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Resumo. No passado, doses absorvidas órgãos e tecidos de pacientes 
submetidos aos procedimentos de Raio X tem sido calculados em sua maioria 
com fantomas de referência usados por pacotes de software a ser instalados no 
computador do usuário. O CALDose_X 4.1 é um destes pacotes de software, 
adquirido pela Internet, o qual utiliza os fantomas MASH e FASH, e está 
disponível no endereço www.caldose.org. Dosimetria de pacientes com 
fantomas de referência é limitada porque os resultados podem ser aplicados, a 
rigor, apenas a pacientes que possuam a mesma massa corpórea e altura ereta 

que o fantoma de referência. Neste estudo, dosimetria de pacientes para 
diagnósticos com Raio X foi estendida utilizando uma série de 18 fantomas com 
gênero definido, diferentes massas corpóreas e alturas, de modo a cobrir a 
anatomia real dos pacientes. Ao invés de realizar o download de outro pacote de 
software para seu computador, o usuário, pela primeira vez, pode calcular doses 
absorvidas em órgãos e tecidos por dosimetria Monte Carlo em tempo real, 
através da Internet. Este serviço dosimétrico é chamado CALDose_X online e 
está disponível em www.caldose.org. 
 

 

1 Introdução 
 

CALDose_X 4.1 é um software [1] para calcular doses absorvidas e riscos 

radiológicos no corpo humano causados pela exposição de pacientes no 

radiodiagnóstico que pode ser obtido do website www.caldose.org. O software utiliza 
coeficientes de conversão (CCs) entre doses absorvidas em órgãos radiosensíveis e 

grandezas mensuráveis calculadas para os fantomas adultos MASH e FASH em 

postura de pé e supina [2], representando o homem e a mulher padrão conforme 

ICRP89 [3]. Entretanto, o programa se baseia em um fantoma de “homen padrão”, 

que não corresponde à anatomia da maioria dos pacientes. Por isso, no Departamento 



de Energia Nuclear, estão sendo desenvolvidos 36 fantomas masculinos e femininos 

adultos em função da massa corporal, da altura e da postura. Massas e alturas dos 

fantomas correspondem aos percentiis médios 10, 50 e 90 calculados a partir de dados 

estatísticos de populações caucasianas [4]. Cálculos dos CCs para todos esses 36 

fantomas gerariam um banco de dados demasiadamente grande para ser copiado da 

Internet e instalado no computador do usuário, tornando impraticável o uso em 
dispositivos pequenos e portáteis. Assim, surgiu a idéia de criar um serviço 

dosimétrico, chamado CALDose_X online, que oferece ao usuário a possibilidade 

executar rodadas de Monte Carlo (MC) em tempo real através da Internet, para 

calcular doses absorvidas e riscos radiológicos em pacientes submetidos aos exames 

do radiodiagnóstico, levando em conta a postura, a massa corporal, a altura e a idade 

do paciente. 

 

2 Metodologia 

 
 2.1 Dosimetria 

As rodadas de MC do CALDose_X online são executadas em computadores do 

Departamento de Energia Nuclear da UFPE em Recife. Atualmente existem 18 

fantomas de pé, nove para cada gênero com três massas corporais e três alturas 

diferentes, que são acoplados ao código MC EGSnrc [5], considerado um dos códigos 
mais eficientes para esta tarefa. São 24 exames de radiodiagnóstico que podem ser 

simulados em várias projeções usando espectros de raios-X com 2,5 mm Al de filtro. 

Além do exame e tipo de projeção, o usuário pode selecionar o valor da tensão do 

tubo de raios-X e da distância entre tubo e detector. Os códigos calculam CCs entre 

doses absorvidas em órgãos e tecidos radiosensíveis e grandezas mensuráveis como 

INAK (incident air kerma), ESAK (entrance surface air kerma) e KAP (kerma area 

product). Se o usuário fornece a idade do paciente e um valor para pelo menos uma 

das grandezas mensuráveis, o ambiente web CALDose_X online faz a simulação das 

doses absorvidas absolutas e riscos radiológicos do paciente. 

