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Resumo 

 

Neste trabalho é apresentado um sistema computacional para edição de objetos 3D usados 

para modelagem de fantomas de malhas poligonais a serem acoplados a um Modelo 

Computacional de Exposição (MCE). Um MCE é composto por um fantoma computacional 

antropomórfico, um código Monte Carlo (MC) e um algoritmo simulador de uma fonte 

radioativa. O sistema computacional é composto, fundamentalmente, por aplicativos de 

código livres para edição dos objetos 3D, execução do MCE do tipo fantoma de 

voxel/EGSnrc e conversão entre imagens baseadas em voxels para malhas, e vice-versa, além 

de análise gráfica. O fantoma de voxel base utilizado foi o MASH3, do Departamento de 

Energia Nuclear da Universidade Federal de Pernambuco (DEN-UFPE), e os objetos 3D são 

propriedades do Grupo de Pesquisa em Dosimetria Numérica do Recife/PE (GDN). Ao MCE 

MASH3/EGSnrc foi acoplado um algoritmo representativo de uma fonte de 192Ir para simular 

um tratamento de braquiterapia de um câncer na porção média do esôfago. Para visualizar os 

objetos 3D e analisar os dados simulados foi desenvolvido o M3dDose, um aplicativo escrito 

na linguagem C# utilizando-se da tecnologia Windows Presentation Foundation (WPF), por 

meio do ambiente de desenvolvimento integrado Microsoft Visual Studio 2010. Para ilustrar 

as habilidades implementadas no M3dDose, é exibido um tumor no fantoma de malhas 

vetoriais e o resultado obtido por meio das avaliações dosimétricas realizadas no fantoma de 

voxels, além do mapeamento da dose na região tumoral, aqui referenciado como Mapa de 

dose Digital (MdD). Desta forma, utilizando-se de um aplicativo próprio desenvolvido para 

esta finalidade, o M3dDose, associado a alguns softwares livres como o Binvox, Blender, Fiji, 

Viewvox, EGSnrc e o DIP, propriedade do GDN, compôs-se um sistema computacional para 

edição e análise de resultados dosimétricos, em computadores equipados com o sistema 

operacional Windows.  

 

Palavras-chave: Dosimetria, Fantoma de voxels, Fantoma de Malhas, Método Monte Carlo, 

Modelo Computacional de Exposição, Mapa de dose Digital. 
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Abstract 

 

This work presents a computer system for editing 3D objects used for modeling polygonal 

mesh phantoms to be coupled to an Exposure Computational Model (ECM). An ECM 

consists of a computational anthropomorphic phantom, a Monte Carlo code (MC) and an 

algorithm to simulate a radioactive source. The computing system consists, fundamentally, of 

free code application for editing 3D objects, running the ECM, for instance, voxel 

phantom/EGSnrc code and conversion between images based on pixels to meshes, and vice 

versa, as well as graphical analysis. For this work was used the phantom MASH3, developed 

at Departamento de Energia Nuclear da Universidade Federal de Pernambuco (DEN-UFPE) 

and the 3D objects acquired by the Research Group on Numerical Dosimetry (GDN) of 

CNPq. Also an algorithm representing the 192Ir source, previously modified to simulate a 

brachytherapy treatment of a cancer in the middle portion of the esophagus was coupled to 

MASH3/EGSnrc ECM. To view the 3D objects and analyze the simulated data the M3dDose 

was developed, an application written in C# using technology Windows Presentation 

Foundation (WPF), through the environment of integrated development Microsoft Visual 

Studio 2010. To illustrate the skills implemented in M3dDose, a tumor in the mesh vector 

phantom is shown and the result obtained by dosimetric evaluations performed with the 

voxels phantom and, in addition, the mapping dose in the tumor region, here referred to as 

Digital Dose Map (DDM). Thus, using an application developed for this purpose, the 

M3dDose, associated with some free softwares like Binvox, Blender, Fiji, Viewvox, EGSnrc 

and DIP, used by GDN, a computer system was written up for editing and analysing of 

dosimetric results, on computers equipped with the Windows operating system. 

 

Keywords: Dosimetry, Voxel Phantom, Meshes Phantom, Monte Carlo Method, 

Computational Model of Exposure, Digital Dose Map. 
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1 INTRODUÇÃO 

 Avaliação dosimétrica por meio de simulações Monte Carlo é uma linha de pesquisas 

que tem despertado interesse em diversos grupos de pesquisadores, com o objetivo de estimar 

a dose absorvida pelo corpo humano quando exposto à radiação. Esta não é uma tarefa fácil, 

pois as grandezas envolvidas são quantidades operacionais e a energia absorvida pelo corpo 

humano, quando exposto a uma fonte de radiação, não pode ser medida diretamente. Desta 

maneira, faz-se uso de um modelo computacional de exposição (MCE) para se estimar a dose 

absorvida nos mais diversos tecidos e órgãos do corpo humano. 

 Um MCE é formado por uma geometria, um algoritmo representativo de uma fonte 

radioativa e um código Monte Carlo. 

 A publicação do relatório 89 da ICRP (ICRP, 2003), descrevendo o homem de 

referência para a proteção radiológica, motivou a comunidade científica a desenvolver 

modelos do corpo humano para ambos os sexos e para as diversas idades que o relatório 

disponibiliza. Desta forma, surgiram geometrias que contêm identificadores (IDs) de órgãos e 

tecidos segmentados com base no homem de referência. Essas geometrias, denominadas 

fantomas, quando originadas por técnicas computacionais que as tornem voxelizadas, são 

ditas fantomas de voxels e, uma vez segmentadas, estão passíveis de serem utilizadas como 

ferramentas numa simulação dosimétrica. Como exemplo, têm-se os fantomas de voxel 

MASH, desenvolvido juntamente com sua versão feminina, o FASH, por Cassola e 

colaboradores em 2010. 

 O algoritmo de uma fonte radioativa desenvolvido por Fisher and Snyder, na década 

de 1960, foi escrito em código MORTRAN para trabalhar com o esquema Medical Internal 

Radiation Dose (MIRD) e serviu como referência a outros algoritmos de fontes radioativas. 

Vieira, no ano de 2004, também desenvolveu um algoritmo para fontes radioativas. Este 

último tem servido como base para uma série de outros trabalhos, desenvolvidos no 

DEN/UFPE, que se utilizam desta ferramenta computacional. 

 Diversos códigos Monte Carlo têm sido utilizados, ao longo dos anos, para simulações 

dosimétricas com fantomas de voxels, entre os quais o MCNP (BRIESMEISTER, 1993), 
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EGS4 (NELSON et al., 1985), GEANT4 (AGOSTINELLI et al., 2003) e EGSnrc 

(KAWRAKOV; ROGERS, 2006). Este último tem sido avaliado como um dos melhores 

códigos Monte Carlo para transporte associado de fótons e elétrons, com uma variação 

dinâmica de energias cinéticas de partículas carregadas que vai desde poucas dezenas de keV 

a poucas centenas de GeV, e de energias de fótons que vão desde 1 keV a várias centenas de 

GeV. 

