês. 

Os resultados também foram comparados com os dados disponíveis para o fantoma 

RPI-AM (ZHANG et al., 2009) que é outro modelo importante baseado em superfícies 

MESH. Os cálculos dos CCs para este modelo foram realizados com uma metodologia 

similar à deste trabalho utilizando o MCNP. 

Finalmente, os resultados foram comparados com os resultados reportados por Kramer e 

colaboradores (KRAMER et al., 2010) para o MASH na irradiação AP utilizando o código 

EGSnrc. Neste caso foi utilizado o método das imagens 3D-µCT para estimar a dose na 

RBM e na superfície do osso considerando uma espessura para o endósteo de 10µm 

(MASH_10) e de 50µm (MASH_50). Os resultados deste trabalho serão comparados com 

aqueles MASH_50, que denominado neste trabalho como MASH_50_EGSnrc. 
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CAPÍTULO 4 

 
 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 

4.1 Materiais do MASH e das novas esponjosas 

 
 

Utilizando a metodologia descrita na seção 3.1 foram definidos os materiais, densidades 

e massas de cada órgão e tecido do MASH para realizar os cálculos no MCNP. A 

associação dos materiais para cada órgão do MASH é mostrada na Tabela A1 do apêndice. 

No apêndice B aparecem as definições destes materiais no formato MCNP. 

Seguindo a metodologia descrita foi possível determinar a quantidade de RBM, YBM e 

osso trabecular em cada esponjosa de forma que se cumpriram com os valores reportados 

pela ICRP 70 e ICRP 89 para as frações de RBM em cada osso, o fator celular e a razão 

cortical/trabecular no mesmo. Os resultados obtidos são mostrados na Tabela 4.1. 

Comparando os valores obtidos no presente trabalho com os reportados na ICRP 110, 

pode-se observar que a maioria das esponjosas definidas cumpre com valores reportados. 

Somente nos casos das esponjosas: da ulna e rádio, tornozelo e osso do pé, espinha região 

cervical, e espinha da região torácica, os valores de proporção de osso cortical estiveram 

abaixo dos valores da ICRP. Isto foi causado pelo volume total da esponjosa maior que o 

valor desejado, sendo completado esse volume com osso trabecular, o que diminui 

proporção do cortical. Destaca-se também que os volumes e massas totais de RBM e YBM 

coincidem com os reportados pela ICRP para o homem de referência. 

Utilizando as proporções dos tecidos que compõem as esponjosas determinou-se a 

composição química elementar e a densidade de cada esponjosa, segundo metodologia 

descrita no capítulo 3. Os valores finais são mostrados na Tabela 4.2.  

As proporções do volume do tecido na esponjosa yP�QY�@
�SO  , assim como das frações de 

massas dP�QY�@
�SO  para a RBM, YBM e osso trabecular são tabulados na Tabela 4.3. Estes 

valores foram utilizados para o cálculo da dose absorvida na RBM e na superfície óssea 

conforme descrito em materiais e métodos (Capítulo 3). 
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Tabela 4.1 – Volumes, em cm3, calculados de RBM, YBM e osso mineral (trabecular +cortical) para o modelo MASH. 

 

Osso 
YBM 
Medular 

Composição da esponjosa Osso 
Cortical 
(mineral) 

  
Percentagem de. 

RBM  
  Fator de Celular   

Proporção de 
cortical 

YBM RBM 
Trabecular 
(Mineral)   

ICRP 
89 

MASH   
ICRP 

70 
MASH   

ICRP 
70 

MASH 

Úmeros 
 89,9 

78,3 (sup,) 26,1 
9,1 86,0 

 2,3% 2,3% 
 

0,25 0,25 
 90% 90% 

101,1 (inf.) 0,0  0,0% 0,0% 
 

0,00 0,00 
 

Rádio e Ulna 59,0 85,8 0,0 8,0 86,5  0,0% 0,0% 
 

0,00 0,00 
 

87% 92% 
Pulsos e ossos da mão 

 
50,6 0,0 4,2 79,7  0,0% 0,0% 

 
0,00 0,00 

 
95% 95% 

Clavículas 
 

18,2 9,1 1,7 22,4  0,8% 0,8% 
 

0,33 0,33 
 

94% 93% 
Crânio 

 
138,0 86,3 25,1 422,2  7,6% 7,6% 

 
0,38 0,38 

 
95% 94% 

Fêmures 
 277,4 

223,8 (sup.) 76,1 
59,1 197,7 

 6,7% 6,7% 
 

0,25 0,25 
 77% 77% 

308,1 (inf.) 0,0  0,0% 0,0% 
 

0,00 0,00 
 

Tíbias fíbula e patela 184,8 290,2 0,0 53,3 260,1  0,0% 0,0% 
 

0,00 0,00 
 

83% 83% 
Tornozelos e os ossos 
do pé  

55,6 0,0 89,5 221,3 
 

0,0% 0,0% 
 

0,00 0,00 
 

65% 71% 

Mandíbula 
 

14,6 9,1 2,5 42,5  0,8% 0,8% 
 

0,38 0,38 
 

95% 94% 
Pélvis 

 
211,5 199,2 32,4 259,9  17,5% 17,5% 

 
0,48 0,49 

 
90% 89% 

Costelas 
 

76,9 183,2 12,9 183,9  16,1% 16,1% 
 

0,70 0,70 
 

94% 93% 
Escápulas 

 
50,9 31,8 8,6 120,4  2,8% 2,8% 

 
0,38 0,38 

 
94% 93% 

Coluna cervical 
 

18,6 44,3 61,2 32,4  3,9% 3,9% 
 

0,70 0,70 
 

25% 35% 
Coluna torácica 

 
76,9 183,2 126,2 64,9  16,1% 16,1% 

 
0,70 0,70 

 
25% 34% 

Coluna lombar 
 

58,7 139,7 114,1 58,1  12,3% 12,3% 
 

0,70 0,70 
 

34% 34% 
Sacro 

 
47,2 112,4 22,7 65,1  9,9% 9,9% 

 
0,70 0,70 

 
75% 74% 

Esterno 
 

14,8 35,2 2,2 28,8  3,1% 3,1% 
 

0,70 0,70 
 

94% 93% 
Volume Total (cm3) 2530,9 1135,7 2864,7 
Massa Total (g) 2480,3 1170,0 5500,2                   
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Tabela 4.2 - Composição química elementar e sua densidade para os materiais das esponjosas calculados. 
 

Material 
no. 

Nome da esponjosa 
 % C N O Na Mg P S Cl K Ca Fe 

 
Densidade 

(g/cm3) 

70 Úmero 
 

10,9 51,2 1,2 35,0 0,1 0,0 0,4 0,1 0,1 0,0 0,9 0,0 
 

1,026 
71 Ulnas e raios 

 
10,7 55,1 1,1 30,1 0,1 0,0 0,8 0,1 0,1 0,0 1,8 0,0 

 
1,060 

72 Pulsos e ossos da mão 
 

10,8 55,5 1,1 29,9 0,1 0,0 0,7 0,1 0,1 0,0 1,6 0,0 
 

1,052 
73 Clavículas 

 
10,6 41,3 1,8 44,0 0,1 0,0 0,6 0,1 0,2 0,1 1,2 0,0 

 
1,050 

74 Crânio 
 

10,2 37,9 2,0 46,2 0,1 0,0 1,0 0,2 0,2 0,1 2,1 0,0 
 

1,092 
75 Fêmures 

 
10,6 49,5 1,4 35,4 0,1 0,0 0,8 0,1 0,1 0,0 1,9 0,0 

 
1,069 

76 Tíbias fíbula e patela 
 

10,2 52,1 1,3 31,2 0,1 0,0 1,5 0,1 0,1 0,0 3,3 0,0 
 

1,126 
77 Tornozelos e os ossos do pé 

 
6,6 32,3 2,9 38,6 0,2 0,1 5,8 0,2 0,0 0,0 13,1 0,0 

 
1,560 

78 Mandíbula 
 

10,2 38,1 2,0 46,2 0,1 0,0 0,9 0,2 0,2 0,1 2,0 0,0 
 

1,087 
79 Pelves 

 
10,3 34,2 2,2 50,5 0,1 0,0 0,7 0,2 0,2 0,1 1,6 0,0 

 
1,071 

80 Costelas 
 

10,2 24,7 2,6 60,2 0,1 0,0 0,5 0,2 0,2 0,1 1,0 0,1 
 

1,058 
81 Escápulas 

 
10,2 38,1 2,0 46,2 0,1 0,0 0,9 0,2 0,2 0,1 2,0 0,0 

 
1,086 

82 Coluna cervical 
 

7,1 20,6 3,4 53,0 0,2 0,1 4,7 0,2 0,1 0,1 10,5 0,0 
 

1,462 
83 Coluna torácica 

 
8,3 22,1 3,1 55,7 0,2 0,1 3,1 0,2 0,2 0,1 7,0 0,0 

 
1,311 

84 Coluna lombar 
 

8,0 21,8 3,2 55,1 0,2 0,1 3,5 0,2 0,2 0,1 7,8 0,0 
 

1,346 
85 Sacro 

 
9,7 24,0 2,8 58,9 0,1 0,0 1,2 0,2 0,2 0,1 2,7 0,1 

 
1,128 

86 Esterno 
 

10,3 24,7 2,6 60,3 0,1 0,0 0,5 0,2 0,2 0,1 0,9 0,1 
 

1,053 
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Tabela 4.3 - Percentagens e fração de massa de RBM, YBM e osso trabecular nas 
esponjosas. 

Mat. 
ID 

Esponjosa 
Percentagem do volume   Fração de massa 
y>e!

�SO  y;e!
�SO  yP>�e

�SO    d>e!
�SO  d;e!

