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ABSTRACT 

 
Na área de proteção radiológica, a avaliação da dose efetiva de radiação recebida por um indivíduo que tenha se 

exposto à radiação ionizante durante um dado período é uma das informações mais relevantes na estimativa do 

risco da ocorrência de efeitos à saúde estocásticos e determinísticos. Esta avaliação, no entanto, não pode ser 

feita analiticamente devido à complexidade do sistema em questão, o corpo humano. As primeiras tentativas de 

simplificar o problema levaram à definição de simuladores físicos do corpo humano, também conhecidos como 

“fantomas”. Estes fantomas podem ser físicos ou representações matemáticas compostas por sólidos 

geométricos ou por uma matriz tridimensional de elementos de volume conhecidos como “voxels”. Este 

trabalho tem como objetivo principal implementar o código de Monte Carlo Geant4 em um fantoma masculino e 

feminino, ADAM e EVA, para que seja possível a avaliação de dose em indivíduos que tenham sido expostos 

externamente a fontes de radiação ionizante para que no futuro seja feita uma avaliação nos limites de validade 

das expressões contidas no TECDOC-1162, publicado pela Agencia Internacional de Energia Atômica (AIEA) , 

no qual recomenda fórmulas para a avaliação de dose efetiva em indivíduos que tenham sido externamente 

expostos a fontes de radiação em diversas configurações geométricas e para vários radionuclídeos.  

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Na área de proteção radiológica, quando se quer fazer uma avaliação de dose em órgãos, e 

também, para a calibração de monitores individuais, usam-se simuladores físicos do corpo 

humano. No presente trabalho, o objetivo é implementar em um fantoma antropomórfico o 

código de Monte Carlo Geant4 para uma avaliação de dose efetiva em determinados órgãos 

de indivíduos que tenham sito externamente exposto a uma fonte de radiação ionizante. Um 

dos meio é através do uso do código de Monte Carlo, em especial, a utilização da ferramenta 

Geant4. Com isso, é possível fazer uma avaliação de dose efetiva de indivíduos que tenham 

sito externamente expostos a uma fonte de radiação ionizante. 
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1.1 Fantomas antropomórficos 

 

Quando se quer fazer uma avaliação de dose em órgãos, de uma partícula que irradia nos 

tecidos corporais, requer a utilização de fantomas – que são simuladores físicos do corpo 

humano. 

Os fantomas feitos de um material que substitui tecidos do corpo humano são usados não 

somente na proteção radiológica, mas também, na medicina e radiobiologia para calibrar os 

sistemas de detecção de radiação e para permitir medições da profundidade de dose. [1] 

Na proteção radiológica existem três aplicações básicas para os fantomas. São elas: 

 

◦ Fantomas que simulem as condições de dispersão de retroespalhamento e para calibração 

de dosímetros que são utilizados para medir campos de radiação externa. 

◦ Fantomas com dosímetros incorporados para medidas de dose 

◦ Fantomas com radioatividade incorporada para calibração de sistemas de contagem in 

vivo. 

 

1.2 O código de Monte Carlo 

Denomina-se por método de Monte Carlo (MMC), uma solução numérica de um problema 

cujos objetos interagem com outros objetos. Este método pode ser descrito como um método 

estatístico, no qual se utiliza uma sequência de números aleatórios para a realização de uma 

simulação. A solução é determinada utilzando amostras aleatórias ou interações 

microscópicas, até o momento de convergência dos resultados. Desta maneira, a mecânica de 

execução para obter uma solução realiza uma ação ou cálculo repetitivo que podem ser 

executadas em um computador, quando há muitas interações microscópicas desconhecidas. 

O método de Monte Carlo pode ser usado para inúmeros fins: Ciências sociais, fluxo de 

tráfego, crescimento da população, ciência da radiação [2].  No nosso caso, o trabalho foi 

desenvolvido para cálculo de dose efetiva, dessa maneira, o método de Monte Carlo para é 

realizado em torno do transporte de radiação e as partículas cujas coordenadas individuais 

MMC consiste em realizar uma simulação matemática do fenomeno fisico de itneresse ao 

invés de solucionar equações que o regem.  

mudam aleatoriamente em cada colisão. Neste caso, a essencia do MMC está em estimar 

determinadas quantidades de radiação e observar o alto número de eventos individuais. Esses 

eventos, são chamados de histórias da partícula [3], que é caracterizado pelo momento em 

que a partícula é emitida até a hora em que a mesma é absorvida ou escapa do sistema. O 

MMC consiste em realizar uma simulação matemática do fenomeno fisico de itneresse ao 

invés de solucionar equações que o regem.  