 Desta forma, uma vez definidos o fantoma, o algoritmo da fonte e o código Monte 

Carlo a ser utilizado para realizar uma simulação dosimétrica, basta proceder com os ajustes 

necessários à realização do acoplamento dos fantomas, e algoritmo da fonte, ao código Monte 

Carlo. Esses ajustes, embora não muito complexos, requerem um certo conhecimento 

específico que passa por edição de imagens a nível de pixels e se estende à programação. Uma 

vez devidamente ajustados, a simulação dosimétrica ocorrerá sem imprevistos e seu resultado, 

puramente numérico, sairá tão rápido quanto o processamento computacional o permitir. Este 

é um processo que tem se mostrado, até a presente data, bastante satisfatório. 

 Por outro lado, à medida que os fantomas de voxels atendem bem aos requisitos 

necessários ao acoplamento a um código Monte Carlo, deixam a desejar no requisito 

modelagem e análise visual, lacuna que vem a ser preenchida pelas geometrias de malhas 

vetoriais.  

 Visando criar novos fantomas que se ajustem cada vez mais ao biótipo do paciente, 

chegando mais próximos da realidade tratada, fantomas de malhas vetoriais têm sido 

desenvolvidos em diversos trabalhos e seus resultados têm sido satisfatórios. Um dos 

trabalhos mais recentes realizados no DEN/UFPE desenvolveu 40 fantomas de malhas em 

função da postura, massa e altura (CASSOLA, 2011), o que oferece uma maior diversidade 

geométrica ao se associar o biótipo de um paciente à geometria de um fantoma, para uma 

maior acurácia na realização das avaliações dosimétricas. No entanto, para a realização de 

avaliações dosimétricas, essas geometrias ainda não estão prontas para serem acopladas aos 

atuais códigos Monte Carlo, que têm como um dos seus principais requisitos uma geometria 

voxelizada. 
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 Com a crescente tecnologia e avanço da modelagem em 3D, pensou-se num aplicativo 

capaz de agilizar a análise desses resultados dosimétricos, tornando-os mais simples de serem 

trabalhados. Neste contexto, surgiu o M3dDose, um software capaz de identificar, agrupar e 

compactar os resultados dosimétricos gerando gráficos em 2D, além  de possibilitar uma 

análise numérica e visual da distribuição de doses, assim como, ainda que de forma indireta, 

uma visualização em 3D da região estudada num fantoma de voxel, por meio de artifícios 

aplicados a um fantoma de malhas. 

 Ainda, pensando em facilitar a utilização destes recursos em novos estudos 

empregando este método, foi desenvolvido um sistema computacional para edição de objetos 

3D e análise dosimétrica. Este sistema é formado, em sua maioria, por softwares livres 

disponíveis na internet, tais como o Binvox, Blender, EGSnrc, FIJI, Viewvox e o DIP. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

 Desenvolver um sistema computacional para edição de objetos 3D e análise de 

resultados dosimétricos.  

2.2 Objetivos específicos 

 Desenvolver um algoritmo para simular uma fonte de 192Ir, a ser acoplado a um código 

Monte Carlo para simulação dosimétrica; 

 Realizar análises dosimétricas de braquiterapias em regiões previamente definidas;  

 Estimar a dose depositada em um determinado órgão durante a realização de um 

procedimento braquiterápico de câncer, situado na porção média do esôfago, com uma 

fonte de 192Ir; 

 Criar um aplicativo que, de forma prática, eficiente e objetiva, processe imagens digitais 

permitindo, por meio de menus, a realização de algumas tarefas corriqueiras à análise 

dosimétrica, de forma mais simples e interativa.  
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 Aqui é apresentada a evolução do conhecimento empregado no desenvolvimento do 

sistema proposto. Para uma melhor organização e entendimento, este conhecimento foi 

disposto em seis tópicos distintos que servirão como embasamento para a elaboração do 

projeto e cumprimento dos objetivos estabelecidos. 

3.1 Neoplasias e tratamentos 

3.1.1 Neoplasias 

 Segundo descrição do Ministério da Saúde (MS), no organismo verificam-se formas 

de crescimento celular controladas e não controladas. A hiperplasia1, a metaplasia2 e a 

displasia3 são exemplos de crescimento controlado, enquanto que as neoplasias correspondem 

às formas de crescimento não controladas e são denominadas, na prática, de “tumores” 

(BRASIL, 2011). 

 A esses tumores foram propostas várias formas de classificação, dentre as quais se 

podem levar em consideração as que se utilizam de dois aspectos básicos: o comportamento 

biológico e a histogênese. Segundo esses dois aspectos, e de acordo com o seu 

comportamento biológico, os tumores podem ser agrupados em dois tipos: benignos, também 

conhecidos por limítrofes ou “borderline”, e malignos. 

 Os tumores malignos exibem um comportamento biológico semelhante que consiste 

em crescimento, invasão local, destruição dos órgãos vizinhos e disseminação regional e 

                                                 

1 sf (hiper+plase+ia) Med Aumento, em volume, de um órgão ou de parte do organismo, devido à multiplicação 

de seus elementos constitutivos. 

2 sf (meta+plase+ia) 1 Med Transformação celular de um tecido diferenciado em tecido diferenciado de outra 

espécie, que passa a ser anormal devido à sua localização. 

3 sf (dis+plaso+ia) Med Desenvolvimento anormal de órgãos e tecidos que ocasiona deformidades (gigantismo, 

cretinismo, eunuquismo, infantilismo etc.), muitas vezes por hereditariedade. 
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sistêmica (BRASIL, 2011), onde o tempo gasto nestas fases depende tanto do ritmo de 

crescimento tumoral como de fatores constitucionais do hospedeiro. 

 3.1.2 Os principais tipos de câncer 

 O câncer pode surgir em qualquer parte do corpo. Alguns órgãos são mais afetados do 

que outros e, cada órgão, por sua vez, pode ser acometido por tipos diferenciados de tumor, 

mais ou menos agressivos. Os vários tipos de câncer são classificados de acordo com a 

localização primária do tumor e, segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 2012), em 2011 

estimava-se para o ano de 2012 um total de 520.000 novos casos da doença, listados na 

Tabela 1 os dez tipos mais incidentes, para ambos os sexos. 
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Tabela 1: Distribuição proporcional dos dez tipos de câncer de maior incidência estimados para 2012 por sexo. 

