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Resumo. CALDose_X 4.0 é um programa computacional para calcular doses 

absorvidas e riscos radiológicos no corpo humano causados pela exposição de 

pacientes no radiodiagnóstico. O programa usa coeficientes de conversão (CCs) 

entre doses absorvidas e grandezas mensuráveis calculadas para os fantomas 

adultos MASH e FASH em posturas de pé e supina, representando o homem e a 

mulher padrão conforme ICRP89 e, por isso, chamados “fantomas básicos”. Pa-

ra melhorar a representação dos pacientes reais no CALDose_X, neste trabalho 

foram desenvolvidos fantomas adultos em função da massa e altura utilizando 

dados antropométricos de nove países com população predominantemente cau-

casiana. 

1   Introdução 

Os cálculos de doses absorvidas em órgãos e tecidos radiosensíveis utilizando um 

fantoma humano, a rigor, só podem ser aplicados em pessoas que tem pelo menos a 

massa corporal e a altura do fantoma. Pacientes submetidos aos exames de radiodiag-

nóstico, por exemplo, mostram uma variedade grande em massa corporal e altura. Por 

isso, a dosimetria da proteção radiológica dos pacientes na radiologia e medicina 

nuclear pode ser melhorada caso se disponha de uma biblioteca de fantomas com 

diferentes massas corporais, alturas e posturas. 

Recentemente foi desenvolvido no Departamento de Energia Nuclear da UFPE em 

Recife um casal de fantomas adultos, chamados MASH e FASH, em posturas de pé e 

supinas [1, 2]. Estes fantomas têm as características de alturas, massas corporais, 

massas de órgãos e de tecidos radiosensíveis correspondentes aos dados de referencia 

publicados pela ICRP 89 [3], e por isso aqui estão denominados como “fantomas 
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básicos”. Os fantomas básicos foram usados para calcular os coeficientes de conver-

são (CCs) entre doses absorvidas e grandezas mensuráveis para o software CALDo-

se_X 4.1 que pode ser baixado do website www.caldose.org. CALDose_X 4.1 pode 

ser usado para calcular doses absorvidas em órgãos e tecidos e riscos radiológicos 

para 24 exames do radiodiagnóstico para pacientes com posturas de pé e supinas. 

Apesar do sucesso do  CALDose_X [4] que tem cerca de 500  usuários registrados em 

mais que 40 países,  a equipe que desenvolveu este software percebeu que era impor-

tante disponibilizar fantomas com características anatômicas mais próximas dos paci-

entes. Neste sentido, foi desenvolvida uma biblioteca com 36 fantomas antropométri-

cos adultos, 18 para cada postura, nove para cada gênero, compostos de três alturas e 

três massas diferentes a partir dos fantomas básicos MASH e FASH. Este trabalho 

apresenta o desenvolvimento dos 18 fantomas de pé. 

2   Metodologia 

Para definir os parâmetros antropométricos dos fantomas, como massas, alturas, cir-

cunferências, etc., foi usado PeopleSize, um software ergonométrico comercial [5]. 

PeopleSize usa dados de quase 100 estudos antropométricos estatísticos do mundo 

inteiro. 

Tabela 1. 10º 50º e 90º percentil de massa para mulheres e homens adultos de nove países com 

populações caucasianas 

    Percentil de massa corporal 

  Faixa Mulheres Homens 

País etária 10º 50º 90º 10º 50º 90º 

  (anos) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) 

Suécia 18-65 55 63 77 64 77 95 

Holanda 18-64 58 67 84 68 79 94 

Alemanha 18-65 53 66 89 67 81 101 

Bélgica 18-65 56 67 87 65 78 96 

Austrália 18-64 55 68 91 70 84 103 

EUA > 20 53 71 102 66 85 110 

França 18-70 50 60 77 63 75 92 

Reino Unido 18-64 53 67 90 67 81 100 

Itália 18-83 50 57 71 60 73 91 

Média   54 65 85 66 79 98 

ICRP89   60   73  



Tabela 2. 10º 50º e 90º percentil de altura para mulheres e homens adultos de nove países com 

populações caucasianas 

    Percentil de altura 

  Faixa Mulheres Homens 

País etária 10º 50º 90º 10º 50º 90º 

  (anos) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) 