�SO  dP>�e
�SO  

70 Úmero 12,2% 83,6% 4,2% 
 

0,122 0,799 0,079 
71 Ulnas e raios 0,0% 91,5% 8,5% 

 
0,000 0,846 0,154 

72 Pulsos e ossos da 
mão 

0,0% 92,3% 7,7% 
 

0,000 0,860 0,140 

73 Clavículas 31,5% 62,8% 5,8% 
 

0,309 0,586 0,105 
74 Crânio 34,6% 55,3% 10,1% 

 
0,326 0,497 0,177 

75 Fêmures 11,4% 79,7% 8,9% 
 

0,110 0,731 0,159 
76 Tíbias fíbula e patela 0,0% 84,5% 15,5% 

 
0,000 0,735 0,265 

77 Tornozelos e os 
ossos do pé 

0,0% 38,3% 61,7% 
 

0,000 0,241 0,759 

78 Mandíbula 34,8% 55,7% 9,5% 
 

0,330 0,502 0,168 
79 Pelves 45,0% 47,7% 7,3% 

 
0,432 0,437 0,131 

80 Costelas 67,1% 28,2% 4,7% 
 

0,653 0,261 0,086 
81 Escápulas 34,9% 55,7% 9,4% 

 
0,331 0,503 0,166 

82 Coluna cervical 35,7% 15,0% 49,3% 
 

0,251 0,100 0,648 
83 Coluna torácica 47,4% 19,9% 32,7% 

 
0,373 0,149 0,478 

84 Coluna lombar 44,7% 18,8% 36,5% 
 

0,342 0,137 0,521 
85 Sacro 61,7% 25,9% 12,4% 

 
0,563 0,225 0,212 

86 Esterno 67,5% 28,3% 4,2% 
 

0,660 0,264 0,077 

 
 

4.2 Simulações por Monte Carlo e Cálculo dos Coeficientes de Conversão 

 

 

Utilizando os 46 arquivos de entrada para o MCNPX foram determinadas as energias 

depositadas nos órgãos do modelo para a simulação das geometrias de irradiação AP e PA. 

Estes valores obtidos com a tally *F8 foram convertidos em Coeficientes de Conversão 

utilizando a equação 3.25. Os resultados obtidos para os CCs são mostrados nas Tabelas 

C1 e C2 do Apêndice C.  

O tempo de cálculo das 40 milhões de histórias variou de 5 h para os fótons de 20 keV a 

13 h para 10 MeV de fótons. Não foram observadas limitações no número de voxels 

utilizando o MCNPX versão 2.6.0, a diferença do relatado por ZHANG et al. (2009) para a 

versão 2.5.0 com um limite de 25 milhões de voxels. As simulações com mais de 180 

milhões de voxels aconteceram com sucesso. 

Foi necessário aumentar o número de tally (cálculos) permissíveis já que o MCNPX 

permite como padrão somente 100. Alterando o NTALMX de 100 para 200 foi possível 

determinar a energia depositada em todos os órgãos do MASH. 
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Os erros relativos associados às energias depositadas estiveram abaixo de 1% na 

maioria dos casos, para alguns órgãos pequenos que foram irradiados com energias 

menores que 30 keV chegaram a ter erros relativos de 17% em conseqüência da absorção 

de fótons pelos órgãos adjacentes, onde foram observados nas irradiações PA em órgãos 

como: lentes dos olhos, paredes do estômago, tiróide, pâncreas e adrenais órgãos 

encontrados na parte anterior do modelo. Fato este, esperado, pois, para baixas energias as 

doses são depositadas principalmente na parte posterior dos modelos. A coluna vertebral 

atua como blindagem aos fótons incidentes na parte posterior do modelo, diminuindo 

assim a estatística nos órgãos mais internos. Este fenômeno é bem conhecido e reportado 

por outros autores.  

 

Figura 4.1- Coeficientes de conversão para exposições AP e PA para a medula óssea 
vermelha. 
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Figura 4.2- Coeficientes de conversão para exposições AP e PA para o cérebro. 

 

Figura 4.3- Coeficientes de conversão para exposições AP e PA para a superfície óssea. 

 
 

Como esperado, as geometrias de irradiação influenciam sobre a energia depositada nos 

órgãos em função da exposição ao feixe incidente de fótons. Para o cérebro, superfície 

óssea e medula óssea vermelha a dose equivalente aumenta 21%, 17% e 27% 

respectivamente, para irradiações com fótons de 80 keV na geometria PA em relação à 

geometria AP (Figuras 4.1 a 4.3). Este fato pode ser explicado pela maior área exposta do 

cérebro para o feixe de irradiação PA e também na medula óssea vermelha da coluna 
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vertebral, que contém 42% da medula óssea vermelha do corpo. Este aumento da dose na 

medula óssea vermelha contribui para o aumento da dose no osso esponjoso e 

conseqüentemente a dose na superfície óssea.  

Para alguns órgãos sujeitos a irradiação PA houve diminuição da dose equivalente 

(Figuras 4.4 a 4.7). As maiores diferenças foram encontradas, para energia de 80 keV, em 

órgãos como as paredes do cólon (-36%), fígado (-54%), glândulas salivares (-37%), 

paredes do estômago (-62%), tiróide (-55%) e restante dos órgãos (-29%). Isto ocorre 

devido ao fato de que os ossos da coluna vertebral, costelas, músculos e tecido adiposo, 

absorvem grande parte da energia dos fótons de 80 keV para a irradiação PA em 

comparação a AP.  

 

 

Figura 4.4 - Coeficientes de conversão para exposições AP e PA para a o cólon. 

 
 

 



49 
 

 

Figura 4.5 - Coeficientes de conversão para exposições AP e PA para a o fígado. 

 

 

 

Figura 4.6 - Coeficientes de conversão para exposições AP e PA para as glândulas 
salivares. 
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Figura 4.7 - Coeficientes de conversão para exposições AP e PA para a o estômago. 

 
 

Outros órgãos tiveram diferenças abaixo dos 20% nas doses depositadas para cada 

geometria como a pele (-1%), pulmões (-12%), esôfago (-13%) e testículos (-9%) (Figuras 

4.8 a 4.11). 

 

Figura 4.8 - Coeficientes de conversão para exposições AP e PA para a pele. 
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Figura 4.9 - Coeficientes de conversão para exposições AP e PA para o esôfago. 

 

 

   

Figura 4.10 - Coeficientes de conversão para exposições AP e PA para o pulmão. 
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Figura 4.11 - Coeficientes de conversão para exposições AP e PA para a testículos. 

 

 

 

 

   

Figura 4.12 - Coeficientes de conversão para exposições AP e PA para as lentes dos olhos. 
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Figura 4.13 - Coeficientes de conversão para exposições AP e PA para o tecido glandular 
dos mamas. 

 

As lentes dos olhos e o tecido glandular (mamas) tiveram comportamentos totalmente 

diferentes em cada geometria (Figuras 4.12 e 4.13). Na geometria de irradiação AP os 

valores dos coeficientes de conversão aumentam para as energias entre 10 keV e 100 keV e 

diminuem para energias maiores por causa dos elétrons secundários gerados, que começam 

a depositar a dose na região externa do órgão onde foram gerados para energias maiores a 

1 MeV. Já na irradiação PA os coeficientes de conversão crescem continuamente, porém 

com valores abaixo a unidade por conta da grande absorção de fótons pelo crânio e cérebro 

no caso das lentes dos olhos; ou pelas costelas, músculos, gordura, pulmão e coração no 

caso do tecido glandular (mamas). 

A dose efetiva na geometria de irradiação PA resultou valores menores que para a dose 

efetiva da geometria de irradiação AP para todas as energias simuladas, obtendo a maior 

diferença na energia de 80 keV onde a dose efetiva resultou 37% menor para a geometria 

PA em relação à AP (Figura 4.14). 
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Figura 4.14 - Comparação entre CCs para dose efetiva nas exposições AP e PA para o 
MASH. 

 
 

4.3 Comparações com dados da literatura 

 
 

Os valores de coeficientes de conversão encontrados neste trabalho para as geometrias 

de irradiações AP e PA foram comparados com os dados disponíveis na literatura para os 

modelos REX, CAM. Adicionalmente alguns resultados foram comparados com os dados 

disponíveis para o modelo RPI-AM em AP e PA e o modelo MASH_50_EGSnrc na 

geometria AP. Resultados dos CCs com diferenças menores que 4% foram encontrados 

para o cérebro, pulmão, pele e tecidos restantes para a geometria de irradiação AP. Na 

geometria de irradiação PA há boas concordâncias para cólon, pulmão, esôfago e pele. 

Foram observados que alguns coeficientes de conversão apresentaram grandes diferenças 

que serão discutidas na seqüência. 

Medula Óssea Vermelha e Superfície Óssea: A comparação dos coeficientes de 

conversão para a medula óssea vermelha e superfície óssea nas geometrias de irradiação 

AP e PA são apresentados nas Figuras 4.15 e 4.17. É possível observar que os resultados 

deste trabalho para o modelo MASH_MCNPX da irradiação AP ficaram abaixo dos 

reportados para os modelos REX e o CAM que estão deitados. Sendo observado 

anteriormente por Kramer e colaboradores (2010) para a geometria AP, e podendo ser 

explicado pela variação na distribuição de gordura, músculos, e a forma dos órgãos, por 



 

causa da mudança nas posições

(em pé). Na Figura 4.16 é 

mais arredondada em relação

os ossos da coluna vertebral,

blindagem por parte dos órgãos

os resultados do MASH tiveram

pouco maiores entre 80 keV

diferença na dose na medula

aplicação dos fatores de correção

aplicados posteriormente considerando

energia real do fóton dentro

energia.  

A diferença encontrada

modificação na distribuição

encontradas diferenças de até

observado na distribuição da

onde fêmur, úmero e pélvis

respectivamente (ZHANG 

reportados pela ICRP 70 e 

menores nos ossos esponjosos

osso sacro esterno. Esta distribuição

vertebral pode explicar as diferenças

 

posições dos modelos de supina (deitado) para

 possível observar como o modelo MASH apresenta

relação ao modelo REX. A conseqüência disto é que,

vertebral, a pélvis e costelas, sejam mais suscetíveis

órgãos que os envolve para as irradiações AP.

tiveram boa concordância para a superfície 

keV e 300 keV para a medula óssea vermelha

medula óssea vermelha para este intervalo pode

correção de Spiers, já que em nosso caso 

considerando a energia do feixe incidente 

dentro do osso esponjoso que participou do processo

encontrada em relação ao modelo RPI_AM pode 

distribuição de músculos e gordura dos modelos. Além

até 11% na distribuição da medula óssea vermelha.

da medula óssea vermelha dos ossos esponjosos

pélvis apresentam valores de massas de 86,58 g,

 et al., 2009), valores estes 10%, 9%, e 11%

 ICRP 89. Da mesma forma encontram-se valores

esponjosos da coluna cervical, coluna lombar, coluna

distribuição da medula óssea vermelha principalmente

diferenças encontradas nas doses depositadas.
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para a posição vertical 

apresenta uma forma 

que, possivelmente, 

suscetíveis ao efeito da 

AP. Na irradiação PA 

 óssea e foram um 

vermelha (Figura 4.17). A 

pode ser causada pela 

 os mesmos foram 

 de fótons e não a 

processo de deposição de 

 ser explicada por 

Além disso, foram 

vermelha. Isso pode ser 

esponjosos do modelo RPI 

g, 29,25g, 228,15 g, 

11% maiores que os 

valores 5% em média 

coluna torácica, costelas, 

principalmente na coluna 

depositadas. 