Localização 

Primária 

Novos 

Casos 

Percentual 

(%) 
Homem Mulher 

Localização 

Primária 

Novos 

Casos 

Percentual 

(%) 

Próstata 60180 41,6 

  

Mama 52680 39,4 

Traquéia, 

Brônquios 

e Pulmão 

17210 11,9 Cólo do 

Útero 
17540 13,0 

Cólon e 

Reto 
14180 9,8 Cólon e 

Reto 
15960 11,9 

Estômago 12670 8,8 Tireoide 10590 8,0 

Cavidade 

oral 
9990 6,9 

Traqueia, 

Brônquios 

e Pulmão 

10110 7,5 

Esôfago 7770 5,3 Estômago 7420 5,5 

Bexiga 6210 4,3 Ovário 6190 4,6 

Laringe 6110 4,2 Corpo do 

Útero 
4520 3,5 

Linfoma 

não 

Hodgkin 

5190 3,6 
Linfoma 

não 

Hodgkin 

4450 3,3 

Sistema 

Nervoso 

Central 

4820 3,6 
Sistema 

Nervoso 

Central 

4450 3,3 

Total 144330 100   Total 133910 100 

 

Fonte: BRASIL, 2012. 

3.1.2.1 O câncer de esôfago 

 O esôfago, que apresenta uma densidade média de 1,03g/cm3, é um tubo 

musculomembranoso, longo e delgado, que comunica a faringe ao estômago permitindo a 
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passagem dos alimentos ingeridos até o interior do sistema digestório, através de contrações 

musculares. 

 O câncer de esôfago é uma neoplasia maligna relativamente incomum, porém 

extremamente letal, que ocorre mais em homens do que em mulheres, surgindo com maior 

frequência depois dos 50 anos de idade e raramente antes dos 30.  

 Na América do Norte e na Europa Ocidental, a doença é mais comum em negros e 

parece estar diretamente associada a fatores sócio-econômicos (DEVASSA et al., 2006). No 

Brasil, consta entre os dez mais incidentes e, segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 2012), 

em 2005 ocorreram cerca de 8.140 casos de câncer de esôfago em homens e 2.450 em 

mulheres. 

 Para Queiroga e Pernambuco (2006), as enormes diferenças epidemiológicas sugerem 

o envolvimento de fatores ambientais e alimentares, com uma predisposição genética pouco 

definida. Segundo Rólon e Colaboradores, alimentos e bebidas quentes, vegetais em 

conservas (compostos nitrosos), agentes infecciosos (vírus papiloma humano), fatores sócio-

econômicos (má-nutrição), síndrome de Plummer-Vinson 4ou de Paterson-Kelly, as 

deficiências de riboflavina, vitaminas A, C e E, zinco e molibdênio são fatores que podem 

causar uma-pré-disposição ao desenvolvimento destes tumores. 

 Não existe um método cientificamente comprovado para prevenir o câncer de esôfago, 

mas cogita-se que adotar uma dieta rica em frutas e legumes, evitar o consumo frequente de 

bebidas quentes, alimentos defumados, bebidas alcóolicas e produtos derivados do tabaco, 

seja um bom caminho para reduzir a probabilidade de desenvolver esta malignidade. 

 O câncer de esôfago tem início insidioso e produz disfagia e obstrução progressiva e 

tardia, o que faz com que os pacientes se ajustem, em nível subconsciente, à sua maior 

dificuldade de deglutição, alterando, progressivamente, sua dieta de alimentos sólidos para 

                                                 

4 É uma doença rara caracterizada pela tríade: disfagia intermitente, ferropenia e membrana esofágica (STEIN et 

al, 2011). 
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líquidos. Os outros sintomas mais comuns são uma leve odinofagia5, desconforto 

retroesternal, sensação de corpo estranho no esôfago proximal, dor epigástrica, anorexia, 

náuseas, perda sanguínea e emagrecimento sem causa aparente (QUEIROGA e 

PERNAMBUCO, 2006). 

 O diagnóstico é feito através de exame radiológico com o duplo contraste para estudo 

do relevo mucoso, o que permite identificar cerca de 70% dos tumores superficiais e mais de 

90% do total de casos de carcinoma do esôfago (VIEIRA et al., 2002). A esofagoscopia, 

complementada pela biópsia e citologia, constitui o melhor método diagnóstico, devendo ser 

seguida por uma ultra-sonografia endoscópica para avaliar a invasão da parede do esôfago. A 

tomografia computadorizada (TC) e a ressonância magnética (RM) geralmente são utilizadas 

para o estadiamento. 

 Por dificilmente ser diagnosticado nas fases iniciais, a maioria dos pacientes com 

carcinoma de esôfago já chega ao cirurgião apresentando invasão tumoral local ou metástase 

em outros órgãos, e, por apresentar um estado avançado, já não são mais passíveis de um 

tratamento curativo.  

 Vários protocolos de tratamento, incluindo a cirurgia, a quimioterapia e a radioterapia, 

têm sido propostos na última década. Segundo Vinhaes (2003) é importante ressaltar que 

nenhum dos três tipos de tratamento citados, isoladamente se mostrou eficaz. Atualmente, é 

preconizada a associação de duas ou até mesmo das três modalidades de tratamento para 

obtenção de um melhor resultado e maior sobrevida. 

3.1.3 Tratamentos 

 Atualmente existem três formas de tratamento do câncer: cirurgia, quimioterapia e 

radioterapia, que podem ser usadas isoladamente ou em conjunto no tratamento das neoplasias 

malignas. A escolha depende da análise clínica de cada caso (BRASIL, 2011). 

                                                 

5 sf  Med Deglutição dolorosa. 
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 O uso de fontes radioativas para tratamento de doenças iniciou-se logo após a 

descoberta do isótopo 226Ra, por Marie Curie em 1898, que foi usado para tratamentos 

intracavitários e intersticiais temporários, selado em tubos e agulhas de platina (LI, 2006). 

A radioterapia é um método de tratamento no qual uma fonte radioativa é utilizada para 

liberar radiação depositando energia num tumor, sendo classificada como teleterapia ou 

braquiterapia, segundo Khan (2005). A braquiterapia é um modelo de tratamento onde uma 

alta dose de radiação pode ser liberada diretamente no tumor e, a depender do método de 

aplicação da fonte no interior do paciente, pode ser intersticial, intracavitária ou superficial. 

 No inicio da radioterapia as principais fontes utilizadas eram o rádio-226 e o radônio-

222; hoje existem diversas outras fontes sendo utilizadas, entre as quais se destacam 137Cs, 

192Ir, 198Au, 125I, e 103Pd, o que torna o tratamento mais rápido e eficaz. 

 Algumas características das principais fontes braquiterápicas podem ser vistas na 

Tabela 2. 

 Entre as diversas fontes utilizadas para tratamentos de braquiterapia é bastante comum 

o uso da de 192Ir, normalmente composta por uma liga formada por 30% de irídio e 70% de 

platina, que podem ser fabricadas na forma de sementes, agulhas ou fios finos e flexíveis que 

podem ser cortados em comprimentos variados. Fios de nylon contendo sementes de irídio 

podem ser vistos na Figura 1. 

