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Embasamento teórico: Fantomas computacionais antropomórficos são geometrias que 

simulam o corpo humano apresentando detalhes anatômicos com maior precisão possível. 

Uma vez que não é permitida a realização de experimentos em seres humanos envolvendo 

radiação ionizante, esses fantomas são de grande importância na área da dosimetria 

numérica. Além dos fantomas, para avaliar a distribuição de dose em órgãos e tecidos 

radiossensíveis do corpo humano, é necessário um código Monte Carlo e um algoritmo que 

simula uma fonte radioativa. O acoplamento desses três elementos forma um modelo 

computacional de exposição (MCE). Problemática investigada: Existe uma necessidade da 

realização de cálculos dosimétricos cada vez mais precisos, e devido a modificação no 

posicionamento das estruturas anatômicas de acordo com procedimento radiológico que 

se deseja simular. O problema no desenvolvimento de MCEs mais realísticos se dá, pois os 

fantomas desenvolvidos não apresentam a possibilidade de uma rápida modificação de 

seus posicionamentos padrões ao qual foram originalmente construídos. Objetivos: O 

principal objetivo do presente trabalho consiste na adaptação de um fantoma 

computacional mesh feminino adulto utilizando a ferramenta biped no software 3ds Max. 

Metodologia: Para o desenvolvimento do fantoma feminino adulto foram utilizados 

arquivos contendo objetos 3D descritores de um corpo humano na idade e gênero 

pretendidos. As modificações na modelagem e animação das estruturas foram feitas no 

software 3ds Max 2018. As principais ferramentas utilizadas na modelagem dos objetos 3D 

foram attach, detach e cap. Para animação foi utilizada a técnica de rigging, com as 

funções biped e skinning. Resultados: As modificações nas superfícies, seguindo as 

recomendações da ICRP 89 (ICRP 89, 2002), se deram pela união de todo tecido muscular, 

separação dos órgãos e ossos pares e finalizadas com a vedação dos buracos gerados na 

separação dos órgãos. O biped foi posicionado no fantoma respeitando as articulações do 

objeto primário "Skeletal System" e vinculado às malhas. Conclusão: O propósito deste 

trabalho foi desenvolver o fantoma computacional mesh MAIA (Modelo Antropomórfico 

Feminino Adulto Articulado por Biped), para representação de uma mulher adulta 

utilizando as técnicas de modelagem poligonal e de rigging no software 3ds Max. A 

técnica rigging com uso do biped se mostrou um importante aliado na produção de 

fantomas, pois permite versatilidade ao fantoma MAIA, tendo sua posição modificada 

facilmente. Contribuição: O desenvolvimento deste trabalho busca consolidar uma técnica 

de desenvolvimento de fantomas articulados, ou seja, que possam ser ajustados de acordo 

com o posicionamento que se deseja simular, por exemplo, as diversas técnicas 

radiológicas encontradas na literatura. Lacuna: Como perspectiva para esse trabalho se tem 

a suavização das deformações produzidas ao movimentar a malha. 
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