 



 

Figura 4.15 - Comparação dos CCs de dose equivalente para kerma no ar na 
vermelha para o MASH utilizando o MCNPX (MASH_MCNPX), REX, CAM, RPI
o MASH utilizando o código EGSnrc (MASH_50_EGSnrc) para exposições AP e PA com 
fótons monoenergéticos. 

 
 

Comparando os coeficientes de conversão, aqui encontrados, com os do 

MASH_50_AP_EGSnrc, observa

resultados obtidos no presente trabalho 

MASH_50_AP_EGSnrc , fato que pode ser explicado pela diferença na metodologia 

utilizada. Neste trabalho foi utilizado o método dos 

maiores que no método com imagens 3D

Diferenças de valores nos coeficientes de conversão entre diferentes modelos foram 

encontrados também por C

al. (2010). 

 

(a)                             (b)                             (c)                         (d)

Figura 4.16 - a) MASH, fatia 475; b) e c) REX e RPI
tomado de ZHANG et al. (2009), d) CAM, imagem tomada de L

Comparação dos CCs de dose equivalente para kerma no ar na 
para o MASH utilizando o MCNPX (MASH_MCNPX), REX, CAM, RPI

o MASH utilizando o código EGSnrc (MASH_50_EGSnrc) para exposições AP e PA com 

Comparando os coeficientes de conversão, aqui encontrados, com os do 

, observa-se que para a medula óssea vermelha os nossos 

obtidos no presente trabalho ficaram acima dos valores do 

MASH_50_AP_EGSnrc , fato que pode ser explicado pela diferença na metodologia 

utilizada. Neste trabalho foi utilizado o método dos três fatores 3CF que resulta em doses 

maiores que no método com imagens 3D-µCT utilizado para o MASH_50_EGSnrc. 

Diferenças de valores nos coeficientes de conversão entre diferentes modelos foram 

encontrados também por CHOONIK et al. (2006), KRAMER et al. (2006b

(a)                             (b)                             (c)                         (d)

a) MASH, fatia 475; b) e c) REX e RPI-AM respectivamente, imagem 
et al. (2009), d) CAM, imagem tomada de LIU et al. (2009).
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Comparação dos CCs de dose equivalente para kerma no ar na medula óssea 
para o MASH utilizando o MCNPX (MASH_MCNPX), REX, CAM, RPI-AM e 

o MASH utilizando o código EGSnrc (MASH_50_EGSnrc) para exposições AP e PA com 

Comparando os coeficientes de conversão, aqui encontrados, com os do 

se que para a medula óssea vermelha os nossos 

ficaram acima dos valores do 

MASH_50_AP_EGSnrc , fato que pode ser explicado pela diferença na metodologia 

três fatores 3CF que resulta em doses 

µCT utilizado para o MASH_50_EGSnrc. 

Diferenças de valores nos coeficientes de conversão entre diferentes modelos foram 

2006b), KRAMER et 

 

(a)                             (b)                             (c)                         (d) 

AM respectivamente, imagem 
et al. (2009). 



 

Figura 4.17 - Comparação dos CCs de dose equivalente para kerma no
óssea para o MASH utilizando o MCNPX
utilizando o código EGSnrc (MASH_50_EGSnrc) para exposições AP e PA com fótons 
monoenergéticos. 

 

Fígado e Estômago: Os

encontrados para o modelo

mostrados na Figura 4.18

irradiação AP, entre as energias

MASH_MCNPX em relação

respectivamente. Por outro

intervalo de energia foram

Comparação dos CCs de dose equivalente para kerma no
óssea para o MASH utilizando o MCNPX (MASH_MCNPX), REX, CAM 
utilizando o código EGSnrc (MASH_50_EGSnrc) para exposições AP e PA com fótons 

Os resultados dos coeficientes de conversão

modelo MASH_MCNPX, comparados com diferentes

18. Para o fígado foram encontradas diferenças

energias de 40 keV e 200 keV, de 26%, 14%,

relação ao REX, CAM, RPI-AM e MASH_50_EGSnrc,

outro lado, para a irradiação PA as diferenças médias

foram de -23%, -20% e -3% em relação ao REX,
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Comparação dos CCs de dose equivalente para kerma no ar na superfície 
(MASH_MCNPX), REX, CAM e o MASH 

utilizando o código EGSnrc (MASH_50_EGSnrc) para exposições AP e PA com fótons 

conversão para o fígado, 

diferentes modelos são 

diferenças médias para a 

14%, 12% e -2% do 

MASH_50_EGSnrc, 

médias deste mesmo 

REX, CAM e RPI-AM, 



 

respectivamente, sendo os

(2009). 

 

Figura 4.18 - Comparação dos CCs de dose e
MASH utilizando o MCNPX (MASH_MCNPX), REX, CAM 
código EGSnrc (MASH_50_EGSnrc) para exposições AP e PA com fótons 
monoenergéticos. 

 
Entre o intervalo de energia

projeção AP, apresentaram

e MASH_50_EGSnrc, respectivamente

valores encontrados para o

relação ao REX e CAM. 

 

os dados do RPI-AM tomados da Figura 7 

Comparação dos CCs de dose equivalente para kerma no ar no f
o MCNPX (MASH_MCNPX), REX, CAM e o MASH 

EGSnrc (MASH_50_EGSnrc) para exposições AP e PA com fótons 

energia incidente 40 keV e 200 keV, as doses

apresentaram diferenças em média de 6%, 12%, -3% relação

respectivamente (Figura 4.19). Por outro lado, na

o mesmo intervalo de energia foram 23% e
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 de ZHANG et al. 

 

 

quivalente para kerma no ar no fígado para o 
e o MASH utilizando o 

EGSnrc (MASH_50_EGSnrc) para exposições AP e PA com fótons 

doses no estômago, 

relação ao REX, CAM 

na irradiação PA os 

e 17% menores em 



 

   

Figura 4.19 - Comparação dos CCs de dose equivalente para kerma no ar no estômago para 
o MASH utilizando o MCNPX (MASH_MCNPX), REX, CAM e o MASH utilizando o 
código EGSnrc (MASH_50_EGSnrc) para exposições AP e PA com fótons 
monoenergéticos. 

As diferenças encontradas

dois fatores. O primeiro é a

de gordura e músculo. Tudo

parte posterior.  

Outra causa deve ser a área

ICRP 110, o cálculo da dimensão

projeção AP é de 19,1cm x

ocupado pelo fígado é de 21,8

considerando como origem

Comparação dos CCs de dose equivalente para kerma no ar no estômago para 
o MASH utilizando o MCNPX (MASH_MCNPX), REX, CAM e o MASH utilizando o 
código EGSnrc (MASH_50_EGSnrc) para exposições AP e PA com fótons 

 

encontradas entre os modelos MASH e REX podem estar

a diferença na posição do fígado e o estômago

Tudo indica que esta camada é menor na parte

área dos órgãos expostos ao feixe incidente AP.

dimensão do retângulo ocupado pelo fígado no

x 15,2 cm, entretanto para o modelo MASH 

21,8 cm x 16,4 cm (CALDose site 2011). O

origem o canto superior esquerdo são (6,8; 6,4) cm 
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Comparação dos CCs de dose equivalente para kerma no ar no estômago para 
o MASH utilizando o MCNPX (MASH_MCNPX), REX, CAM e o MASH utilizando o 
código EGSnrc (MASH_50_EGSnrc) para exposições AP e PA com fótons 

estar relacionadas a 

estômago abaixo da camada 

parte frontal e maior na 

AP. De acordo com a 

no modelo REX na 

 a área do retângulo 

Os centros de massa 

 para o REX e (7,2; 
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6,3) cm para o MASH (Figura 4.20). Para o caso do estômago no modelo REX as 

dimensões são 13,0 cm x 9,6 cm, enquanto para o MASH tem-se 11,8 cm x 12,24 cm, as 

coordenadas dos centros de massa são respectivamente (7,7; 4,6) cm e (6,7; 6,2) cm. Em 

ambos os casos a área do retângulo compreendida pelos órgãos do MASH é maior que o 

REX, o que poderia explicar o aumento da dose no modelo MASH para geometria de 

irradiação AP. 

 

                

 
(a)                                                                                                (b) 

   
Figura 4.20 – Visualização frontal e lateral do fígado(vermelho) nos modelos (a) MASH, 

(b) REX. Programa Volview 2.0 (2007).  

 
 

             

No caso dos modelos REX e CAM para a irradiação PA representados na Figura 4.16 (b 

e d) a camada de gordura e músculos é menor do que no modelo analisado, pois os 

modelos REX e CAM apresentam-se na posição supina (deitado) e os modelos MASH e 

RIP-AM encontram-se na posição vertical (Figura 4.8 (a) e (c)). A compressão das costas 

faz com que as doses sobre o fígado sejam maiores para os modelos REX e CAM na 

posição supina para a geometria de irradiação PA. 

Os valores de coeficientes de conversão do MASH calculados com o MCNPX e com o 

EGSnrc para o fígado na geometria AP são muito próximos em todo o intervalo de energia, 

apresentando diferenças menores de 2% para todo o intervalo energético. 
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Figura 4.21 - Comparação dos CCs de dose equivalente para kerma no ar nos testículos 
para o MASH utilizando o MCNPX (MASH_MCNPX), REX, CAM, RPI-AM e o MASH 
utilizando o código EGSnrc (MASH_50_EGSnrc) para exposições AP e PA com fótons 
monoenergéticos. 