 Figura 1: Caracterização física da fonte de 192Ir. 
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Tabela 2: Principais fontes utilizadas na braquiterapia. 

Radionuclídeo 

Energia dos 

fótons (MeV) 
Meia-vida 

Atenuação no 

chumbo (mm) 

Taxa de kerma 

no ar 

(µGym2 GBq-1 h-1) 
Média Máxima CSR CDR 

60Co 1,25 1,33 5,27 anos 12 40 309 

137Cs 0,662 0,662 30,0 anos 6,5 22 78 

192Ir 0,37 0,61 74 dias 4,5 15 113 

125I 0,028 0,035 60 dias 0,03 0,1 33 

103Pd 0,021 0,023 17,0 dias 0,03 0,1 35 

198Au 0,42 0,68 2,7 dias 16 45 195 

226Ra ~1 2,4 1600 anos 16 45 195 

 

Fonte: WILLIANS; THAWAITES, 2000. 

 O 192Ir tem um espectro de raios gama complicado, exibido na Figura 2, porém 

apresenta uma energia média de 0,38 MeV, considerada baixa, o que faz com que essas fontes 

exijam menos blindagem para proteção pessoal, em relação à sua maior energia. Sua principal 

desvantagem é uma meia-vida curta (73,8 dias). 
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Figura 2: Espectro de emissão energética do 192Ir. 

 

Fonte: ALMANSA, 2012. 

3.2 A saúde em meio digital 

 É inegável o grande desenvolvimento tecnológico vivenciado durante a corrida 

espacial que ocorreu nas décadas de 1960 e 1970. Uma das suas principais contribuições 

científicas foi a redução do tamanho dos circuitos e componentes eletrônicos que resultou na 

construção de equipamentos cada vez mais compactos, possibilitando a expansão dos 

microcomputadores residenciais que findaram por invadir a vida do cidadão comum. Este fato 

foi de grande importância, também, para a área médica, que teve toda a sua rotina alterada 

pela informatização de fácil uso e acesso. Cadastrar pacientes, auxiliar na anamnese, fazer 

controle de estoques, serviços de departamento de pessoal e gerenciamento de exames 

tornaram-se inconcebíveis sem o uso da informática. 

 Uma busca diária por um diagnóstico preciso e uma boa avaliação terapêutica tornou-

se uma constante no cotidiano entre os profissionais de saúde que se servem da informática 

moderna visando uma melhor análise, processamento, gerenciamento e armazenamento das 
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informações, o que constitui uma ciência denominada “Informática em Saúde” (NOBREGA, 

2007). 

 O processo de diagnóstico foi completamente alterado. A ciência médica saiu da 

escuridão, onde profissionais da medicina comportavam-se como verdadeiros pajés na 

tentativa de visualizar o interior do ser humano e, em um curto período de tempo, se viram na 

idade moderna onde, sem muitas dificuldades, tornou-se possível visualizar o antes 

imaginável complexo interior humano nos seus mais diversos detalhes de estruturas e 

funcionamento. Para esse fim, tais profissionais utilizam-se da informática para realizar 

técnicas diagnósticas que captam a imagem em formato digital, como a tomografia 

computadorizada (TC), Ressonância Magnética Nuclear (RMN), Ultrassonografia (USG), 

com ou sem Doppler, Medicina Nuclear (MN) e Radiografias Digitais (RD). 

 Nos dias atuais, a informática, numa instituição de saúde, não é utilizada apenas pelos 

médicos, mas por toda a equipe que abrange desde a recepção ao setor de radiologia. Os 

dados gerados numa unidade hospitalar, em seus mais diversos setores, podem ser integrados 

em um único sistema e guardados em um banco de dados interligado à rede hospitalar. Tal 

procedimento simplifica os cansativos processos de levantamento de dados a cada etapa de 

um novo processo, seja ele do setor administrativo, recursos humanos ou imaginológico. 

 Embora, no Brasil, a medicina dê seus primeiros passos rumo à informatização de suas 

atividades, para Nobrega (2007), não é difícil prever a integração de todas as instituições e 

empresas de tratamentos de saúde, num futuro bem próximo. Essa aglomeração de produtos e 

serviços facilitaria a troca de dados e informações entre unidades hospitalares e empresas do 

ramo sobre diversos aspectos, procedimentos e serviços, tais como prontuário de pacientes e 

exames, inclusive os imaginológicos, com segurança e rapidez, o que proporcionaria maior 

eficácia terapêutica e precisão radiológica. 

 Numa unidade hospitalar, a informática pode apresentar-se de diversas maneiras 

diferentes, tais como prontuários eletrônicos, comunicação entre os mais diversos 

profissionais e setores, acessos a dados sobre exames e patologias, assim como tratamentos e 

medicamentos. 
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3.2.1 Padrões de informática em saúde 

 A padronização da linguagem utilizada é um requisito imprescindível para que se 

possa haver a comunicação de dados entre computadores e diferentes sistemas. Por esse 

motivo, várias organizações nacionais e internacionais se ocupam da padronização entre 

formatos e normas (NOBREGA, 2007). 

 O comitê de padronização de informática em saúde do instituto nacional americano de 

padronização (ANSI-HISB) coordena diversas organizações que trabalham com a criação de 

padrões nos Estados Unidos (NOBREGA, 2007), entre elas: Health Level Seven (HL7), 

American Standards for Testing and Materials (ASTM), Digital Image Communication for 

Standardization, Technical Committee for Health Informatics (CEN/TC 251), The National 

Council for Prescription Drug Programs (NCPDP), e Accredited Standards Committee (X12).  

 No Brasil, diversas instituições têm participado da discussão sobre a criação de 

normas e padrões em saúde e a responsabilidade sobre o gerenciamento da normatização nos 

setores odontológicos, médico e hospitalar, no que diz respeito a produtos correlatos à saúde, 

tem recaído sobre a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que por meio da 

ABNT/CB-26 vem normatizando a terminologia, requisitos, métodos de ensaios e diversas 

generalidades da área. Em contrapartida, o ministério da Saúde (MS) tem desenvolvido 

diversos grupos de trabalho com o objetivo de estabelecer padrões que possibilitem à 

intercomunicação de sistemas e bases de dados para a efetiva integração da informação em 

saúde.  

 Segundo Nobrega (2007), os principais padrões internacionais utilizados em saúde são 

o DICOM, do inglês Digital Imaging and Communications in Medicine, para dados na forma 

de imagens e o HL7, para dados na forma de texto. 

3.2.1.1. DICOM 

 Com a inserção de diversos meios de diagnósticos computadorizados na medicina 

moderna, em especial do setor de radiologia, fez-se necessário criar um método padrão para 

arquivamento e transferência de imagens e informações entre os diversos dispositivos dos 

muitos fabricantes existentes. Para isso, o Colégio Americano de Radiologia (ACR) e a 
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Associação Nacional de Fabricantes de Equipamentos Elétricos (NEMA) formaram um 

comitê composto pelos grandes fabricantes de equipamentos voltados para imagem 

diagnóstica e por grandes instituições médico-científicas e originaram, em 1992, um comitê 

denominado DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) com o propósito de 

desenvolverem um padrão para imagens digitais. 