Suécia 18-65 158,7 167,6 176,4 169,5 178,6 187,6 

Holanda 18-64 158,2 166,1 173,9 169,9 179,2 188,6 

Alemanha 18-65 157,1 165,5 173,9 168,0 177,1 186,1 

Bélgica 18-65 155,9 164,6 173,3 166,9 176,6 186,3 

Austrália 18-64 155,2 163,2 171,2 167,2 176,0 184,8 

EUA > 20 154,4 163,0 171,5 167,2 176,9 186,6 

França 18-70 154,2 162,5 170,8 166,7 175,6 184,5 

Reino Unido 18-64 154,1 162,3 170,6 166,9 175,9 184,9 

Itália 18-83 151,6 159,8 167,9 163,2 172,1 181,0 

Média   155,5 163,8 172,2 167,3 176,4 185,6 

ICRP89  
 

163,0 
  

176,0 
 

 

Foram calculados com software PeopleSize os 10º, 50º e o 90º percentil de massa e 

de altura para nove países com populações Caucasianas. Esses dados são apresentados 

nas tabelas 1 e 2 junto com os valores médios e os valores referenciais da ICRP 89 

[3]. Enquanto as alturas médias concordam bem com os valores referências, diferen-

ças significativas podem ser vistas para as massas corporais. Como se sabe, um au-

mento da massa corporal pode ser observado em muitos países do mundo e conse-

qüentemente os 50º percentiis de massa feminino e masculino são 5 kg e 6  kg, respec-

tivamente, maior que os valores referenciais. A partir das massas e alturas médias das 

tabelas 1 e 2 foram desenvolvidos os 18 adultos com a postura de pé, que estão apre-

sentados nas tabelas 3 e 4. 

Primeiro foram definidos os adultos m50_h50 com 50º percentil de massa e altura 

mostrado nas tabelas 3 e 4 em negrito. Adultos m10_h50 e m90_h50 foram definidos 

em seguida com a mesma altura h50, mas com o 10º e o 90º percentiis de massa. Em 

seguida foram calculados os BMIs (body mass index) para os adultos com altura h50. 

Como massa e altura não estão estatisticamente correlacionadas, foi usado o BMI para 

providenciar essa relação. Conseqüentemente, no próximo passo foram calculadas as 

massas dos adultos m50_h10 e m50_h90 supondo que o BMI fica constante para o 

mesmo percentil de massa. Finalmente, foram determinados os adultos m10_h10, 

m10_h90, m90_h10 e m90_h90 da mesma maneira. Massas de órgãos e tecidos em 

função da altura foram calculadas com dados encontrados em um estudo sobre autóp-

sias [6]. Usando esses dados antropométricos e o software Blender [7] para modela-

gem 3D, foram transformados os fantomas básicos MASH e FASH em nove fantomas 

tipo mX_hY_sta (X = percentil de massa, Y = percentil de altura, sta = standing) para 

cada gênero conforme as tabelas 3 e 4 [8]. 



Tabela 3. Massas corporais e alturas para 18 adultos femininos 

Mulheres Adultas 

Percentil  10º   50º   90º 

 Massa  Massa  Massa 

10º 48,6 kg   58,5 kg   76,7 kg 

Altura 155,5 cm ← 155,5 cm → 155,5 cm 

  m10_h10  m50_h10  m90_h10 

     ↑    

50º 54 kg  65 kg  85 kg 

Altura 163,8 cm ← 163,8 cm → 163,8 cm 

  m10_h50  m50_h50  m90_h50 

     ↓    

90º 59,6 kg  71,8 kg  94 kg 

Altura 172,2 cm ← 172,2 cm → 172,2 cm 

  m10_h90   m50_h90   m90_h90 

BMI (kg/m
2
) 20,1   24,2   31,7 

 

Tabela 4. Massas corporais e alturas para 18 adultos maculinos 

Homens Adultos 

Percentil 10º   50º   90º 

 Massa  Massa  Massa 

10º 59,3 kg   71,1 kg   88,2 kg 

Altura 167,3 cm ← 167,3 cm → 167,3 cm 

  m10_h10  m50_h10  m90_h10 

     ↑    

50º  66 kg  79 kg  98 kg 

Altura 176,4 cm ← 176,4 cm → 176,4 cm 

  m10_h50  m50_h50  m90_h50 

     ↓    

90º 73,0 kg  87,5 kg  108,5 kg 

Altura 185,6 cm ← 185,6 cm → 185,6 cm 

  m10_h90   m50_h90   m90_h90 

BMI (kg/m
2
) 21,2   25,4   31,5 

 

3   Resultados 

As figuras 1 e 2 apresentam os 18 fantomas antropométricos de pé, nove para cada 

gênero, em função da massa corporal e da altura conforme tabela 2. Eles envolvem 



massas corporais entre 59,3 e 108,5 kg e alturas entre 167,3 cm e 185,6 cm para ho-

mens e 48,6 kg e 94 kg e 155,5 cm e 172,2 cm para mulheres. A maioria de pacientes 

pode ser representada por essa biblioteca de fantomas. 