 
Testículos: A Figura 4.21 mostra a comparação dos CCs para os testículos. Na 

geometria de irradiação AP o MASH apresenta boa concordância com os modelos REX, 

MASH_50_EGSnrc, e RPI. Somente existe diferença com o CAM, que podem ser 

explicada pela diferença no formato e na massa dos testículos do CAM (40 g) respeito à 

massa dos outros modelos (35g).  

 
 



 

                  (a)                                        (b)                                      (c)

Figura 4.22 - a) MASH, fatia 779; b) e c) RPI

 

Para a geometria de irradiação

são maiores em média de 140%

em relação ao RPI-AM. Essas

testículos do modelo MASH.

considerável afastamento entre

blindagem e numa posição

de irradiação AP e PA (Figura

parte posterior causada pelos

blindagem foi menor no modelo

sejam maiores que no REX,

 

Dose Efetiva: A Figura 4.13

geometrias de irradiação AP e PA. O MASH_MCNPX teve uma diferença 4% m

relação aos modelos REX+REGINA 

AM+AF, e 1% menor em relação ao MASH

irradiação AP no intervalo de 40 keV a 200 keV. P

diferenças foram de -9%, -

RPI-AM+AF, respectivamente. Para a geometria de irradiação 

concordância dos coeficientes de conversão em relação 

CAM, RPI-AM+AF e MASH

valores encontrados dos coeficientes de conv

estudados. 

A diferença na dose efetiva para a geometria de irradiação AP com respeito ao

RPI-AM+AF pode estar relacionada à distribuição de gordura e músculos 

discutido por KRAMER et al. (2010). A menor dose efetiva apresentada na geo

irradiação PA do modelo MASH_MCNPX, pode ser explicada pela maior blindagem dos 

(a)                                        (b)                                      (c) 

a) MASH, fatia 779; b) e c) RPI-AM e REX respectivamente, imagens 
tomadas de ZHANG et al. (2009). 

irradiação PA entre as energias de 40 keV e 200

140% em relação ao REX, de 69% em relação

Essas diferenças podem ser explicitadas por causa

MASH. Como o modelo encontra-se na posição vertical

entre as pernas, os testículos ficaram praticamente

posição em que recebem diretamente o feixe de fótons

(Figura 4.22 (a)). Os outros modelos apresentam

pelos músculos (Figura 4.22 (b) e (c)). Ao mesmo

modelo RPI que no REX, fazendo com que as

REX, como já foi discutido por ZHANG (2009). 

A Figura 4.13 mostra os coeficientes de conversão para a dose efetiva nas 

geometrias de irradiação AP e PA. O MASH_MCNPX teve uma diferença 4% m

relação aos modelos REX+REGINA e ao CAM e 17% maior em relação ao modelo RPI

, e 1% menor em relação ao MASH+FASH_50_EGSnrc para a geometria de 

ervalo de 40 keV a 200 keV. Para a geometria de irradiação PA as 

-0.2% e -5% em relação aos modelos REX+REGINA

, respectivamente. Para a geometria de irradiação AP, foi obtida boa 

concordância dos coeficientes de conversão em relação aos modelos 

MASH+FASH_50_EGSnrc. Para a geometria de irradiação PA, os 

valores encontrados dos coeficientes de conversão ficaram abaixo dos demais modelos

A diferença na dose efetiva para a geometria de irradiação AP com respeito ao

pode estar relacionada à distribuição de gordura e músculos 

et al. (2010). A menor dose efetiva apresentada na geo

irradiação PA do modelo MASH_MCNPX, pode ser explicada pela maior blindagem dos 
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AM e REX respectivamente, imagens 

200 keV as diferenças 

relação ao CAM e de 34% 

causa do formato dos 

vertical (em pé) e um 

praticamente sem nenhuma 

fótons nas geometrias 

apresentam uma blindagem na 

mesmo tempo, esta 

as doses no primeiro 

 

mostra os coeficientes de conversão para a dose efetiva nas 

geometrias de irradiação AP e PA. O MASH_MCNPX teve uma diferença 4% menor em 

e ao CAM e 17% maior em relação ao modelo RPI-

_50_EGSnrc para a geometria de 

ara a geometria de irradiação PA as 

REX+REGINA, CAM e o 

AP, foi obtida boa 

aos modelos REX+REGINA, 

ara a geometria de irradiação PA, os 

ersão ficaram abaixo dos demais modelos 

A diferença na dose efetiva para a geometria de irradiação AP com respeito aos modelos 

pode estar relacionada à distribuição de gordura e músculos como já foi 

et al. (2010). A menor dose efetiva apresentada na geometria de 

irradiação PA do modelo MASH_MCNPX, pode ser explicada pela maior blindagem dos 
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órgãos radio - sensíveis quando comparado com os outros modelos estudados. Isto pode ser 

visto pelo fato de que órgãos como o fígado e estômago na projeção PA, obtiveram as 

menores doses em comparação com os outros modelos. 

 

 

 

Figura 4.23 - Comparação dos CCs da dose efetiva para kerma no ar para o MASH 
utilizando o MCNPX (MASH_MCNPX), REX + REGINA, CAM, RPI-AM + RPI-AF e o 
MASH + FASH utilizando o código EGSnrc (MASH_AP_50_EGSnrc) para exposições 
AP e PA com fótons monoenergéticos. 
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CAPÍTULO 5 

 
 

5. CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 
 

Neste trabalho foi desenvolvida uma metodologia para utilizar o modelo MASH em 

cálculos com o código de simulação por Monte Carlo (MCNPX), utilizando o método dos 

três fatores de correção (3CFs) para obtenção da dose absorvida na medula óssea vermelha.  

O modelo masculino adulto MASH_2 baseado em superfícies MESH e o código Monte 

Carlo MCNPX foram usados para calcular os CCs para fótons monoenergéticos entre 10 

keV e 10 MeV em duas geometrias irradiação com feixes  paralelos (AP e PA). Neste 

trabalho foram definidas 17 novas composições para as esponjosas do MASH_2 a fim de 

poder aplicar o método dos 3CFs para estimar a dose na RBM e na superfície óssea. Os 17 

tecidos esponjosos foram definidos seguindo os procedimentos da ICRP 110 e de acordo 

com os valores reportados na ICRP-70 e ICRP-89, que reportam os dados para a fração de 

massa da RBM, fator celular e fração cortical/Mineral para cada osso do esqueleto 

humano. Os resultados dos CCs foram comparados com os dos fantomas tomográficos 

REX, e CAM, e de outros modelos BREP como o RPI-AM e o MASH_50_EGSnrc (AP). 

A partir da comparação foram encontradas diferenças menores de 10% para dose 

equivalente por kerma para o cérebro, pulmão, pele e órgãos restantes na incidência AP, 

bem como para o cólon, pulmão, esôfago e pele na incidência PA. A maior discrepância foi 

observada para os testículos na irradiação PA, com valores até nove vezes maiores do que 

as REX. Apesar disso, uma boa concordância pode ser observada para os CCs para dose 

efetiva com diferenças inferiores a 10% em média. Fatores que contribuíram para essas 

diferenças incluem a metodologia empregada para obtenção da dose absorvida na medula 

óssea vermelha e nas células da superfície óssea, o tratamento do transporte de partículas 

de baixa energia pelo código de Monte Carlo utilizado e anatomia do modelo 

antropomórfico utilizado. 

Em geral, o nosso estudo indica que a utilização o modelo MASH, o código MCNPX e 

o método 3FCs fornecem uma boa estimativa de doses efetivas para fótons externos 

quando comparados com os valores de coeficientes de conversão apresentados por outros 

modelos. Assim a metodologia apresentada consiste em uma importante ferramenta na 

simulação computacional para a estimativa de doses decorrentes de irradiações externas 
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sobre corpo humano e permite que os usuários do código MCNP realizem cálculos 

dosimétricos utilizando o modelo MASH, assim como qualquer outro modelo futuro 

derivado do mesmo. 

Para trabalhos futuros é sugerido o cálculo dos coeficientes de conversão para dose 

equivalente e dose efetiva utilizando os modelos antropomórficos, masculino MASH e 

feminino FASH, para nêutros. 
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APÊNDICE A 
 
 
Tabela A1. Dados do MASH_2. Número de voxels por órgão e seu volume (CALDose site 2011). 
Dados definidos neste trabalho: identificador do material (ID), densidade e massa final do órgão. 
 

ID Nome do Órgão ou tecido 
No. de 
Voxels 

Volume 
(cm3) 

ID 
Material 

Densidade 
(g/cm3) 

Massa 
(g) 

0 Vácuo      
1 Pele 1752494 3028,3 27‡ 1,090 3300,9 
2 Adiposo subcutâneo 7397427 12782,8 49‡ 0,950 12143,6 
4 Olhos 8267 14,3 34‡ 1,050 15,0 
5 Lentes dos olhos 481 0,8 34‡ 1,050 0,9 
6 Músculo 15983276 27619,1 29‡ 1,050 29000,1 
7 Cérebro 799162 1381,0 32‡ 1,050 1450,0 
8 Medula espinhal 62649 108,3 45‡ 1,03 111,5 
9 Adrenais 7866 13,6 43‡ 1,030 14,0 

