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ABSTRACT

To standardize the operational quantity Hp(10), ISO defined a water slab phantom. The conversion factors from 
air kerma to individual dose equivalent, Hp(10), for photon radiation are tabulated in ISO 4037-3, and from 
neutron fluence to Hp(10) in ISO 8529-3. This paper presents some considerations concerning the manufacture, 
use and maintenance of seven ISO water slab phantoms. The experience of the IRD in manufacturing (in its 
own Mechanical Workshop) and keeping these phantoms and the main advantages and problems encountered 
during more than 10 years of heavy use, especially for neutron dosimetry, are fully described. An important 
consideration regarding the interior of the phantom relates to internal cleanliness and quality of the water used 
to fill it. Another one is about the positioning of multiple monitors on a single simulator, including irradiation 
angles, and the possibility of using multiple phantoms for isotropic irradiation fields. Finally, it is presented the 
problems occurred in some phantoms, such as leaks and how to fix them. The two older phantoms, employed 
exclusively in neutron irradiation, have visible trails of damage in polymethylmetacrylate (PMMA), converging 
towards its centre, along its front wall, making it more fragile. This is caused by the interaction of radiation 
with the PMMA.

1. INTRODUÇÃO

Em radioproteção, limites individuais de dose são definidos para as grandezas: dose efetiva e 
dose equivalente. Entretanto, na prática, estas grandezas não podem ser medidas [1]. 
Portanto, grandezas operacionais são utilizadas para a avaliação da dose efetiva média ou 
doses equivalentes de tecidos ou órgãos. Para exposição externa, estas grandezas foram 
definidas pela International Commission on Radiation Units (ICRU) em sua publicação 51 
[2] e têm como objetivo proporcionar uma estimativa conservadora para o valor das 
grandezas limitantes relacionadas à exposição de pessoas submetidas às mais diversas 
condições de irradiação.

Diferentes grandezas operacionais foram definidas para serem aplicáveis às diferentes tarefas 
em proteção radiológica, incluindo monitoração de área, para controlar a radiação nos locais 
de trabalho e definir áreas controladas ou supervisionadas, e monitoração individual para o 
controle e limitação de exposições individuais. Enquanto medições com um monitor de área 
são em sua maioria realizadas livre no ar, monitores individuais são usados no corpo humano. 
Desta forma, o campo de radiação "visto" pelo monitor de área livre no ar difere do "visto" 
por um dosímetro individual usado no corpo, onde o campo de radiação é fortemente 
influenciado pelo retroespalhamento e pela absorção da radiação pelo corpo. O uso de
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diferentes grandezas operacionais permite levar em consideração tais fenômenos. A Tabela 1 
apresenta um resumo da aplicação das grandezas operacionais para exposição externa.

Tabela 1: Grandezas operacionais para exposição externa recomendadas para
diferentes tarefas de radioproteção

Tarefa
Grandeza operacional para

Monitoração de área Monitoração individual

Controle de dose efetiva
Equivalente de dose 

ambiente 
H*(10)

Equivalente de dose 
individual 

Hp(10)

Controle de dose 
equivalente de pele

Equivalente de dose 
individual direcional 

H’(0,07, Q)

Equivalente de dose 
individual 
Hp(0,07)

Controle de dose 
equivalente de cristalino

Equivalente de dose 
individual direcional 

H’(3, Q)

Equivalente de dose 
individual 

Hp(3)

Para todos os tipos de radiação, as grandezas operacionais para monitoração da área são 
definidas a partir de um valor de equivalente de dose num ponto de um simulador simples, a 
esfera da ICRU. Ela é uma esfera de 30 cm de diâmetro de material tecido equivalente como
densidade de 1 g.cm- e composição em massa de: 76,2 % de oxigênio, 11,1 % de carbono,
10,1 % de hidrogênio e 2,6 % de nitrogênio [2]. Esta esfera representa bem o corpo humano 
no que se refere ao espalhamento e atenuação dos campos de radiação.