 
 2.2 Conexão Internet 

CALDose_X funciona como um webserver [6], e é uma interface projetada para ser 

acessada através da Internet. Foi necessário utilizar duas linguagens para executar 

corretamente a comunicação com o servidor e a exibição para o usuário. Para 

programar a comunicação com o servidor e as chamadas ao banco de dados (com 

informações sobre o usuário e os exames), as linguagens PHP e SQL scripting foram 

utilizadas. Para a exibição correta das informações para o usuário final, foi empregada 

a linguagem HTML (acrônimo para a expressão inglesa HyperText Markup Language 
[7], que significa Linguagem de Marcação de Hipertexto) é uma linguagem de 

marcação utilizada para produzir páginas na Web. Documentos HTML podem ser 

interpretados (executados linha a linha) por navegadores, tais como o Firefox [8] e o 

InterNet Explorer [9]. O PHP [10] (Personal Hypertext Preprocessor) é uma 

linguagem interpretada muito utilizada para gerar conteúdo dinâmico no World Wide 

Web. PHP é uma linguagem interpretada pelo servidor que hospeda a página, 

enquanto HTML irá configurar a exibição da página pelo navegador. De uma maneira 

intuitiva a “interface” HTML recebe os dados do formulário do usuário e passa para 



PHP que vai disparar o cálculo da simulação no servidor. O fato de HTML e PHP 

serem linguagens (ou protocolos) padronizados, eficientes e fazerem parte dos 

protocolos padrão da Internet possibilita a portabilidade do CALDose_X online, 

tornando-o executável em computadores de todos os portes, inclusive os telefones 

celulares mais sofisticados que acessem a Internet.  

 

3 Resultados 
 

 
Ao acessar a página do CALDose_X online (http://www.caldose.org/), o usuário pode 

escolher, para pacientes de cada gênero, uma entre as duas posturas disponíveis: 

supina ou de pé. A Figura 1 mostra a página de entrada. No momento somente a 

condição com a postura de pé (standing) está disponível. A condição com a postura 

supina (supine) deve ser instalada até o final do primeiro semestre de 2011. 

A figura 2 mostra a página do CALDose_X online onde o usuário pode escolher um 
fantoma e um exame. Os fantomas femininos têm massas de 48,6 kg até 94 kg e 

alturas de 155,5 cm até 172,2 cm, enquanto os fantomas masculinos têm massas de 

59,3 kg até 108,5 kg e alturas de 167,3 cm até 185,6 cm [4]. Os fantomas são 

classificados de forma mX_hY, onde m = massa, h = altura (height) enquanto X e Y 

representam os percentis. Na figura 2 foi escolhido o fantoma feminino m50_h90 que 

tem uma massa corporal de 71,8 kg e uma altura de 172,2 cm. Na mesma página do 

CALDose_X online tem uma lista com todos os exames e projeções disponíveis. A 

figura 3 mostra que foi escolhido o exame da coluna lombar em projeção anterior-

posterior (AP). 

 

 

Figura 1. Página web do CALDose_X online: Selecionar o gênero e a postura 



 

 

 

 

Figura 3. Página do CALDose_X online: Selecionar o exame 

 

Figura 2. Página do CALDose_X online: Selecionar o fantoma 



 
No último passo, o usuário pode escolher a tensão do tubo de raios_X e a distância 

foco-detector. Na figura 4 foram escolhidos 80 kV e 110 cm para a simulação do 

exame da coluna lombar. Por enquanto, todos os cálculos são feitos com o filtro 

padrão do radiodiagnóstico de 2,5 mm Al. Neste momento, o usuário pode iniciar a 

rodada e os resultados serão emitidos como CCs para INAK, ESAK e KAP. 

O CALDose_X online pode também calcular doses absorvidas absolutas e riscos 

radiológicos de incidência e mortalidade de câncer. Neste caso, o usuário tem que 

preencher um valor entre 20 e 80 para a idade do paciente e o valor para pelo menos 

uma das grandezas mensuráveis. O usuário pode calcular o valor do INAK baseado no 

mAs usado na sua instituição para fazer o exame. Na figura 4 foi preenchida 6.5 mAs 

e o CALDose_X online calculou 0.78 mGy para o INAK baseado em  uma curva 
teórica de rendimento derivada dos espectros usados nos cálculos de MC.  