10 Pulmão 2776540 4797,9 50‡ 0,382 1832,8 
12 Pâncreas 77160 133,3 31‡ 1,050 140,0 
13 Fígado 992063 1714,3 30‡ 1,050 1800,0 
14 Rins 170855 295,2 35‡ 1,050 310,0 
15 Timo 14046 24,3 45‡ 1,030 25,0 
16 Baço 83467 144,2 39‡ 1,040 150,0 
17 Passagem nasal  19677 34,0 45‡ 1,030 35,0 
18 Língua 40234 69,5 29‡ 1,050 73,0 
19 Cavidade oral  20790 35,9 45‡ 1,030 37,0 
20 Glând. Salivares submandibular 14046 24,3 45‡ 1,030 25,0 
21 Glândulas salivares parótidas 28092 48,5 45‡ 1,030 50,0 
22 Glândulas salivares sublingual 5618 9,7 45‡ 1,030 10,0 
24 Faringe + Laringe 20197 34,9 45‡ 1,030 35,9 
26 Esôfago 22473 38,8 44‡ 1,030 40,0 
27 Traquéia 5618 9,7 45‡ 1,030 10,0 
28 Tireóide 11129 19,2 40‡ 1,040 20,0 
29 Brônquios 6359 11,0 45‡ 1,030 11,3 
30 Conteúdo da vesícula biliar 32588 56,3 45‡ 1,030 58,0 
32 Conteúdo do estômago 139111 240,4 51‡ 1,040 250,0 
34 Conteúdo do intestino delgado 194739 336,5 51‡ 1,040 350,0 
36 Conteúdo Cólon  167791 289,9 51‡ 1,040 301,5 
38 Conteúdo bexiga urinária  57392 99,2 52‡ 1,040 103,1 
39 Próstata 9551 16,5 46‡ 1,030 17,0 
40 Testículos 19476 33,7 42‡ 1,040 35,0 
41 Nódulos linfáticos 202287 349,6 47‡ 1,030 360,0 
42 Tecidos mole 2254187 3895,2 3‡ 1,050 4090,0 
43 Tecidos periarticular + Tendões 717043 1239,1 26‡ 1,100 1363,0 
46 Tecido glandular  5674 9,8 4‡ 1,020 10,0 
48 Sangue 442680 765,0 28‡ 1,060 810,8 
49 Pênis 22333 38,6 42‡ 1,040 40,1 
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50 Adipose abdominal (visceral) 1437814 2484,5 49‡ 0,950 2360,3 
55 Peritônio 669567 1157,0 3‡ 1,050 1214,9 
89 Parede da vesícula biliar 5618 9,7 45‡ 1,030 10,0 
91 Parede do estômago 83467 144,2 36‡ 1,040 150,0 
93 Parede do intestino delgado 361690 625,0 37‡ 1,040 650,0 
95 Parede do Cólon  205885 355,8 38‡ 1,040 370,0 
97 Parede da bexiga urinária 27822 48,1 41‡ 1,040 50,0 
98 Seios adiposos 9137 15,8 49‡ 0,950 15,0 
99 Coração 181878 314,3 33‡ 1,050 330,0 

100 Dentes 9225 15,9 1‡ 2,75 43,8 
101 Mandíbula, osso compacto 24595 42,5 2‡ 1,92 81,6 
102 Crânio, osso compacto 244329 422,2 2‡ 1,92 810,6 
103 Esterno, osso compacto 16667 28,8 2‡ 1,92 55,3 
104 Costelas, osso compacto 106424 183,9 2‡ 1,92 353,1 
105 Clavícula esquerda, osso 

compacto 
6460 11,2 2‡ 1,92 21,4 

106 Clavícula direita, osso 
compacto 

6503 11,2 2‡ 1,92 21,6 

107 Escapula esquerda, osso 
compacto 

34834 60,2 2‡ 1,92 115,6 

108 Escapula direita, osso compacto 34842 60,2 2‡ 1,92 115,6 
109 Espinha cervical, osso 

compacto 
18756 32,4 2‡ 1,92 62,2 

110 Espinha Torácica, osso 
compacto 

37577 64,9 2‡ 1,92 124,7 

111 Espinha lombar, osso compacto 33623 58,1 2‡ 1,92 111,6 
112 Sacro, osso compacto 37674 65,1 2‡ 1,92 125,0 
113 Pélvis, osso compacto 150405 259,9 2‡ 1,92 499,0 
114 Úmero esquerdo, osso 

compacto 
24891 43,0 2‡ 1,92 82,6 

115 Radio+Ulna esquerdo, osso 
compacto 

25025 43,2 2‡ 1,92 83,0 

116 Mão esquerda, osso compacto 23059 39,8 2‡ 1,92 76,5 
117 Úmero direito, osso compacto 24878 43,0 2‡ 1,92 82,5 
118 Radio+Ulna direito, osso 

compacto 
25033 43,3 2‡ 1,92 83,1 

119 Mão direita, osso compacto 23064 39,9 2‡ 1,92 76,5 
120 Fêmur esquerdo, osso 

compacto 
57211 98,9 2‡ 1,92 189,8 

121 Patela esquerda, osso compacto 5533 9,6 2‡ 1,92 18,4 
122 Tíbia+Fíbula esquerda, osso 

compacto 
69760 120,5 2‡ 1,92 231,4 

123 Pé esquerdo, osso compacto 64042 110,7 2‡ 1,92 212,5 
124 Fêmur direito, osso compacto 57199 98,8 2‡ 1,92 189,8 
125 Patela direita, osso compacto 5520 9,5 2‡ 1,92 18,3 
126 Tíbia+Fíbula direita, osso 

compacto  
69708 120,5 2‡ 1,92 231,3 

127 Pé direito, osso compacto 64025 110,6 2‡ 1,92 212,4 
128 Hióide, osso compacto 1356 2,3 2‡ 1,92 4,5 
131 Mandíbula, esponjosa 15162 26,2 78† 1,228 32,2 



73 
 

132 Crânio, esponjosa 144328 249,4 74† 1,157 288,6 
133 Esterno, esponjosa 30208 52,2 86† 1,041 54,3 
134 Costelas, esponjosa 157986 273,0 80† 1,165 318,0 
135 Clavícula esquerda, esponjosa 8414 14,5 73† 1,151 16,7 
136 Clavícula direita, esponjosa 8368 14,5 73† 1,151 16,6 
137 Escapula esquerda, esponjosa 26466 45,7 81† 1,183 54,1 
138 Escapula direita, esponjosa 26427 45,7 81† 1,183 54,0 
139 Espinha Cervical, esponjosa 71782 124,0 82† 1,05 130,2 
140 Espinha Torácica, esponjosa 223574 386,3 83† 1,0747 415,2 
141 Espinha Lombar, esponjosa 180845 312,5 84† 1,112 347,5 
142 Sacro, esponjosa 105497 182,3 85† 1,031 188,0 
143 Pélvis, esponjosa 256424 443,1 79† 1,123 497,6 
144 Úmero esquerdo, parte superior 

esponjosa 
27032 46,7 70† 1,205 56,3 

145 Radio+Ulna esquerda, 
esponjosa 

27149 46,9 71† 1,108 52,0 

146 Mão esquerda, esponjosa 15834 27,4 72† 1,108 30,3 
147 Úmero direito, parte superior 

esponjosa 
27009 46,7 70† 1,205 56,2 

148 Radio+Ulna direita, esponjosa 27133 46,9 71† 1,108 51,9 
149 Mão direita, esponjosa 15855 27,4 72† 1,108 30,4 
150 Fêmur esquerdo, parte superior 

esponjosa 
105564 182,4 75† 1,124 205,0 

151 Patela esquerda, esponjosa 6363 11,0 76† 1,108 12,2 
152 Tíbia+Fíbula esquerda, 

esponjosa 
93023 160,7 76† 1,108 178,1 

153 Pé esquerdo, esponjoso 41993 72,6 77† 1,108 80,4 
154 Fêmur direito, parte superior 

esponjoso 
105534 182,4 75† 1,124 205,0 

155 Patela direita, esponjosa 6369 11,0 76† 1,108 12,2 
156 Tíbia+Fíbula direita, esponjoso 93026 160,7 76† 1,108 178,1 
157 Pé direito, esponjoso 41975 72,5 77† 1,108 80,4 
180 Úmero esquerdo - parte menor 

esponjoso 
35108 60,7 70† 1,108 67,2 

182 Úmero direito - parte menor 
esponjoso 

35099 60,7 70† 1,108 67,2 

184 Fêmur esquerdo - parte menor 
esponjoso 

87479 151,2 75† 1,108 167,5 

186 Fêmur direito - parte menor 
esponjoso 

87476 151,2 75† 1,108 167,5 

161 Úmero esquerdo, medula óssea 
amarela 

25998 44,92 22‡ 0,98 44,0 

162 Radio+Ulna esquerdo, medula 
óssea amarela 

17066 29,49 22‡ 0,98 28,9 

163 Úmero direito, medula óssea 
amarela 

26027 44,97 22‡ 0,98 44,1 

164 Radio+Ulna direito, medula 
óssea amarela 

17078 29,51 22‡ 0,98 28,9 

165 Fêmur esquerdo, medula óssea 
amarela 

80307 138,77 22‡ 0,98 136,0 

166 Tíbia+Fíbula esquerda, medula 53504 92,45 22‡ 0,98 90,6 
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óssea amarela 
167 Fêmur direito, medula óssea 

amarela 
80225 138,63 22‡ 0,98 135,9 

168 Tíbia+Fíbula direita, medula 
óssea amarela 

53440 92,34 22‡ 0,98 90,5 

170 Espinha – disco intervertebral 56696 98,0 26‡ 1,100 107,8 
171 Tronco - cartilagem articular 16030 27,7 26‡ 1,100 30,5 
172 Pescoço – cartilagem da 

tireóide e epiglote 
6699 11,6 26‡ 1,100 12,7 

173 Braços - cartilagem articular 35669 61,6 26‡ 1,100 67,8 
174 Costelas - cartilagem articular 29967 51,8 26‡ 1,100 57,0 
175 Cabeça - cartilagem do ouvido 5712 9,9 2‡ 1,100 10,9 
176 Cabeça - cartilagem do nariz 4123 7,1 2‡ 1,100 7,8 
177 Pernas - cartilagem articular 241102 416,6 26‡ 1,100 458,3 
200 Ar interno 22903 39,6 53‡ 0,001 0,0 

 Total 41776982 72190,6   73376,1 
‡ - Composição e densidade dos materiais encontram-se na ICRP110 (2009) 
†- Materiais definidos neste trabalho. Composição Elementar na Tabela 4.2.
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APÊNDICE B  

 
 