3.2.1.2 HL7 

 Em 1987 criou-se o comitê HL7 (Health Level Seven), com a finalidade de 

desenvolver normas para o intercâmbio eletrônico de informações clínicas, financeiras e 

administrativas entre serviços de saúde computadorizados. Este padrão passou a ser adotado 

em todo o mundo, após ter sido designado como o fornecedor oficial de padrões para a 

Agência Americana de Normas (ANSI), em 1994.  

 O HL7, que produz protocolos para troca, gerenciamento e integração de informações 

correlatas aos cuidados para com o paciente, assim como administrativos, além de avaliação 

dos serviços de saúde, é específico para dados clínicos, apresentando uma linguagem flexível 

e parametrizada segundo uma metodologia que possibilita a sua interligação com os mais 

diversos sistemas de informação. 

 Como outras organizações ligadas ao ANSI, o HL7 é uma organização sem fins 

lucrativos cujos membros são desenvolvedores de softwares e hardwares, organismos 

governamentais, dentre outros que possuam interesse no desenvolvimento e aperfeiçoamento 

de protocolos clínicos e administrativos (NOBREGA, 2007). 

3.2.2 Elementos de processamento de imagens digitais 

 Dois elementos são de suma importância para a aquisição de imagens digitais. O 

primeiro deles é um dispositivo físico (hardware) que seja sensível a uma banda do espectro 

da energia eletromagnética utilizada no processo de aquisição e captação, e que produza um 

sinal elétrico de saída proporcional a um nível de energia percebida. E o segundo elemento, 

chamado digitalizador, é um dispositivo para a conversão da saída elétrica de um outro 

dispositivo de sensoriamento físico para a forma digital (GONZALEZ; WOODS, 2002). 
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 No que diz respeito à imagem adquirida pelos sistemas digitais (raw data), esses 

“dados brutos” precisam passar por processamentos para que venham a assumir verdadeiras 

características de uma imagem utilizada para diagnóstico. As possíveis etapas de um 

processamento podem ser listadas como: 

 Aquisição, detecção ou captação; 

 Processamento;  

 Visualização ou exibição; 

 Comunicação; 

 Armazenamento ou registro. 

 

3.2.2.1 Aquisição 

 Há mais de 100 anos o sistema tradicional de captação da imagem radiológica é 

baseado na captação da atenuação dos feixes de raios-X em um dispositivo tela-filme e tem 

sido utilizado com sucesso para o registro da informação diagnóstica de imagens radiológicas. 

No entanto, por volta dos anos 70 surgiram as primeiras imagens digitais oriundas do 

aparecimento de novas tecnologias que também faziam uso da radiação ionizante para obter 

imagens médicas para fins diagnósticos ou terapêuticos, tais como a tomografia 

computadorizada e a medicina nuclear. Já nos anos 80, com o advento da ressonância 

magnética, houve a necessidade da redefinição do termo “imagens digitais” (NOBREGA, 

2007). 

 O fato de uma imagem ser digital não implica, necessariamente, que essa imagem 

fornecerá uma boa qualidade ou quantidade de informação e, por conta disto, cuidados 

especiais são necessários durante todo o processo de captação destas imagens. Deseja-se que a 

imagem radiológica, seja analógica ou digital, represente da melhor forma e com a maior 

fidelidade possível o objeto radiografado. O que se busca na imagem é que ela se apresente 

com uma densidade adequada (diferentes tonalidades de cinza – fator diretamente associado 

ao mAs utilizado na técnica radiográfica), fornecendo um bom contraste (grau de 

enegrecimento da imagem radiográfica – fator diretamente associado ao kV utilizado na 

técnica radiográfica) representativa do objeto radiografado e, preferencialmente, com uma 

resolução igual ou superior à necessária para visualização das patologias ou doenças que se 

pretende avaliar. Desta maneira fica claro que a técnica radiográfica selecionada pelo 
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operador técnico na ocasião da realização do exame é de suma importância para a aquisição 

de imagens radiológicas de boa qualidade, tendo em vista a forte influência sobre os dois 

principais fatores de formação da imagem: a densidade óptica e o contraste radiográfico 

(NOBREGA, 2007). 

3.2.2.2 Processamento 

 Para Nobrega (2007), a imagem radiográfica de qualidade ideal é aquela que permite 

ao radiologista observar adequadamente as variações dos tecidos e estruturas anatômicas, 

sendo classificadas, para os sistemas digitais, em geral, em cinco categorias radiográficas 

distintas: gás, gordura, fluido, osso e metal, respectivamente relacionados a gases que 

envolvem o pulmão (ar), tecido mamário ou adiposo, coração (80% do seu interior é 

preenchido com sangue), osso e cálculos, próteses metálicas, obturações e outros implantes. 

Essa segmentação serve para facilitar processamentos futuros, pois suas características de 

densidade são muitos diferentes entre si. 

 O processamento de imagens digitais envolve procedimentos que são geralmente 

expressos em forma algorítma. Desta maneira, a maioria das funções de processamento de 

imagens podem ser implementadas em softwares específicos. 

3.2.2.3 Visualização 

 Monitores monocromáticos ou coloridos são o principal dispositivo de exibição usado 

em processamento de imagens digitais. Impressoras também são bastante utilizadas como 

mecanismos de saída para a visualização das imagens processadas. 

 Esses dispositivos necessitam de um cuidado especial no que diz respeito à sua 

resolução, pois hardwares de baixa resolução podem não ser capazes de fazer jus a todos os 

cuidados tomados por ocasião da captação e processamento das imagens trabalhadas, dando a 

falsa impressão de imagem distorcida ou mal trabalhada pelo software utilizado. 
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3.2.2.4 Comunicação 

 A comunicação engloba todo o processo de troca de informações entre sistemas de 

processamento de imagens, assim como comunicação remota de um ponto a outro, itens 

perfeitamente abordados e gerenciados pelo DICOM. 

 Como imagens digitais contêm uma quantidade significativa de dados, a comunicação 

a grandes distâncias representa um verdadeiro desafio para a radiologia digital a ser vencido 

nos dias atuais. Um dos mecanismos mais utilizados são os algoritmos de compactação de 

arquivos. Softwares gratuitos e comerciais, tais como o winzip e o winrar, são uma boa opção 

para os aplicativos que não dispõem de algoritmo de compressão incorporado em sua 

estrutura; outros aplicativos, por sua vez, trazem na sua própria estrutura algoritmos de 

compressão associados a classes internas do próprio Windows, como é o caso da classe 

ZipPackage da biblioteca WindowsBase, ou ZipHelper da biblioteca System.IO.Compression. 