Quando a simulação através do método de MC termina, aparecem os resultados na 

tela do usuário. São três tabelas com CCs ou doses absorvidas absolutas e riscos 

radiológicos e mais uma tabela com os espectros. A figura 5 mostra os cabeçalhos das 

primeiras duas tabelas. Todas as tabelas podem ser salvas no computador do usuário e 

são enviadas para um endereço email informado pelo usuário. 

 

Figura 4. Página do CALDose_X online: Selecionar tensão, distância foco-detector e  

definir a idade e o valor para uma grandeza mensurável (INAK, ESAK ou KAP) 



 

Tabela 1. Resultados do CALDose_X online: Doses absorvidas absolutas e riscos de incidência 
e mortalidade de câncer de um exame da coluna lombar AP para uma paciente feminina de 46,5 
anos com massa corporal de 71,8 kg e 172,2 cm de altura. 

 
FASH3_m50_h90_STA: LUMBAR SPINE, ANTERIOR-POSTERIOR (AP)     

IMAGE BEHIND THE BODY                                        

  70 kVcp  2.5 mm Al  17 Deg  Tungsten  IPEM/SR78            

MEAN SPECTRAL ENERGY:  39.0 keV   ABSORBED FRACTION:  0.75 

SOURCE-TO-DETECTOR (FILM):   110.0 cm 

SOURCE-TO-SKIN:    82.4 cm 

FIELD SIZE IN DETECTOR PLANE:  20.0 cm x   35.0 cm 

FIELD POSITION: STANDARD              POSTURE:  STANDING 

BODY MASS: 71.8 KG, STANDING HEIGHT: 172.2 CM 

AGE:  46.5 YEARS   USER INAK:     0.780 mGy 

 

               ABSORBED DOSE 

 

   ORGAN/TISSUE                  mGy          % 

ESAK CALCULATED FROM USER INAK  1.128       0.80 

ADRENALS                        0.034       3.39 

BLADDER WALL                    0.044       1.68 

COLON WALL                      0.142       0.30 

BREASTS,glandular               0.004       2.42 

KIDNEYS                         0.047       0.64 

LIVER                           0.111       0.18 

LUNGS                           0.003       1.37 

OESOPHAGUS                      0.003       7.07 

OVARIES                         0.085       2.39 

PANCREAS                        0.185       0.47 

SMALL INTESTINE WALL            0.187       0.21 

SKIN ENTRANCE 7.2cm X 7.2cm     1.139       0.80 

SPLEEN                          0.025       1.24 

STOMACH WALL                    0.235       0.38 

UTERUS                          0.067       0.98 

LYMPHATIC NODES                 0.057       0.54 

MAXIMUM RBM ABSORBED DOSE       0.027       0.84 

MAXIMUM BSC ABSORBED DOSE       0.037       1.98 

 WEIGHTED FASH DOSE             0.071       0.29 

RISK OF CANCER INCIDENCE:    0.3 CASES PER 100000 

RISK OF CANCER MORTALITY:    0.2 CASES PER 100000 

 

Figura 5. Página do CALDose_X online: Emissão dos resultados 



A tabela 1 apresenta os resultados da rodada para a coluna lombar escolhida nas 

figuras 3-5. O cabeçalho contém todas as informações sobre o exame: o tipo de 

fantoma usado, o exame e a projeção simulados, a energia média do espectro do tubo 

de raios-X, a fração da energia emitida que foi absorvida no fantoma, as distâncias 

foco-detector e foco-pele, o tamanho do campo no plano do detector, a posição do 

campo e a postura. Também aparecem os valores da idade e do INAK, caso o usuário 
os tenha preenchido. Depois vem a lista das doses absorvidas para órgãos e tecidos 

radiosensíveis. Para uma dose absorvida ser incluída nessa lista, o erro estatístico da 

dose absorvida deve ser menor que 10%. Em caso de cálculo de doses absorvidas 

absolutas, o CALDose_X online mostra no final da tabela os riscos radiológicos para 

incidência e mortalidade de câncer em numero de casos por 100000 pessoas expostas. 