Definição dos materiais para o arquivo de entrada do MCNP 
 
 
c -----------------Materials definition------------------- 
c soft tissue 105 [Cassola 2010]- rho=1.05 
m3    1000. -0.104   6000. -0.138    7000. -0.028 
      8000. -0.719  11000. -0.002   15000. -0.002 
      16000. -0.002  17000. -0.002   19000. -0.003 
c 
c ICRP110  rho=1.02 
m4    1000. -0.112   6000. -0.516    7000. -0.011 
      8000. -0.358  11000. -0.001    16000. -0.001 
      17000. -0.001 
c 
c 
c             ICRP 110 Materials definitions 
c 
c Teeth [ICRP 110/2009] - rho= 2.75 g/cm^3 
m1   1000 -0.022 6000 -0.095 7000 -0.029 
     8000 -0.421  12000 -0.007 
     15000 -0.137 20000 -0.289 
c Mineral bone [ICRP 110/2009] - rho= 1.92 g/cm^3 
m2   1000 -0.036 6000 -0.159 7000 -0.042 
     8000 -0.448  11000 -0.003 12000 -0.002 
     15000 -0.094  16000 -0.003 20000 -0.213 
c 
c Humeri and femora; upper halves; medullary cavity  
c [ICRP 110/2009] - rho= 0.98 g/cm^3 
m22  1000 -0.115 6000 -0.636 7000 -0.007 
     8000 -0.239 11000 -0.001 
     16000 -0.001 17000 -0.001 
c Cartilage [ICRP 110/2009] - rho= 1.1 g/cm^3 
m26  1000 -0.096 6000 -0.099 7000 -0.022 
     8000 -0.744 11000 -0.005 
     15000 -0.022 16000 -0.009 17000 -0.003 
c Skin [ICRP 110/2009] - rho=1.09 g/cm^3 
m27  1000 -0.1 6000 -0.199 7000 -0.042 
     8000 -0.65 11000 -0.002 
     15000 -0.001 16000 -0.002 17000 -0.003 
     19000 -0.001 
c 
c Blood [ICRP 110/2009] - rho= 1.06 g/cm^3 
m28  1000 -0.102 6000 -0.11 7000 -0.033 
     8000 -0.745 11000 -0.001 
     15000 -0.001 16000 -0.002 17000 -0.003 
     19000 -0.002  26000 -0.001 
c 
c Muscle tissue [ICRP 110/2009] - rho =1.05 g/cm^3 
m29  1000 -0.102 6000 -0.142 7000 -0.034 
     8000 -0.711 11000 -0.001 
     15000 -0.002 16000 -0.003 17000 -0.001 
     19000 -0.004 
c Liver [ICRP 110/2009] - rho=1.05 g/cm^3 
m30  1000 -0.102 6000 -0.13 7000 -0.031 
     8000 -0.725 11000 -0.002 
     15000 -0.002 16000 -0.003 17000 -0.002 
     19000 -0.003 
c Pancreas [ICRP 110/2009] - rho= 1.05 g/cm^3 
m31  1000 -0.105 6000 -0.155 7000 -0.025 
     8000 -0.706 11000 -0.002 
     15000 -0.002 16000 -0.001 17000 -0.002 
     19000 -0.002 
c 
c Brain [ICRP 110/2009] - rho= 1.05 g/cm^3 
m32     1000 -0.107 6000 -0.143 7000 -0.023 
     8000 -0.713 11000 -0.002 
     15000 -0.004 16000 -0.002 17000 -0.003 
     19000 -0.003 

c 
c Heart [ICRP 110/2009] - rho= 1.05 g/cm^3 
m33     1000 -0.104 6000 -0.138 7000 -0.029 
     8000 -0.719 11000 -0.001 
     15000 -0.002 16000 -0.002 17000 -0.002 
     19000 -0.003 
c 
c Eyes [ICRP 110/2009] - rho= 1.05 g/cm^3 
m34     1000 -0.097 6000 -0.181 7000 -0.053 
     8000 -0.663 11000 -0.001 
     15000 -0.001 16000 -0.003 17000 -0.001 
c 
c Kidneys [ICRP 110/2009] - rho= 1.05 g/cm^3 
m35     1000 -0.103 6000 -0.124 7000 -0.031 
     8000 -0.731 11000 -0.002 
     15000 -0.002 16000 -0.002 17000 -0.002 
     19000 -0.002 20000 -0.001 
c 
c Stomach [ICRP 110/2009] - rho= 1.04 g/cm^3 
m36     1000 -0.105 6000 -0.114 7000 -0.025 
     8000 -0.75 11000 -0.001 
     15000 -0.001 16000 -0.001 17000 -0.002 
     19000 -0.001 
c 
c Small intestine [ICRP 110/2009] - rho= 1.04 g/cm^3 
m37     1000 -0.105 6000 -0.113 7000 -0.026 
     8000 -0.75 11000 -0.001 
     15000 -0.001 16000 -0.001 17000 -0.002 
     19000 -0.001 
c 
c Large intestine [ICRP 110/2009] - rho= 1.04 g/cm^3 
m38     1000 -0.105 6000 -0.113 7000 -0.026 
     8000 -0.75 11000 -0.001 
     15000 -0.001 16000 -0.001 17000 -0.002 
     19000 -0.001 
c Spleen [ICRP 110/2009] - rho=1.04 g/cm^3 
m39     1000 -0.102 6000 -0.111 7000 -0.033 
        8000 -0.743 11000 -0.001 
        15000 -0.002 16000 -0.002 17000 -0.003 
        19000 -0.002  26000 -0.001 
c 
c Thyroid [ICRP 110/2009] - rho= 1.04 g/cm^3 
m40     1000 -0.104 6000 -0.117 7000 -0.026 
        8000 -0.745 11000 -0.002 
        15000 -0.001 16000 -0.001 17000 -0.002 
        19000 -0.001    53000 -0.001 
c 
c Urinary bladder [ICRP 110/2009] - rho= 1.04 g/cm^3 
m41     1000 -0.105 6000 -0.096 7000 -0.026 
        8000 -0.761 11000 -0.002 
        15000 -0.002 16000 -0.002 17000 -0.003 
        19000 -0.003 
c 
c Testes [ICRP 110/2009] - rho= 1.04 g/cm^3 
m42     1000 -0.106 6000 -0.1 7000 -0.021 
        8000 -0.764 11000 -0.002 
        15000 -0.001 16000 -0.002 17000 -0.002 
        19000 -0.002 
c 
c Adrenals [ICRP 110/2009] - rho= 1.03 g/cm^3 
m43     1000 -0.104 6000 -0.221 7000 -0.028 
        8000 -0.637 11000 -0.001 
        15000 -0.002 16000 -0.003 17000 -0.002 
        19000 -0.002 
c 
c Oesophagus [ICRP 110/2009] - rho= 1.03 g/cm^3 
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m44     1000 -0.104 6000 -0.213 7000 -0.029 
        8000 -0.644 11000 -0.001 
        15000 -0.002 16000 -0.003 17000 -0.002  
        19000 -0.002 
c Gallbladder_Pituitary_gland_Trachea_Thymus_ 
c TonsilsUreters [ICRP 110/2009] - rho= 1.03 g/cm^3 
m45     1000 -0.104 6000 -0.231 7000 -0.028 
        8000 -0.627 11000 -0.001 
        15000 -0.002 16000 -0.003 17000 -0.002 
        19000 -0.002 
c 
c Prostate [ICRP 110/2009] - rho= 1.03 g/cm^3 
m46     1000 -0.104 6000 -0.231 7000 -0.028 
        8000 -0.627 11000 -0.001 
        15000 -0.002 16000 -0.003 17000 -0.002 
        19000 -0.002 
c 
c Lymph [ICRP 110/2009] - rho= 1.03 g/cm^3 
m47     1000 -0.108 6000 -0.042 7000 -0.011 
        8000 -0.831 11000 -0.003 
        16000 -0.001 17000 -0.004 
c Breast (mammary gland) [ICRP 110/2009] –  
c rho= 1.02 g/cm^3 
m48     1000 -0.112 6000 -0.516 7000 -0.011 
        8000 -0.358 11000 -0.001 
        16000 -0.001 17000 -0.001 
c Adipose tissue [ICRP 110/2009] - rho= 0.95 g/cm^3 
m49     1000 -0.114 6000 -0.588 7000 -0.008 
        8000 -0.287 11000 -0.001 
        16000 -0.001 17000 -0.001 
c 
c Lung tissue (compressed lungs) [ICRP 110/2009] –  
c rho= 0.382 g/cm^3 
m50     1000 -0.103 6000 -0.107 7000 -0.032 
        8000 -0.746 11000 -0.002 
        15000 -0.002 16000 -0.003 17000 -0.003 
        19000 -0.002 
c Gastro-intestinal tract - contents[ICRP 110/2009] –  
c rho= 1.04 g/cm^53 
m51     1000 -0.1 6000 -0.222 7000 -0.022 
        8000 -0.644 11000 -0.001 
        15000 -0.002 16000 -0.003 17000 -0.001 
        19000 -0.004 20000 -0.001 
c 
c Urine [ICRP 110/2009] - rho= 1.04 g/cm^3 
m52     1000 -0.107 6000 -0.003 7000 -0.01 
        8000 -0.873 11000 -0.004 
        15000 -0.001 
        19000 -0.002 
c Air [ICRP 110/2009] - rho= 0.001 g/cm^3 
m53     7014. -.752    7015. -.003      8000. -.232 
        18000. -.013 
c 
c   END OF THE ICRP 110 DEFINITION 
c 
c  Humeri  rho=  1.026  g/cm^3 
m70  1000  -0.1092  6000  -0.5117  7000  -0.0125   
     8000  -0.3495  11000  -0.0011  12000  -0.0001 
     15000  -0.0041  16000  -0.0012  17000  -0.0012 
     19000  -0.0002  20000  -0.0090  26000  -0.0001 
c  Ulnae and radii   rho=  1.060  g/cm^4     
m71  1000  -0.1073  6000  -0.5514  7000  -0.0109   
     8000  -0.3007  11000  -0.0012  12000  -0.0002   
     15000  -0.0080  16000  -0.0012  17000  -0.0009   
     20000  -0.0182  
c  Wrists and hand bones   rho=  1.052  g/cm^5 
m72  1000  -0.1080  6000  -0.5551  7000  -0.0106   
     8000  -0.2993  11000  -0.0012  12000  -0.0002     
     15000  -0.0072  16000  -0.0012  17000  -0.0009   
      20000  -0.0163   