A monitoração individual da exposição externa é realizada com o uso de monitores 
individuais colocados no corpo e a grandeza operacional definida para esta aplicação leva isto 
em consideração. O valor da grandeza operacional é determinado no local de irradiação onde 
o dosímetro é posicionado. Para monitoração individual, a grandeza operacional é o 
equivalente de dose individual, Hp(d), que é o equivalente de dose no tecido da ICRU (tecido 
mole) a uma profundidade adequada d, em milímetros, abaixo do ponto especificado (local 
do dosímetro) sobre o corpo humano [2]. Para a avaliação da dose efetiva, a profundidade 
d = 10 mm é a escolhida; para a avaliação da dose equivalente de pele, mãos e pés, 
d = 0,07 mm é utilizado. A profundidade d = 3 mm foi proposta para o caso de monitoração 
da dose equivalente de cristalino. Na prática, no entanto, Hp(3) raramente tem sido avaliada e 
Hp(0,07) tem sido utilizado para essa estimativa [1]. Na monitoração de rotina, os valores 
dessas grandezas operacionais são tomados como uma avaliação suficientemente precisa da 
dose efetiva e da dose equivalente de pele, principalmente, se os valores estão abaixo dos 
limites recomendados.

Grandezas operacionais são mensuráveis, e instrumentos para a monitoração da radiação são 
calibrados em termos destas grandezas. As normas 8529-3 [3] e 4037-3 [4] da International 
Organization for Standardization (ISO) definem, respectivamente, para radiações de fótons e 
nêutrons, como esta calibração deve ser realizada e que fatores de conversão devem ser 
utilizados. No caso da monitoração de área não são necessários simuladores, pois os 
monitores são calibrados e usados no ar. Entretanto, na monitoração individual, como os
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dosímetros são utilizados no corpo humano, é preciso utilizar, na calibração, um simulador de 
corpo humano. Entretanto, o corpo humano varia de pessoa a pessoa, sendo necessário 
padronizar um simulador para a calibração e outros ensaios em geral. A ISO também 
padronizou estes simuladores.

2. OS SIMULADORES DA ISO

Para a fabricação dos simuladores para calibração de monitores individuais devem ser 
empregados materiais substitutos do tecido humano. A principal propriedade deles é a sua 
capacidade de reproduzir o espalhamento e a absorção da radiação por este tecido. O campo 
de radiação retroespalhado, sua magnitude, sua energia e ângulo de distribuição dependem 
tanto do material como do formato do simulador. As variações são ainda mais críticas para 
irradiação em campo de nêutrons [5].

Alguns materiais substitutos do tecido-equivalente estão disponíveis, dentre eles se 
encontram: água, vários plásticos especialmente fabricados para este fim e o poli(metacrilato 
de metila (PMMA) [6]. O PMMA foi o material escolhido pela ISO. Ele é um termoplásticoo
de engenharia com densidade de 1,19 g.cm- , com composição mássica de 8,05 % de 
hidrogênio, 59,99 % de carbono e 31,96 % de oxigênio [7]. Ele pode ainda ser citado na 
literatura por alguns de seus produtos mais conhecidos comercialmente, como por exemplo: 
acrigel, lucite, perspex, plexiglas,... [7]. Os principais motivos que levaram à escolha do 
PMMA como material adequado para a construção dos simuladores da ISO são [6]:
• Apresentar composição (C5O2H8) mais próxima do tecido humano do que a água;
• Poder ser empregado em qualquer tipo de radiação;
• Possuir oxigênio na sua composição, diferentemente de outros termoplásticos de 

engenharia como o polietileno, o polipropileno e o poliestireno [7].

Para representação do corpo humano, tem sido empregada a esfera da ICRU que consiste de 
30 cm de diâmetro de material equivalente ao tecido humano, como o PMMA [8]. Porém, 
apesar de ela representar o corpo humano em termos dosimétricos e ser largamente utilizada 
em monitoração ambiental, a sua configuração não é adequada para ser empregada como 
simulador em monitoração individual: Não é possível um perfeito contato físico entre a 
superfície da esfera e o monitor individual; além disso, a esfera também não permite que 
vários monitores individuais sejam irradiados simultaneamente na mesma distância. Por 
conta disso, a ICRU recomendou o emprego de um simulador paralelepípedo maciço de 
PMMA [9]. A opção da ICRU por este formato de simulador se baseou em que [9]:
• A sua parede frontal é ampla o suficiente para permitir a irradiação simultânea de diversos

monitores individuais, considerando que o campo de radiação na sua superfície é
uniforme para fontes puntiformes situadas a pelo menos 50 cm;

• As características de retroespalhamento, tanto para campos de nêutrons como de fótons, 
são razoavelmente próximas às do tronco humano;

• É fácil e não muito caro de ser fabricado;
• Sua massa é próxima da esfera da ICRU.