A dose efetiva E, a soma das doses equivalentes nos órgãos e tecidos radiosensíveis 

ponderadas com fatores de risco radiológico relativo, pode ser calculada também com 

os resultados emitidos pelo CALDose_X online. No final das tabelas aparecem 

grandezas chamadas “Weighted FASH dose” e “Weighted MASH dose”. Conforme 

equação 4.5 na secção (132) da ICRP 103 [11], essas grandezas representam as 

contribuições femininas e masculinas, respectivamente, para calcular a dose efetiva. A 

dose efetiva pode ser calculada como E = 1/2 [ weighted FASH dose + weighted 

MASH dose]. Um pequeno arquivo pdf que explica o cálculo da dose efetiva pode ser 

baixado ao lado das tabelas com os resultados. 

 

Tabela 2. Resultados do CALDose_X online: CCs entre doses absorvidas e ESAK de um 
exame da coluna lombar AP para uma paciente feminina de 46 anos com massa corporal de 
71,8 kg e 172,2 cm de altura. 
FASH3_m50_h90_STA: LUMBAR SPINE, ANTERIOR-POSTERIOR (AP)     

IMAGE BEHIND THE BODY                                        

  70 kVcp  2.5 mm Al  17 Deg  Tungsten  IPEM/SR78            

MEAN SPECTRAL ENERGY:  39.0 keV   ABSORBED FRACTION:  0.75 

SOURCE-TO-DETECTOR (FILM):   110.0 cm 

SOURCE-TO-SKIN:    82.4 cm 

FIELD SIZE IN DETECTOR PLANE:  20.0 cm x   35.0 cm 

FIELD POSITION: STANDARD              POSTURE:  STANDING 

BODY MASS: 71.8 KG, STANDING HEIGHT: 172.2 CM 

 

     ABSORBED DOSE PER ENTRANCE SURFACE AIR KERMA 

 

   ORGAN/TISSUE                 Gy/Gy         % 

ESAK/ESAK                       1.000       0.00 

ADRENALS                        0.030       3.48 

BLADDER WALL                    0.039       1.85 

COLON WALL                      0.125       0.85 

BREASTS,glandular               0.003       2.54 

KIDNEYS                         0.041       1.02 

LIVER                           0.098       0.82 

LUNGS                           0.002       1.59 

OESOPHAGUS                      0.002       7.11 

OVARIES                         0.075       2.52 

PANCREAS                        0.164       0.92 

SMALL INTESTINE WALL            0.166       0.82 

SKIN ENTRANCE 7.2cm X 7.2cm     1.010       1.12 

SPLEEN                          0.022       1.47 

STOMACH WALL                    0.208       0.88 

UTERUS                          0.059       1.26 

LYMPHATIC NODES                 0.051       0.96 

MAXIMUM RBM ABSORBED DOSE       0.024       1.16 

MAXIMUM BSC ABSORBED DOSE       0.033       2.14 

 WEIGHTED FASH DOSE             0.063       1.09 



No exemplo da coluna lombar mostrado nas figuras 2-5, um valor para o ESAK não 

foi preenchido pelo usuário. Neste caso o CALDose_X online emite os resultados 

como CCs entre doses absorvidas e ESAK apresentados na tabela 2. Uma tabela 

correspondente é também produzida para o KAP. 

 

4 Conclusões 
 

O CALDose_X online é pioneiro em escala mundial na oferta de um serviço 

dosimétrico para o setor de saúde baseado em rodadas de MC em tempo real via 

Internet. Usando fantomas adultos femininos e masculinos de posturas, massas e 

alturas diferentes, o CALDose_X online permite calcular doses absorvidas em órgãos 

e tecidos radiosensíveis para pacientes com posturas e anatomias diferentes de 

maneira fácil e rápida. Atualmente, o tempo de execução varia entre 60 – 90 segundos 
por exame, havendo uma fila de serviço no caso de mais de uma solicitação 

simultânea. A equipe desenvolvedora do projeto está trabalhando no sentido da 

paralelização do código e processamento em cluster visando em futuro próximo 

reduzir para menos de 15 segundos cada rodada e também na possibilidade do 

atendimento simultâneo de mais de uma solicitação de simulação. 

Hospedado no website www.caldose.org, o CALDose_X online já está disponível e 

pode ser usado gratuitamente pelos profissionais e pesquisadores do setor de saúde no 

mundo inteiro. 
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