c  Clavicles   rho=  1.050  g/cm^6     
m73  1000  -0.1057  6000  -0.4128  7000  -0.0178   
     8000  -0.4404  11000  -0.0011  12000  -0.0001   
     15000  -0.0057  16000  -0.0014  17000  -0.0016   
     19000  -0.0006  20000  -0.0123  26000  -0.0003 
c  Cranium   rho=  1.092  g/cm^7     
m74  1000  -0.1020  6000  -0.3794  7000  -0.0201   
     8000  -0.4617  11000  -0.0012  12000  -0.0002   
     15000  -0.0098  16000  -0.0015  17000  -0.0016   
     19000  -0.0007  20000  -0.0214  26000  -0.0003 
c  Femora, upper half   rho=  1.069  g/cm^8     
m75  1000  -0.1057  6000  -0.4955  7000  -0.0139   
     8000  -0.3535  11000  -0.0012  12000  -0.0002   
     15000  -0.0084  16000  -0.0013  17000  -0.0011   
     19000  -0.0002  20000  -0.0189  26000  -0.0001 
c  Tibiae, fibulae and patellae   rho=  1.126  g/cm^9     
m76  1000  -0.1019  6000  -0.5215  7000  -0.0133   
     8000  -0.3120  11000  -0.0013  12000  -0.0003   
     15000  -0.0146  16000  -0.0013  17000  -0.0008   
     20000  -0.0330  
c  Ankles and foot bones   rho=  1.560  g/cm^10     
m77  1000  -0.0659  6000  -0.3234  7000  -0.0290   
     8000  -0.3863  11000  -0.0022  12000  -0.0012   
     15000  -0.0580  16000  -0.0022  17000  -0.0004   
       20000  -0.1314   
c  Mandible   rho=  1.087  g/cm^11     
m78  1000  -0.1024  6000  -0.3807  7000  -0.0199   
     8000  -0.4618  11000  -0.0012  12000  -0.0002   
     15000  -0.0093  16000  -0.0015  17000  -0.0016   
     19000  -0.0007  20000  -0.0203  26000  -0.0003 
c  Pelvis (os coxae)   rho=  1.071  g/cm^12     
m79  1000  -0.1029  6000  -0.3417  7000  -0.0217   
     8000  -0.5047  11000  -0.0011  12000  -0.0001   
     15000  -0.0073  16000  -0.0016  17000  -0.0018   
     19000  -0.0009  20000  -0.0156  26000  -0.0004 
c  Ribs   rho=  1.058  g/cm^13     
m80  1000  -0.1023  6000  -0.2470  7000  -0.0264   
     8000  -0.6019  11000  -0.0011  12000  -0.0001   
     15000  -0.0051  16000  -0.0018  17000  -0.0023   
     19000  -0.0013  20000  -0.0101  26000  -0.0007 
c  Scapulae   rho=  1.086  g/cm^14     
m81  1000  -0.1025  6000  -0.3810  7000  -0.0199   
     8000  -0.4618  11000  -0.0012  12000  -0.0002   
     15000  -0.0092  16000  -0.0015  17000  -0.0016   
     19000  -0.0007  20000  -0.0200  26000  -0.0003 
c  Cervical spine   rho=  1.462  g/cm^15     
m82  1000  -0.0712  6000  -0.2058  7000  -0.0337   
     8000  -0.5299  11000  -0.0020  12000  -0.0010   
     15000  -0.0467  16000  -0.0023  17000  -0.0012   
     19000  -0.0007  20000  -0.1051  26000  -0.0004 
c  Thoracic spine   rho=  1.311  g/cm^16     
m83  1000  -0.0828  6000  -0.2212  7000  -0.0310   
     8000  -0.5568  11000  -0.0017  12000  -0.0007   
     15000  -0.0312  16000  -0.0021  17000  -0.0016   
     19000  -0.0009  20000  -0.0696  26000  -0.0005 
c  Lumbar spine   rho=  1.346  g/cm^17     
m84  1000  -0.0802  6000  -0.2176  7000  -0.0316   
     8000  -0.5506  11000  -0.0017  12000  -0.0007   
     15000  -0.0348  16000  -0.0022  17000  -0.0015   
     19000  -0.0009  20000  -0.0778  26000  -0.0004 
c  Sacrum   rho=  1.128  g/cm^18     
m85  1000  -0.0969  6000  -0.2399  7000  -0.0276   
     8000  -0.5894  11000  -0.0012  12000  -0.0002   
     15000  -0.0123  16000  -0.0019  17000  -0.0021   
     19000  -0.0012  20000  -0.0265  26000  -0.0006 
c  Sternum   rho=  1.053  g/cm^19     
m86  1000  -0.1026  6000  -0.2475  7000  -0.0263   
     8000  -0.6027  11000  -0.0011  12000  -0.0001   
     15000  -0.0046  16000  -0.0018  17000  -0.0023   
     19000  -0.0013  20000  -0.0090  26000  -0.0007 
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APÊNDICE C  

 
 
Tabela C1. CCs de dose equivalente por kerma no ar para exposições AP e PA para fótons 
monoenergéticos. 

Energia 
(keV) 

RBM Cólon Pulmão Estômago 
AP PA AP PA AP PA AP PA 

10 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
15 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 
20 0,008 0,008 0,032 0,005 0,012 0,003 0,037 0,000 
30 0,080 0,103 0,297 0,076 0,207 0,117 0,351 0,022 
40 0,243 0,329 0,668 0,262 0,555 0,393 0,810 0,124 
50 0,459 0,618 0,995 0,486 0,875 0,685 1,217 0,295 
60 0,651 0,873 1,203 0,668 1,088 0,900 1,469 0,448 
70 0,777 1,032 1,299 0,775 1,189 1,018 1,590 0,557 
80 0,887 1,180 1,321 0,839 1,221 1,067 1,610 0,612 

100 0,961 1,270 1,296 0,855 1,201 1,072 1,550 0,649 
150 0,920 1,186 1,161 0,820 1,093 1,001 1,374 0,634 
200 0,873 1,106 1,090 0,790 1,034 0,959 1,268 0,619 
300 0,833 1,024 1,024 0,774 0,985 0,925 1,169 0,620 
400 0,819 0,987 0,993 0,774 0,965 0,914 1,117 0,634 
500 0,815 0,966 0,974 0,776 0,954 0,909 1,084 0,643 
600 0,816 0,957 0,967 0,781 0,949 0,909 1,070 0,663 
800 0,826 0,952 0,961 0,799 0,947 0,914 1,046 0,686 

1000 0,835 0,948 0,955 0,812 0,948 0,918 1,032 0,707 
2000 0,878 0,962 0,964 0,859 0,968 0,944 1,021 0,787 
4000 0,918 0,982 0,976 0,901 0,995 0,978 1,026 0,837 
6000 0,924 0,981 0,974 0,912 1,005 0,990 1,021 0,855 
8000 0,911 0,966 0,963 0,907 1,002 0,988 1,001 0,853 

10000 0,900 0,953 0,950 0,904 0,997 0,990 0,987 0,858 
 
Tabela C1. Continuação. 

Energia 
(keV) 

Mamas Gônadas Bexiga Esôfago 
AP PA AP PA AP PA AP PA 

10 0,017 0,000 0,002 0,004 0,017 0,000 0,002 0,004 
15 0,230 0,000 0,075 0,124 0,230 0,000 0,075 0,124 
20 0,484 0,000 0,295 0,410 0,484 0,000 0,295 0,410 
30 0,824 0,006 0,869 0,912 0,824 0,006 0,869 0,912 
40 1,076 0,040 1,327 1,197 1,076 0,040 1,327 1,197 
50 1,289 0,096 1,609 1,413 1,289 0,096 1,609 1,413 
60 1,420 0,150 1,740 1,505 1,420 0,150 1,740 1,505 
70 1,520 0,199 1,754 1,539 1,520 0,199 1,754 1,539 
80 1,562 0,221 1,733 1,568 1,562 0,221 1,733 1,568 

100 1,565 0,273 1,619 1,535 1,565 0,273 1,619 1,535 
150 1,467 0,336 1,419 1,452 1,467 0,336 1,419 1,452 
200 1,421 0,383 1,311 1,416 1,421 0,383 1,311 1,416 
300 1,297 0,438 1,220 1,385 1,297 0,438 1,220 1,385 
400 1,248 0,472 1,173 1,351 1,248 0,472 1,173 1,351 
500 1,234 0,506 1,141 1,344 1,234 0,506 1,141 1,344 
600 1,216 0,566 1,122 1,328 1,216 0,566 1,122 1,328 
800 1,200 0,589 1,100 1,316 1,200 0,589 1,100 1,316 

1000 1,184 0,645 1,083 1,292 1,184 0,645 1,083 1,292 
2000 1,135 0,754 1,060 1,224 1,135 0,754 1,060 1,224 
4000 0,941 0,809 1,009 1,106 0,941 0,809 1,009 1,106 
6000 0,651 0,852 0,903 0,978 0,651 0,852 0,903 0,978 
8000 0,501 0,877 0,800 0,862 0,501 0,877 0,800 0,862 

10000 0,400 0,859 0,737 0,778 0,400 0,859 0,737 0,778 
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Tabela C1. Continuação. 

Energia 
(keV) 

Fígado Tiróide Superfície do osso Cérebro 
AP PA AP PA AP PA AP PA 

10 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
15 0,003 0,000 0,048 0,000 0,003 0,000 0,048 0,000 
20 0,041 0,001 0,277 0,000 0,041 0,001 0,277 0,000 
30 0,332 0,042 0,890 0,035 0,332 0,042 0,890 0,035 
40 0,776 0,185 1,494 0,216 0,776 0,185 1,494 0,216 
50 1,169 0,382 1,910 0,474 1,169 0,382 1,910 0,474 
60 1,413 0,549 2,054 0,687 1,413 0,549 2,054 0,687 
70 1,523 0,653 2,078 0,797 1,523 0,653 2,078 0,797 
80 1,545 0,709 2,038 0,872 1,545 0,709 2,038 0,872 

100 1,489 0,734 1,885 0,866 1,489 0,734 1,885 0,866 
150 1,310 0,700 1,620 0,815 1,310 0,700 1,620 0,815 
200 1,215 0,677 1,496 0,795 1,215 0,677 1,496 0,795 
300 1,122 0,672 1,397 0,782 1,122 0,672 1,397 0,782 
400 1,080 0,677 1,325 0,773 1,080 0,677 1,325 0,773 
500 1,052 0,685 1,291 0,785 1,052 0,685 1,291 0,785 
600 1,037 0,696 1,270 0,798 1,037 0,696 1,270 0,798 
800 1,019 0,717 1,225 0,808 1,019 0,717 1,225 0,808 

1000 1,009 0,735 1,190 0,808 1,009 0,735 1,190 0,808 
2000 1,001 0,800 1,125 0,868 1,001 0,800 1,125 0,868 
4000 1,007 0,856 1,087 0,906 1,007 0,856 1,087 0,906 
6000 1,000 0,874 0,984 0,902 1,000 0,874 0,984 0,902 
8000 0,983 0,875 0,855 0,897 0,983 0,875 0,855 0,897 

10000 0,961 0,875 0,754 0,887 0,961 0,875 0,754 0,887 
 
Tabela C1. Continuação. 