Contudo, estudos posteriores demonstram que para fótons na faixa de energia de 10 até 
500 keV, o retroespalhamento do PMMA maciço podia até ser 9 % superior ao do tecido da 
ICRU [6]. Isto levou ao desenvolvimento do simulador de PMMA preenchido com água, o 
qual foi adotado pelo grupo de trabalho TC85/SC2 da ISO em 1993 [6]. Na Figura 1, as
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razões de retroespalhamento relativo ao tecido da ICRU estão apresentadas para três 
materiais: PMMA (maciço); simulador de tronco de ISO (preenchido com água destilada); 
RS-1 (material substituto do tecido humano baseado no polietileno) [6].

Figura 1: Razão de retroespalhamento relativo ao tecido 
da ICRU para simulação da composição do simulador de 
tronco da ISO a partir de três materiais [6].

Devido a estes fatores, a ISO padronizou para a irradiação de monitores individuais para 
corpo inteiro o ISO Water Slab Phantom que não possui uma denominação oficial na língua 
portuguesa, sendo descrito como “simulador de Tronco da ISO preenchido com água” ou 
ainda “simulador de Tronco da ISO”, ou simplesmente simulador da ISO. Ele possui formato 
paralelepípedo com as seguintes dimensões: 300 x 300 x 150 mm e representa o tronco 
humano em relação à absorção e ao retroespalhamento da radiação incidente [6]. Todas as 
suas paredes devem ser de PMMA; a frontal de 2,5 mm e as demais restantes de 10 mm [6].

Cabe ressaltar a importância da pureza da água usada no interior do simulador. Ela é 
extremamente crítica quando se realiza irradiação com nêutrons, pois os elementos químicos 
dissolvidos podem espalhá-los e/ou capturá-los pela reação (n,y). A reação de captura ocorre, 
por exemplo, com o sódio e o cloro presentes na água comum [10].
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Todos os fatores de conversão tabelados (Tabela 1) nas publicações da ISO foram obtidos 
para o ISO Water Slab Phantom. Desta forma, quando for utilizado este simulador, não é 
necessário aplicar fatores para corrigir a resposta em relação ao espalhamento e/ou absorção, 
tanto para irradiações com fótons como para irradiações com nêutrons [3,6]. Considera-se, 
portanto, que um monitor individual posicionado sobre a face frontal do simulador 
determinará adequadamente Hp(10) quando usado no corpo humano.

Alguns estudos indicaram que há uma variação de até 50% na resposta de monitores de 
individuais de nêutrons tipo albedo, quando os mesmos, ao serem calibrados, são colocados 
muito próximos da borda dos simuladores, em relação aos colocados no centro dos 
simuladores [11]. Para minimizar eventuais variações na resposta, foi sugerido que o monitor 
individual deveria ser colocado no centro geométrico da face frontal do simulador [11]. 
Porém, o emprego desta última prática acarreta num longo processo de irradiação quando esta 
é feita com diversos monitores, para que se irradie um de cada vez como está apresentado na 
Figura 2.

0

Figura 2: Irradiação de um único monitor 
individual no simulador de tronco da ISO.

Em adição ao simulador de tronco, para calibração de outros tipos de monitores individuais, 
foram definidos dois simuladores para extremidades: o de pulso (que também simula 
tornozelo) e o de dedo [6]. Existem também estudos para um simulador da cabeça com o 
intuito de se calibrar um monitor de cristalino. Os simuladores são os mesmos 
independentemente do tipo de radiação (fótons, elétrons ou nêutrons); o que muda é a parte 
do corpo humano que se deseja simular [10].