3.2.2.5 Armazenamento 

 A disponibilização de armazenamento adequado é sempre uma busca constante para 

os projetos de processamento de imagens digitais, haja vista a grande quantidade de dados que 

podem estar presentes em uma única imagem digitalizada. Uma única imagem de 8 bits com 

resolução de 1024x1024 pixels requer um milhão de bytes para o seu armazenamento. 

 Segundo Gonzalez e Woods (2002), o armazenamento digital para aplicações em 

processamento de imagens digitais são classificados em três principais categorias: 

 Armazenamento por curto tempo, para uso durante o processamento; 

 Armazenamento “on-line”, para acesso relativamente rápido; e 

 Armazenamento em arquivo, caracterizado pelo acesso menos frequente. 

 

 Um modo barato e prático de prover o armazenamento por curto tempo é por meio do 

uso de memória computacional, haja vista o fácil acesso e baixo custo de tais dispositivos nos 

nossos dias atuais. Já no que diz respeito ao armazenamento “on-line”, pode ser realizado por 

meio de discos rígidos (Hard Discs), fator tão simples e acessível quanto o anterior 

considerando-se a variedade e facilidade de acesso no nosso comércio nos dias de hoje. Por 
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último, para o armazenamento em arquivo, pode-se fazer uso de blue-rays, ou qualquer outra 

mídia de grande densidade, dispositivos que acumulam grande quantidade de arquivos por 

longos períodos de tempo sem a necessidade de cuidados especiais para o seu armazenamento 

e manipulação. No entanto, técnicas e algoritmos de compressão são imprescindíveis quando 

se deseja trabalhar ou arquivar um grande volume de imagens digitais.  

3.2.3 Representação de imagens digitais 

 O termo imagem monocromática, ou simplesmente imagem, segundo Gonzales e 

Woods (2002, p. 4), “refere-se à função bidimensional de intensidade da luz f(x,y), onde x e y 

denotam as coordenadas espaciais e o valor f em qualquer ponto (x, y) é proporcional ao 

brilho, ou níveis de cinza, da imagem naquele ponto”. Uma imagem digital é uma imagem 

f(x,y) discretizada tanto em coordenadas espaciais quanto em brilho, podendo ser considerada 

como uma matriz, cujos índices de linhas (x) e de colunas (y) identificam um ponto na 

imagem e o correspondente valor do elemento dessa matriz identifica o nível de cinza naquele 

ponto. Os elementos dessa matriz digital representam os próprios elementos da imagem, 

chamados de "pixels" acrônimo do inglês "picture elements". Dessa maneira, considera-se 

uma imagem digital como um plano cartesiano formado por pixels, cujas coordenadas tem a 

origem no extremo superior esquerdo da imagem, o ponto “Origem” da Figura 3. 

Figura 3: Matriz de pixels - representação espacial de uma imagem. 

 

Orige m

y
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3.2.4 Amostragem e quantização 

 Segundo Gonzalez e Woods (2002), para que uma imagem, representada pela função 

f(x,y,) possa ser adequada para o processamento computacional ela deve ser digitalizada tanto 

espacialmente quanto em amplitude. A digitalização das coordenadas espaciais (x,y) é 

denominada amostragem da imagem e a digitalização da amplitude é chamada quantização 

em níveis de cinza. 

 Desta forma, a Equação (1) representa uma imagem contínua f(x,y,) arranjada por 

amostras igualmente espaçadas na forma de uma matriz nxm, onde cada elemento é uma 

quantidade discreta. 

f(x, y) = [

f(0,0) f(0,1) f(0,m − 1)

f(1,0) f(1,1) f(1,m − 1)
f(n − 1,0) f(n − 1,1) f(n − 1,m − 1)

] 

 

(1) 

  

  

 Enquanto que o lado direito da Equação 1 representa o que chamamos de imagem 

digital, o esquerdo representa os elementos formadores da imagem, doravante denominados 

pixels. 

3.2.5 Pixel, o elemento da imagem 

 O Pixel é o menor elemento de uma imagem digital que, em princípio, pode ser 

representada por uma matriz bidimensional de elementos (i, j) representando cada posição 

específica (x, y) com sua própria amostragem quantizada de informação, especificada para 

tonalidades de cinza, no caso das nossas imagens provindas da radiologia digital. 

imagem digital elementos formadores da imagem 
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3.2.6 Relações entre pixels 

 É de suma importância o conhecimento de diversos relacionamentos entre pixels em 

uma imagem, ainda que primitivos. Para uma dada imagem representada por f(x,y), conforme 

mencionado em seções anteriores, ao nos referenciarmos a um pixel particular, usaremos 

letras minúsculas, a saber p e q. Um subconjunto de pixels de f(x,y) será denotado por “S”. 

3.2.6.1 Vizinhos de um pixel 

 Para um dado pixel “p” de coordenadas (x,y), define-se, segundo Carvalho Júnior e 

colaboradores (2009), a sua “vizinhança-de-4” e a sua “vizinhança-de-8”. A vizinhança-de-4 

de um pixel - “p”- é definida pelo conjunto dos pixels adjacentes a “p”, não levando em conta 

os pixels localizados nas diagonais que passam por “p”. A vizinhança-de-8, do mesmo pixel 

“p”, é formada pelo conjunto de todos os pixels que são adjacentes a “p”. Assim, para a 

Figura 4, sua vizinhança será dada pelos pontos periféricos em torno de (x,y). 

 

Figura 4: O Pixel e sua vizinhança. 

 

  

 A representação algébrica desses dois grupos de vizinhanças, para 4 e 8 vizinhos 

respectivamente, é dada pelas duas equações seguintes: 

𝑁4(𝑝)  =  [(𝑥 + 1, 𝑦), (𝑥 − 1, 𝑦), (𝑥, 𝑦 + 1), (𝑥, 𝑦 − 1)] (2) 

e 

 

N8(p) =[(x+1,y), (x-1,y), (x, y+1), (x,y-1) , (x+1,y+1), (x+1,y-1), (x-1, y+1), (x-1,y-1)] (3) 
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3.2.6.2 Conectividade 

 Uma outra propriedade importante entre pixels é a conectividade, cuja importância 

está baseada no estabelecimento de bordas de objetos e componentes de região em uma 

imagem. Para que dois pixels sejam conectados é necessário que sejam vizinhos e que seus 

níveis de cinza satisfaçam um certo critério de similaridade, a ser definido conforme a 

aplicação em questão. 

3.2.6.3 Operações entre pixels 

 Para a manipulação das informações contidas nos inúmeros pixels de uma imagem, as 

operações lógicas e aritméticas são uma potente ferramenta utilizada em todo o processo de 

manipulação nos mais diversificados ramos de processamento de imagens digitais. As 

operações aritméticas são denotadas da seguinte forma: 

   Adição:     𝑝 +  𝑞 

   Subtração:    𝑝 –  𝑞 

   Multiplicação:    𝑝 ∗  𝑞 

   Divisão:    𝑝 / 𝑞  

 Em que “p” e “q” são valores de nível de cinza de dois pixels quaisquer. 