Energia 
(keV) 

Glând. Saliv. Pele Glând. Adrenais Região ET 
AP PA AP PA AP PA AP PA 

10 0,001 0,000 0,148 0,167 0,001 0,000 0,148 0,167 
15 0,040 0,009 0,330 0,341 0,040 0,009 0,330 0,341 
20 0,157 0,042 0,468 0,471 0,157 0,042 0,468 0,471 
30 0,433 0,159 0,684 0,679 0,433 0,159 0,684 0,679 
40 0,687 0,320 0,862 0,850 0,687 0,320 0,862 0,850 
50 0,902 0,474 0,996 0,981 0,902 0,474 0,996 0,981 
60 1,060 0,594 1,078 1,061 1,060 0,594 1,078 1,061 
70 1,126 0,680 1,115 1,097 1,126 0,680 1,115 1,097 
80 1,168 0,730 1,124 1,106 1,168 0,730 1,124 1,106 

100 1,167 0,774 1,112 1,094 1,167 0,774 1,112 1,094 
150 1,127 0,796 1,056 1,041 1,127 0,796 1,056 1,041 
200 1,096 0,803 1,025 1,013 1,096 0,803 1,025 1,013 
300 1,066 0,819 0,994 0,981 1,066 0,819 0,994 0,981 
400 1,046 0,834 0,970 0,958 1,046 0,834 0,970 0,958 
500 1,031 0,852 0,946 0,933 1,031 0,852 0,946 0,933 
600 1,029 0,863 0,925 0,911 1,029 0,863 0,925 0,911 
800 1,030 0,885 0,877 0,863 1,030 0,885 0,877 0,863 

1000 1,029 0,899 0,827 0,816 1,029 0,899 0,827 0,816 
2000 1,033 0,933 0,675 0,668 1,033 0,933 0,675 0,668 
4000 0,980 0,952 0,571 0,570 0,980 0,952 0,571 0,570 
6000 0,931 0,930 0,525 0,526 0,931 0,930 0,525 0,526 
8000 0,870 0,912 0,492 0,493 0,870 0,912 0,492 0,493 

10000 0,819 0,888 0,469 0,473 0,819 0,888 0,469 0,473 
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Tabela C1. Continuação. 
Energia 

(keV) 
Vesícula Coração Rins Nód. Linfticos 

AP PA AP PA AP PA AP PA 
10 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
15 0,010 0,000 0,000 0,000 0,010 0,000 0,000 0,000 
20 0,100 0,000 0,005 0,000 0,100 0,000 0,005 0,000 
30 0,529 0,007 0,162 0,036 0,529 0,007 0,162 0,036 
40 1,047 0,067 0,536 0,192 1,047 0,067 0,536 0,192 
50 1,476 0,191 0,918 0,415 1,476 0,191 0,918 0,415 
60 1,740 0,313 1,174 0,607 1,740 0,313 1,174 0,607 
70 1,771 0,400 1,305 0,729 1,771 0,400 1,305 0,729 
80 1,754 0,420 1,341 0,792 1,754 0,420 1,341 0,792 

100 1,759 0,472 1,314 0,825 1,759 0,472 1,314 0,825 
150 1,499 0,503 1,161 0,770 1,499 0,503 1,161 0,770 
200 1,383 0,487 1,087 0,742 1,383 0,487 1,087 0,742 
300 1,282 0,508 1,011 0,721 1,282 0,508 1,011 0,721 
400 1,216 0,531 0,982 0,722 1,216 0,531 0,982 0,722 
500 1,191 0,542 0,966 0,725 1,191 0,542 0,966 0,725 
600 1,163 0,579 0,953 0,734 1,163 0,579 0,953 0,734 
800 1,119 0,610 0,947 0,750 1,119 0,610 0,947 0,750 

1000 1,097 0,632 0,946 0,762 1,097 0,632 0,946 0,762 
2000 1,073 0,701 0,958 0,819 1,073 0,701 0,958 0,819 
4000 1,069 0,799 0,972 0,864 1,069 0,799 0,972 0,864 
6000 1,027 0,846 0,971 0,878 1,027 0,846 0,971 0,878 
8000 0,973 0,844 0,963 0,879 0,973 0,844 0,963 0,879 

10000 0,955 0,826 0,955 0,877 0,955 0,826 0,955 0,877 
 
Tabela C1. Continuação. 

Energia 
(keV) 

Músculos Mucosa Oral Pâncreas Próstata 
AP PA AP PA AP PA AP PA 

10 0,001 0,001 0,000 0,000 0,001 0,001 0,000 0,000 
15 0,023 0,020 0,002 0,000 0,023 0,020 0,002 0,000 
20 0,095 0,097 0,009 0,000 0,095 0,097 0,009 0,000 
30 0,336 0,377 0,092 0,010 0,336 0,377 0,092 0,010 
40 0,610 0,689 0,338 0,068 0,610 0,689 0,338 0,068 
50 0,843 0,941 0,631 0,167 0,843 0,941 0,631 0,167 
60 0,990 1,095 0,874 0,273 0,990 1,095 0,874 0,273 
70 1,058 1,162 1,029 0,340 1,058 1,162 1,029 0,340 
80 1,077 1,179 1,110 0,392 1,077 1,179 1,110 0,392 

100 1,060 1,153 1,156 0,446 1,060 1,153 1,156 0,446 
150 0,983 1,061 1,135 0,493 0,983 1,061 1,135 0,493 
200 0,943 1,013 1,092 0,506 0,943 1,013 1,092 0,506 
300 0,911 0,970 1,030 0,555 0,911 0,970 1,030 0,555 
400 0,901 0,952 1,007 0,577 0,901 0,952 1,007 0,577 
500 0,896 0,942 0,988 0,607 0,896 0,942 0,988 0,607 
600 0,897 0,939 0,987 0,625 0,897 0,939 0,987 0,625 
800 0,902 0,940 0,986 0,669 0,902 0,940 0,986 0,669 

1000 0,906 0,941 0,986 0,695 0,906 0,941 0,986 0,695 
2000 0,933 0,959 1,009 0,796 0,933 0,959 1,009 0,796 
4000 0,948 0,971 1,038 0,875 0,948 0,971 1,038 0,875 
6000 0,929 0,954 1,043 0,888 0,929 0,954 1,043 0,888 
8000 0,897 0,920 1,034 0,899 0,897 0,920 1,034 0,899 

10000 0,868 0,887 1,016 0,916 0,868 0,887 1,016 0,916 
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Tabela C1. Continuação. 
Energia 

(keV) 
Intestino delgado Baço Timo Restantes 

AP PA AP PA AP PA AP PA 
10 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
15 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
20 0,014 0,000 0,012 0,001 0,014 0,000 0,012 0,001 
30 0,226 0,016 0,221 0,081 0,226 0,016 0,221 0,081 
40 0,614 0,119 0,636 0,323 0,614 0,119 0,636 0,323 
50 0,980 0,295 1,003 0,598 0,980 0,295 1,003 0,598 
60 1,227 0,470 1,252 0,803 1,227 0,470 1,252 0,803 
70 1,347 0,589 1,352 0,912 1,347 0,589 1,352 0,912 
80 1,389 0,655 1,384 0,957 1,389 0,655 1,384 0,957 

100 1,356 0,703 1,332 0,957 1,356 0,703 1,332 0,957 
150 1,208 0,685 1,185 0,883 1,208 0,685 1,185 0,883 
200 1,121 0,668 1,111 0,846 1,121 0,668 1,111 0,846 
300 1,043 0,661 1,038 0,810 1,043 0,661 1,038 0,810 
400 1,008 0,665 1,008 0,803 1,008 0,665 1,008 0,803 
500 0,986 0,674 0,986 0,805 0,986 0,674 0,986 0,805 
600 0,975 0,686 0,981 0,813 0,975 0,686 0,981 0,813 
800 0,963 0,709 0,973 0,827 0,963 0,709 0,973 0,827 

1000 0,957 0,727 0,971 0,837 0,957 0,727 0,971 0,837 
2000 0,962 0,791 0,981 0,878 0,962 0,791 0,981 0,878 
4000 0,976 0,846 0,991 0,911 0,976 0,846 0,991 0,911 
6000 0,978 0,860 0,994 0,919 0,978 0,860 0,994 0,919 
8000 0,968 0,864 0,989 0,926 0,968 0,864 0,989 0,926 

10000 0,962 0,865 0,982 0,923 0,962 0,865 0,982 0,923 
 

Tabela C1. Continuação. 
Energia 

(keV) 
Lente dos olhos 

AP AP 
10 0,092 0,000 
15 0,479 0,000 
20 0,820 0,003 
30 1,095 0,102 
40 1,278 0,393 
50 1,515 0,736 
60 1,537 0,972 
70 1,597 1,086 
80 1,685 1,164 

100 1,721 1,162 
150 1,552 1,051 
200 1,378 1,003 
300 1,310 0,938 
400 1,252 0,907 
500 1,207 0,898 
600 1,173 0,890 
800 1,151 0,889 

1000 1,102 0,900 
2000 0,981 0,927 
4000 0,562 0,942 
6000 0,391 0,952 
8000 0,322 0,933 

10000 0,253 0,936 
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Tabela C2. CCs de dose efetiva por kerma no ar para exposições AP e PA para fótons 
monoenergéticos. 

. 
 

Energia 
(keV) 

DOSE EFETIVA 
PA AP 

10 0,000 0,092 
15 0,000 0,479 
20 0,002 0,820 
30 0,078 1,095 
40 0,290 1,278 
50 0,560 1,515 
60 0,772 1,537 
70 0,900 1,597 
80 0,956 1,685 

100 0,981 1,721 
150 0,911 1,552 
200 0,877 1,378 
300 0,831 1,310 
400 0,818 1,252 
500 0,814 1,207 
600 0,817 1,173 
800 0,833 1,151 

1000 0,840 1,102 
2000 0,880 0,981 
4000 0,921 0,562 
6000 0,935 0,391 
8000 0,912 0,322 

10000 0,919 0,253 
 
 

 