3. FABRICAÇÃO DO SIMULADOR DE TRONCO DA ISO

A partir das informações descritas anteriormente, sete simuladores de tronco da ISO foram 
construídos na oficina mecânica do Instituto de Radioproteção e Dosimetria (IRD) para 
emprego no próprio instituto: cinco deles especificamente para irradiação em campos de 
nêutrons e os outros dois para irradiação em campos de fótons. Antes do seu preenchimento 
com água, os simuladores foram limpos de qualquer tipo de contaminação por meio do 
seguinte protocolo:
• Lavagem com água;
• Duplo molho por 24 horas com detergente comum a 0,01 %;
• Duplo enxague com água destilada.
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Os simuladores foram preenchidos inicialmente com água destilada ou com água ultrapura, 
quando disponível; tanto os usados para irradiação com nêutrons, como os usados para 
irradiação com fótons. Quando o simulador é preenchido com água, a parede frontal de
2,5 mm tende a ficar abaulada. Dessa forma, deve-se pressioná-la com uma régua metálica, 
por exemplo. Além disso, após alguns meses, pode ocorrer contaminação por 
microorganismos. Por conta disso, o simulador é totalmente esvaziado. O seu 
preenchimento segue então um novo protocolo que se tornou padrão, na seguinte ordem:
• Lavagem com uma solução recém-preparada de água e ácido nítrico (1 molar);
• Duplo enxague com água destilada;
• Preenchimento com uma solução recém-preparada de água ultrapura adicionada de ácido 
nítrico (1 molar).
As etapas iniciais de lavagem com água e “duplo molho por 24 horas com detergente 
comercial a 0,01 %” somente são aplicadas quando o simulador for fabricado.

4. ARRANJOS DE IRRADIAÇÃO COM SIMULADORES

4.1. Posicionamento de Monitores no Simulador de Tronco da ISO

Para a caracterização de um sistema de monitoração individual segundo os regulamentos 
técnicos brasileiros [12] ou normas internacionais [13,14], torna-se necessário em alguns 
ensaios a irradiação de diversos monitores de modo a se atender aos seus requisitos de 
desempenho. Entretanto, quando um campo de radiação apresentar um baixo valor de taxa de 
dose, situação que costuma ocorrer com fontes radioisotópicas de nêutrons, a configuração 
apresentada na Figura 2 acarreta num custoso processo. Por conta disso, foi estruturada uma 
configuração de irradiação simultânea de 4 monitores individuais como mostrado na Figura 
3(A). Cada um dos monitores foi posicionado com o seu centro geométrico em uma das 
interseções da reta transversal entre o centro do simulador e o seu vértice com um círculo de
7,5 cm de raio a partir do centro geométrico da face frontal do simulador, conforme 
recomendação da ISO 8529-3 [3]. Porém, quando da realização de testes de dependência 
angular de nêutrons [13], torna-se necessário girar o simulador de tronco em relação à fonte 
de radiação [3,5]. Para manter constante a distância dos detectores à fonte de radiação 
quando da rotação do simulador, foi usado o arranjo mostrado na Figura 3(B). Os autores 
entendem que estas padronizações na geometria de irradiação devem ser aplicadas tanto para 
fótons como para nêutrons.

Figura 3: Configuração de irradiação de monitores individuais 
sobre simulador de tronco da ISO: (A) Arranjo de irradiação a 0°. 
(B) Arranjo de irradiação com ângulo diferente de 0°.

IRPA 2013, Rio de Janeiro, RJ, Brazil.



Devido às características apresentadas anteriormente, a parede frontal não é simétrica em 
termos de espessura às demais paredes do simulador de tronco da ISO. Por conta disso, 
aparece uma dificuldade operacional quando da irradiação de monitores individuais de 
nêutrons que possuem 2 cápsulas: Uma delas na parte frontal do corpo humano e a outra na 
parte traseira. É entendimento dos autores que o importante é manter sempre a mesma 
padronização, tanto para calibração quanto para caracterização.