 Operações aritméticas em imagens completas são realizadas pixel a pixel e envolvem 

apenas uma posição espacial de pixel por vez, de modo que elas podem ser feitas no local para 

uma dada posição (x,y) e logo após ser armazenada naquela mesma posição em uma imagem 

existente (GONZALEZ; WOODS, 2002). 

 As principais operações lógicas utilizadas no processamento de imagens digitais, são: 

E:    𝑝. 𝑞 podendo-se escrever também pEq; 

OU:    𝑝 +  𝑞 podendo-se escrever também pOUq; 
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Complemento:  Nãoq.  

 Essas operações podem ser combinadas para formarem qualquer outra operação lógica 

desejada, o que as torna funcionalmente completas (GONZALEZ; WOODS, 2002).  

 Enquanto que as operações aritméticas são aplicadas a pixels multivariados, as 

operações lógicas são utilizadas para imagens binárias com a finalidade de mascarar, detectar 

características ou para análise de formas. 

 A maior parte das operações lógico-aritméticas aplicadas no processamento de uma 

imagem digital é realizada no “domínio de frequência”, e não no “domínio espacial”, como 

estamos acostumados a trabalhar no nosso dia-a-dia. A matemática necessária para se 

trabalhar no domínio de frequência foi desenvolvida, em sua maior parte, pelo famoso 

matemático francês Joseph Fourier (1768-1830), que possibilitou trabalhar de forma mais 

simples com processos de ajuste de contraste, realce de bordas e remoção de planos de 

fundos, assim como, de elementos de uma imagem digital (NOBREGA, 2007).  

3.2.6.4 Brilho de um pixel 

 Na radiologia convencional, os dados obtidos e trabalhados são analógicos, baseados 

no nosso tradicional sistema decimal em que os valores básicos oscilam entre 0 e 9 

(NOBREGA, 2007). No entanto, tanto a radiologia digital como todo o processamento de 

imagens digitais se utilizam das técnicas da eletrônica digital onde os valores possíveis são 

apenas o “zero” (0) ou o “um” (1). Para isso, segundo Nobrega (2007), faz-se necessária a 

utilização de um conversor analógico-digital, a fim de que os dados sejam devidamente 

utilizados pelos modernos sistemas computacionais.   

 Em computação, o valor binário 0 ou 1 representa 1 bit, e um conjunto de 8 bits 

compõem 1 byte. Através de combinações de “zeros” e “uns” obtem-se valores específicos 

representativos de toda a escala decimal. Aplicando às imagens digitais, cada um desses 

valores específicos pode ser associado a um determinado brilho ou nível de cinza de um pixel. 
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 A acurácia da quantização depende do número de bits utilizados no sistema 

computacional para o processamento das imagens e de quantos bytes o sistema pode processar 

(NOBREGA, 2007). 

  Como para cada bit dispõem-se de duas opções distintas no preenchimento do seu 

valor (a saber, “zero” e “um”), ao se trabalhar com 2 bits na memória do computador, 

obterem-se um total de 4 tonalidades de cinza diferentes, enquanto que um sistema dotado de 

3 bits forneceria 8 tonalidades de cinza, e assim por diante. Pode-se generalizar, afirmando 

que o número de níveis de cinza possível para cada pixel é dado por: 

nbitsNC 2  (4) 

onde “NC” representa o número de níveis de cinza e “nbits" é o número de bits reservado. 

 Cada pixel tem um certo número de bits a ele associado, assim pode-se representar não 

somente o local na imagem (a localização do pixel na imagem matriz) como também o nível 

de cinza deste local. O número de bits associado a cada pixel é chamado de bit de intensidade 

e é usualmente igual para toda a matriz. 

3.2.7 Voxel, o pixel em 3D 

 A grosso modo, voxel, do inglês volumetric pixel, é uma visualização de um pixel em 

3D, esquematizado nas Figuras 5 e 6. Este elemento é formado pelo método de pontos 

estruturados compondo uma matriz tridimensional, onde cada voxel é representado por 

𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑧), em que x, y e z são as coordenadas espaciais e f é a intensidade de cor desse voxel 

(VIEIRA, 2004). 

 Modelos de imagens baseadas em voxels são construídos a partir de imagens digitais 

obtidas por tomografia computadorizada (CT) ou por ressonância magnética (MR). 
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Figura 5: Matriz de voxel.  Figura 6: Representação de um voxel. 

  

Fonte: GONZALEZ; WOODS, 2002 Fonte: GONZALEZ et al., 2004 

3.3 Um breve estudo sobre imagens 

 Neste tópico será realizada uma breve abordagem sobre imagens digitais apresentando 

alguns aspectos necessários à realização deste trabalho, tais como os principais modelos de 

cores e extensões manipuladas durante a implementação do método utilizado para a obtenção 

dos resultados desejados. 

3.3.1 Modelos de cores 

 Existem diversos sistemas ou padrões internacionais para a formação de cores por 

combinação de cores básicas ou primárias. Discute-se alguns dos padrões mais utilizados em 

sistemas computacionais de processamento e amostragem de imagens. 

3.3.1.1 Modelo RGB 

 O modelo de cores RGB, exibido na Figura 7, é uma matriz de pixels colorida formada 

por um processo aditivo através do qual as cores vermelho (Red), verde (Green) e azul (Blue) 

são combinadas visando à composição de uma cor específica numa certa localização espacial, 

na formação de uma dada imagem (GONZALEZ et al., 2004). 
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Figura 7: Diagrama de cores básicas RGB. 

 

Fonte: WIKIPEDIA, 2011 

 Este é o modelo atualmente utilizado para exibição de cores em aparelhos que 

dispõem de um tubo de raios catódicos, de cristal líquido ou de plasma, como televisões ou 

monitores de computador.  

 Para este sistema aditivo de combinação pode-se obter um vasto número de cores dado 

por (2b)3, onde “b” representa o número de bits em cada componente da imagem. Geralmente, 

a partição é de 8 bits para cada uma das cores (vermelho, verde e azul), totalizando 256 

possíveis valores, ou intensidades, para cada tom. Desta maneira, mais de 16 milhões (2563 ou 

16.777.216) de diferentes combinações de tons, saturação e brilho podem ser especificados, 

mesmo que não sejam facilmente distinguidos pelo olho humano. 

 No espaço RGB, cada cor é obtida a partir de suas componentes espectrais primárias e 

estão contidas em um subespaço em forma de cubo, conforme representado pela Figura 8. 
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Figura 8: Espaço RGB. 

