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Resumo: A dosimetria numérica utiliza simuladores antropomórficos virtuais para representar o ser 
humano em âmbito computacional e assim, avaliar os riscos associados à exposição a uma fonte 
radioativa. Com o desenvolvimento de softwares de animação gráfica, a elaboração destes 
simuladores foi facilitada utilizando somente o conhecimento de anatomia humana para se elaborar 
diversos tipos de simuladores (homem, mulher, criança e bebê) em diversas posições (sentado, em 
pé, correndo) ou parte dos mesmos (cabeça, tronco e membros). Estes simuladores são construídos 
através da manipulação das malhas e devido à versatilidade do método, podem-se criar diversas 
geometrias de irradiação que antes não era possível. Neste trabalho, construímos um cenário de 
exposição de um radiofarmacêutico manipulando um material radioativo utilizando software de 
animação e modelagem gráfica e um banco de dados anatômicos. 
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Abstract: The numerical dosimetry uses virtual anthropomorphic simulators to represent the human 
being in computational framework and thus assess the risks associated with exposure to a radioactive 
source. With the development of computer animation software, the development of these simulators 
was facilitated using only knowledge of human anatomy to prepare various types of simulators (man, 
woman, child and baby) in various positions (sitting, standing, running) or part thereof (head, trunk and 
limbs). These simulators are constructed by loops of handling and due to the versatility of the method, 
one can create various geometries irradiation was not possible before. In this work, we have built an 
exhibition of a radiopharmaceutical scenario manipulating radioactive material using animation 
software and graphical modeling and anatomical database. 

 
Keywords: radiation protection; anatomy; computer graphics; human simulators.  

 

Introdução: Há muito tempo que as radiações ionizantes são utilizadas nas mais diversas áreas e 
seus profissionais ficam frequentemente expostos aos materiais radioativos. Os seus benefícios e 
malefícios devem ser estudados, pois a radiação pode provocar efeitos deletérios imediatos e tardios 
nos tecidos humanos. Sendo assim, a busca por meios de proteção eficaz é imprescindível. 
A dosimetria computacional, através de simuladores virtuais, se dedica à estimativa de dose de 
radiação recebida por indivíduos expostos como à avaliação de risco de câncer. Atualmente, com o 
desenvolvimento de softwares de animação gráfica, a elaboração de estes simuladores foi facilitada 
utilizando somente o conhecimento de anatomia humana para se elaborar diversos tipos de 
simuladores (homem, mulher, criança e bebê) em diversas posições (sentado, em pé, correndo) ou 
parte dos mesmos (cabeça, tronco e membros). Estes simuladores são conhecidos como 
simuladores híbridos, pois são construídos através da manipulação das malhas e devido à 
versatilidade do método, podem-se criar diversas geometrias de irradiação que antes não era 
possível. Esta temática vem crescendo no âmbito científico e auxiliando no entendimento dos 
processos de espalhamento e absorção da radiação em um contexto mais abrangente. 
Dan Ilas e Keith Eckerman, em 2008, publicaram um modelo de mãos virtuais de um técnico em 
medicina nuclear manipulando um radiofármaco [1]. 
O objetivo deste trabalho foi construir mãos virtuais em um posicionamento semelhante à de um 
radiofarmacêutico quando se está manipulando material radioativo utilizando um software de 
animação e modelagem gráfica, ou seja, através de uma metodologia de que utiliza superfícies mesh 
e uma base de dados anatômicos.  
  
 
Método: Foi utilizado quatro softwares livres para elaboração do cenário: MakeHuman [2] (versão 
1.0.2), Blender [3] (versão 2.73), Binvox [4] e ImageJ [5] (versão 1.6.0_24). A metodologia 
computacional utilizada para a elaboração do modelo das mãos virtuais seguiu os seguintes passos: 

1. Construção de um humano virtual em mesh através do MakeHuman. 
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2. Modelagem do humano virtual através do Blender. 
3. Elaboração de um esqueleto compatível ao humano virtual através do Blender e a base de 

dados anatômicos Bodyparts3D [6]. 
4. Criação de material laboral (seringa e recipiente com material radioativo) através do Blender. 
5. Descarte das partes do corpo não interessadas. 
6. Voxealização das estruturas criadas através do Binvox. 
7. Modificação dos voxels (número de identificação - ID) através do ImageJ. 

8. Combinação das novas estruturas em voxels através do ImageJ. 
O processo de criação do arquivo de entrada para fins de simulações virtuais iniciou-se com a 
construção de um ser humano virtual em mesh através do software MakeHuman. Neste programa 
elaboramos um homem virtual com características físicas arbitrárias, sem singularidades.  O 
personagem criado foi exportado para o software Blender, onde fizemos a movimentação dos 
membros superiores e das mãos, posicionando o personagem semelhante a um radiofarmacêutico 
manipulando material radioativo. Em seguida restante do corpo, foi descartado.  
Foi usada a base de dados anatômicos Bodyparts3D como referência para criação da estrutura óssea 
adequada ao personagem modelado. Na sequência, os ossos foram implementados junto à pele e os 
instrumentos laborais (seringa e recipiente com material radioativo) foram elaborados e devidamente 
inseridos junto às mãos modeladas. Todas as estruturas trabalhadas foram separadas e convertidas 
de mesh para voxels através do software Binvox. Com o processador de imagens ImageJ, os 
arquivos foram sobrepostos e mudadas as características dos voxels diferenciar as partes 
constituintes do modelo. 
 
Resultados: O cenário de irradiação elaborado através da 
metodologia exposta pode ser visto na figura 1. É composto de 5 
tecidos descritos na tabela 1. 
 

Tecido Pele Músculos Úmero Ulna e Rádio Ossos do 
pulso e da 

mão 

Massa (g)  447,321 1375,265 173,547 511,034 341,683 
Volume (cm³)  410,386 1309,776 90,389 266,163 177,960 
Razão entre 
os tecidos - 
simulador 

0,182 0,581 0,040 0,118 0,079 

Tabela 1 –Tecidos do simulador criado. 

 

 
Discussão e Conclusões: Nota-se que através de softwares de animação e modelagem gráfica, 
bons simuladores humanos virtuais podem ser elaborados.  Verifica-se também que a metodologia 
utilizada neste trabalho se mostrou eficaz na criação de cenários de exposição mais realísticos. Estes 
cenários poderão ser utilizados na dosimetria computacional e assim, valores mais precisos da dose 
de radiação deverão ser adquiridos. 
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Figura 1 – Mãos virtuais de um 

radiofarmacêutico. 