 

 

Fig. 1. Fantomas antropométricos masculinos adultos para 10., 50. e 90. percentiis de massa e 

altura 

 

Fig. 2. Fantomas antropométricos femininos adultos para 10., 50. e 90. percentiis de massa e 

altura. 



A figura 3 mostra CCs entre dose equivalente na parede do colo e kerma no ar para 

exposição corpo inteiro anterior-posterior (AP) para os fantomas MSTA_h50 (MSTA 

= Mash STAnding). Quando a massa corporal aumenta a dose equivalente na parede 

do colo diminui porque a camada de gordura em pessoas com massa maior atenua a 

radiação mais. As diferenças entre as doses equivalentes para m10 e m90 são 94% na 

média para todas as energias entre 10 keV e 10 MeV. Para energias baixas essas dife-

renças podem chegar a fatores de até 10. A figura 3 é típica para todos os órgãos e 

tecidos radiosensíveis localizados debaixo da camada de gordura das pessoas, ou seja, 

para a maioria dos órgãos. Para órgãos e tecidos na superfície do corpo, como seios, 

testículos, pele, etc., a atenuação da radiação é pequena e pode haver até elevado 

retro-espalhamento em pessoas mais gordas. Para esses órgãos superficiais a dose 

equivalente pode até aumentar com a massa corporal. 

 

 
Fig. 3. Dose equivalente na parede do colo normalizado por kerma no ar para exposi-

ção corpo inteiro com feixe paralelo de fótons anterior-posterior (AP) nos fantomas 

MSTA_m10_h50, m50_h50 e m90_h50.  

 

Os valores de CCs para a parede do estômago, o fígado e os nodos linfáticos são 

apresentados na figura 4 em função da massa corporal para a energia de 80 keV dos 

fótons incidentes. As curvas confirmam os dados mostrados na figura 8, ou seja, para 

órgãos e tecidos localizados em baixo da gordura subcutânea a dose equivalente dimi-

nui com aumento de massa corporal. Na figura 4 essa queda da dose equivalente che-

ga em 20% entre o 10. e o 90. percentil de massa. Doses equivalentes em função da 

altura são apresentadas na figura 5 para a parede do estômago, a bexiga e os rins. 

Alterações da altura têm pouco efeito nas doses equivalentes. A diferença máxima 

encontrada na figura 5 é de 6% e não pode ser observada uma tendência clara ou de 

aumento ou de queda da dose equivalente com a altura. 

 



 
Fig. 4. Dose equivalente na parede do estômago, no fígado e nos nodos linfáticos 

normalizado por kerma no ar para exposição corpo inteiro com feixe paralelo de fó-

tons anterior-posterior (AP) e energia incidente de 80 keV para os fantomas 

FSTA_mX_hY em função da massa corporal para alturas diferentes. 

 

 

 
Fig. 4. Dose equivalente na parede do estômago, na bexiga e nos rins normalizado por 

kerma no ar para exposição corpo inteiro com feixe paralelo de fótons anterior-

posterior (AP) e energia incidente de 80 keV para os fantomas FSTA_mX_hY em 

função da altura para massas diferentes. 

 



4   Conclusões 

Para melhorar a dosimetria na radioproteção dos pacientes na radiologia e na medici-

na nuclear, foram desenvolvidos 18 fantomas antropométricos adultos de postura de 

pé, nove para cada gênero, em função da massa corporal e da altura. Dados dosimétri-

cos mostram que a massa corporal pode ter um efeito significativo na dose equivalente 

em órgãos e tecidos radiosensíveis, enquanto a altura tem pouco efeito. Os 18 fanto-

mas são usados no serviço dosimétrico CALDose_X online que permite calcular doses 

absorvidas em órgãos e tecidos radiosensíveis para o radiodiagnóstico com Monte 

Carlo em tempo real via Internet. Existe a expectativa que os fantomas supinas podem 

ser integrados no CALDose_X online ainda no primeiro semestre de 2011. 
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