 

 

1.3 Geant 4 

 

O Geant4 (Geometry and Track) é uma ferramenta versátil que simula a passagem da 

radiação através da matéria [4]. Escrito em C++, utiliza o código de Monte Carlo; foi 

desenvolvido pelo Centro Europeu de Pesquisas Nucleares (CERN) como resultado da 

colaboração de físicos e engenheiros de software de todo o mundo. Esse código foi projetado 

e construído para expor os modelos físicos utilizados e lidar com geometrias complexas.  Esta 
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plataforma é utilizada por diversos pesquisadores na área de física médica, física de 

partículas, projetos de aceleradores e física nuclear. Atualmente encontra-se na versão 9.6 e a 

cada ano uma nova versão é lançada.  

 

1.4 TECDOC – 1162 

A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), em sua publicação TECDOC-1162, 

apresenta orientações quanto a procedimentos genéricos a serem adotados em situações de 

emergência radiológica. Como parte destas orientações, recomenda-se fórmulas para a 

avaliação de dose efetiva em indivíduos que tenham sido expostos externamente a fontes de 

radiação, para vários radionuclídeos, em diversas configurações geométricas [6]. A conversão 

entre atividade da fonte e a dose efetiva de um indivíduo que encontre a 1 metro da fonte se 

dá através de coeficientes que são tabelados e apresentados na própria publicação. As 

expressões para o cálculo de doses efetivas levam em conta a atenuação do campo de 

radiação por uma possível blindagem da fonte sem, no entanto, considerar efeitos de "build-

up" que podem ser significativos. O resultado disto é uma estimativa que em alguns casos é 

inferior à dose, o que é inadequado para fins de proteção radiológica. Ademais, não são 

avaliados os limites de validade destas expressões, que falham quando o indivíduo está muito 

próximo à fonte de radiação. 

 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Este trabalho teve início com a atualização do código dos fatomas Adam e Eva [7] para a 

versão mais recente, G496, do Geant4. Contudo foi necessário validar tal código de 

simulação. 

 

 

 
 

Figura 1: Fantomas Adam e Eva 

 

 

Primeiramente foi feita a validação utilizando como comparativo os valores da ICRP 74. 

Desta maneira, foi simulada uma fonte pontual de feixes paralelos a uma distância de 1 metro 

de distância em posição AP (antero-posterior) e na altura do umbigo do nosso objeto de 

estudo. Emitia-se fótons nas seguintes energias: 0.01 MeV, 0.03 MeV, 0.05 MeV,  0.07 MeV, 

0.08 MeV, 0.1 MeV, 0.3 MeV e 1.0 MeV.  

Com objetivo de, no futuro, fazer uma validação das fórmulas matemáticas apresentadas do 

TECDOC-1162, colocou-se uma fonte puntiforme na altura dos pés do fantoma e em três 

posições distintas: 0°, 90° e 180° - utilizando energias de 0.08MeV, 0.3MeV e 1.0MeV -  com 
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objetivo de estimar a dose efetiva e um comparativo com  a publicação de Kim, et. al [6] que 

apresenta resultados de dose efetiva de uma fonte pontual.  

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

Realizou-se o cálculo da Dose Efetiva nos órgãos citados na ICRP 74 [8] para o caso de uma 

fonte de feixes paralelos. E os resultados encontrados estão na Figura 1.  

 

 

 

 Gráfico 1: Validação do código com a ICRP 74. 

 

 

Para análise do código a partir de uma fonte puntiforme, fez-se três situações de posições e 

energias como é apresentada na Figura 2.  
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  Gráfico 2:  Dose efetiva x ângulo para uma fonte puntiforme. 

 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Para fim de validação do código de Monte Carlo utilizado, comparado com a ICRP 74, pode-

se concluir que os resultados encontrados mostra a eficácia do código de que está sendo 

utilizado e que o cálculo da dose efetiva para fonte puntiforme está de acordo com o 

esperado. Dessa maneira, pode-se prosseguir o estudo à respeito da validação das expressões 

publicadas no TECDOC-1162, para diferentes radionuclídeos.  
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