4.2. Arranjos para Irradiação de Vários Simuladores de Tronco da ISO

Tanto um processo de calibração como de caracterização de um sistema de monitoração 
individual externa demanda uma grande quantidade de monitores a serem irradiados. Além 
disso, campos com altas taxas de dose podem não estar disponíveis, desta forma, ambos os 
processos ficam demorados e custosos. Desta forma, quando houver espaço em torno da 
fonte, é interessante adotar um arranjo experimental como o apresentado na Figura 4 ou na 
Figura 5, desde que a fonte seja isotrópica e haja simetria no salão de irradiação [10]. Nestas 
figuras, d é a distância do centro da fonte radioativa até a face frontal do simulador. 
Especificamente, para a realização dos Testes de Dependência Angular, o simulador era 
girado (Figura 4 e Figura 5) segundo 0 , o ângulo de rotação do simulador [5].

Figura 4: Configuração de arranjo experimental hemisférica para irradiação 
simultânea de até cinco simuladores.
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Figura 5: Configuração de arranjo experimental esférica para irradiação 
simultânea de até quatro simuladores.

5. EXPERIÊNCIA DE USO

Desde a fabricação dos simuladores de tronco da ISO há 13 anos, os autores têm adquirido 
uma grande experiência no projeto mecânico, na manutenção e no uso deles. Os principais 
problemas observados foram:
• A ocorrência de vazamentos;
• A formação de microorganismos no interior do simulador, mesmo quando ele era 

preenchido com água destilada; e
• O aparecimento de riscos na parede frontal, fragilizando-o, quando irradiado com 

nêutrons.

Para prevenir vazamentos, o projeto deste simulador foi aperfeiçoado para que, à exceção da 
parede frontal, as suas outras paredes não fossem mais retas nas extremidades de contato uma 
com as outras. Assim, o adesivo tivesse uma superfície maior de aderência com o “dente” 
nas beiradas. Um exemplo de uma das paredes (base do simulador) modificadas no projeto 
está mostrado na Figura 6. O local onde mais ocorre vazamento é na junção da parede frontal 
com as paredes laterais. Por ser mais fina, esta parede apresenta uma menor resistência à
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pressão da água. Por conta disso, os autores recomendam que quando o simulador de tronco 
não estiver sendo empregado ele seja armazenado deitado; isto é, com a sua parede frontal 
virada para cima.

5

5 -4 |<-10
1

300

r
142,5 10

5

Figura 6: Detalhe da base do simulador de tronco da ISO, 
mostrando os “dentes” do encaixe.

Para manter a água limpa no interior do simulador, um novo protocolo de limpeza e 
preenchimento foi desenvolvido, como descrito na seção 3. Isto minimizou 
consideravelmente o desenvolvimento microorganismos.

Dentre os mais antigos simuladores de tronco do IRD, os dois empregados em irradiações 
com nêutrons apresentaram riscos, convergindo para o seu centro, ao longo da sua parede 
frontal. O PMMA sofre cisões na sua cadeia polimérica quando exposto a altas doses [15], 
sendo inclusive utilizado como detector para doses acima de 102 Gy [16]. Inferindo-se que o 
PMMA funcione como um detector de traços assim como outros termoplásticos, os autores 
recomendam que quando não estiver em uso que se armazene o simulador de tronco em 
locais com baixa radiação de fundo. Por conta disso, os autores recomendam a substituição 
da parede frontal quando ela apresentar uma quantidade excessiva de traços visíveis.

6. CONCLUSÃO

Ainda que o simulador de tronco da ISO preenchido com água procure representar o corpo 
humano em termos de absorção e espalhamento da radiação ionizante, ele não apresenta nem 
nas suas paredes nem no seu preenchimento o nitrogênio estabelecido no tecido da ICRU. 
Diferentemente de outros simuladores, ele necessita de manutenção mais intensa. Essas 
limitações não diminuem as suas diversas vantagens; principalmente a de ter um baixo custo 
em relação a outros simuladores e de empregar materiais de fácil aquisição e manipulação.
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A geometria e composição do simulador são parâmetros imperativos no processo de 
calibração e caracterização de monitores individuais. Antes da padronização do simulador de 
tronco da ISO, diferentes simuladores maciços ou preenchidos com água eram empregados 
na irradiação de monitor individual de nêutrons apresentando os mais variados formatos: 
cilíndrico, cúbico, esférico e paralelepípedo [5]. A existência de um simulador padronizado 
possabilita a realização de comparações interlaboratoriais, sem que a geometria e/ou 
composição do simulador seja uma fonte adicional de incerteza.
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