 

 

3.3.1.2 Modelo ARGB 

 Derivado do modelo RGB, que contém três canais para cores compondo 24 bits, o 

padrão de cor ARGB contém um canal a mais, destinado a um valor para transparência, 

resultando em 32 bits, e, por isso, também é conhecido como verdadeiro alfa de cor. Este 

modelo normalmente é empregado para imagens com textura e/ou que requerem alta 

qualidade (GAMESTUDIO, 2011). 

3.3.1.3 Modelo YIQ 

 O sistema americano de cor YIQ é, atualmente, bastante utilizado no mundo, além dos 

próprios Estados Unidos, para transmissão de programas televisivos. Uma das suas principais 

características é possuir, separadamente, informações sobre escala de cinza e dados de cor, 

fato que favorece para que o mesmo sinal possa ser utilizado por aparelhos receptores 

coloridos ou monocromáticos (GONZALEZ et al., 2004). 

  No formato NTSC, os dados da imagem são compostos por três variantes, a saber: 

luminância (Y), tonalidade (I) e saturação (Q). 

(1,0,0)

(0,1,0)

(0,0,1)

Preto
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 O componente especificado pela luminância6 é responsável pela informação da escala 

de cinza e os outros dois componentes carregam informações sobre as cores, para um dado 

sinal de TV. 

 Os componentes do sistema YIQ podem ser obtidos a partir dos componentes RGB, 

utilizando-se a transformação exibida na Equação 5: 

[
Y
I
Q
] = [

0,299 0,587 0,114
0,596 −0,274 −0,322
0,211 −0,523 0,312

] [
R
G
B
] (5) 

3.3.1.4. Modelo HSV 

 HSV (hue, saturation, value) é mais um, dentre os muitos modelos de cores utilizados. 

Este sistema, esquematizado na Figura 9, baseado na tonalidade (hue), saturação (saturation) 

e valor (value) é bem mais restrito que o sistema RGB, no que diz respeito às experiências 

humanas e descrição de sensação de cores (GONZALEZ et al., 2004). 

Figura 9: Tonalidade e saturação no espaço de cor HSV. 

 

Fonte: WIKIPEDIA, 2011. 

 Na terminologia dos artistas, a tonalidade, saturação e valor corresponderiam à cor, 

luminosidade e tonalidade. Para os componentes específicos, tonalidade, ou matriz, especifica 

o tipo de cor, abrangendo todas as cores do espectro, e seus valores podem variar de 0 a 360; a 

                                                 

6 sf (ingl luminance) Fotom 1 Brilhância. 2 Eletrôn Parte de um sinal de vídeo ou imagem que define o brilho em 
cada ponto. 
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saturação está diretamente ligada à porcentagem de cinza presente na imagem, por esta razão 

esta característica também pode ser denominada como "pureza". Quanto menor esse valor, 

mais tom de cinza aparecerá na imagem. Quanto maior o valor, menos tonalidade de cinza 

aparecerá, e, consequentemente, mais "pura" será a imagem; já o “valor” é utilizado para 

definir o brilho da cor e pode atingir valores de 0 a 100%.  

 Apesar de eficientes, os modelos RGB e CMY (explanado no tópico seguinte) não são 

adequados quando se trata da descrição de cores realizada pela interpretação humana, pois os 

seres humanos definem a cor de um objeto pela sua tonalidade ou matiz, saturação e brilho. O 

modelo HSV está estreitamente relacionado à forma com que humanos descrevem e 

interpretam as cores. 

3.3.1.5 Modelo CMY 

 Cyan, Magenta e Yellow são as cores secundárias da luz, ou, alternativamente, as cores 

primárias dos pigmentos (GONZALEZ et al., 2004). Diferentemente do sistema RGB, este 

sistema funciona baseado na absorção da luz, fazendo-se com que as cores que são vistas 

provenham da parte da luz que não é absorvida. 

 Este sistema não reproduz de forma fidedigna tonalidades mais escuras, desta maneira, 

faz-se necessário a aplicação de uma “fonte extra” de preto para tais processos de reprodução, 

desta forma chega-se a um modelo derivado conhecido por CMYK, onde a letra “K”, 

acrescida no final, representa a tonalidade preta que foi adicionada ao sistema. Este modelo de 

cores está representado pela Figura 10. 

Figura 10: Modelo de cores CMY. 

 

Azul

Verde Vermelho

Ciano
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 Este é o principal sistema empregado por impressoras e fotocopiadoras para reproduzir 

a maioria das cores do espectro visível, e é conhecido como quadricromia. É um sistema 

subtrativo de cores, em contraposição ao sistema aditivo, o RGB. 

3.3.1.6 Pincéis no Windows Presentation Foundation 

 O Windows Presentation Foundation (WPF), por ser uma tecnologia versátil 

preparada para trabalhar com formas, cores e movimento, sejam em duas ou três dimensões, é 

equipado com um vasto leque de modelos de cores desde sua primeira versão disponível no 

Microsoft Visual Studio 2006. 

 Além dos modelos de cores, esta tecnologia dá suporte a pincéis, que nada mais são do 

que ferramentas gráficas que possibilitam a utilização de gradientes, malhas, bitmaps, 

desenhos e até mesmos vistas para cobrir, colorir ou preencher objetos e estruturas bi ou 

tridimensionais (PETZOLD, 2006). 

 Entre os principais pincéis disponíveis pela linguagem, tem-se os pincéis de gradientes 

e os pincéis de malhas.  

 Os pincéis de gradientes são utilizados para cobrir superfícies de figuras em duas ou 

três dimensões e, dentro do código de programação, obedecem a uma sintaxe para pincéis da 

propriedade Brush do DiffuseMaterial a ser usado para o revestimento das superfícies. Esta 

sintaxe é a seguinte:  

<DiffuseMaterial>  

 <DiffuseMaterial.Brush>  

  <SolidColorBrush>  

   <SolidColorBrush.Color>  

   <Color A="128" R="255" G="0" B="192"/>  

   </SolidColorBrush.Color>  

  </SolidColorBrush>  

 </DiffuseMaterial.Brush>  

</DiffuseMaterial> 

 

Como exemplo, tem-se a Figura 11. 
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Figura 11: Exemplo de imagem com pincel de gradiente em WPF. 

 
Fonte: PETZOLD, 2006. 

  

 Já os pincéis de malha são definidos dentro de três classes distintas que são 

ImageBrush, DrawingBrush e VisualBrush, mas apresentam funcionalidades um pouco 

sobrepostas. 

 Na maioria dos aplicativos utiliza-se cada uma dessas classes da seguinte forma: 

 ImageBrush para pincéis baseados em bitmaps;  

 DrawingBrush para pincéis baseados em desenhos vetoriais; e 

 VisualBrush para pincéis baseados em objetos visuais, incluindo elementos de 

interfaces de usuário e controles.  

 

Como exemplos têm-se as Figuras 12, 13 e 14. 

Figura 12: Pincel baseado em Bitmap. Imagens sobre cubo em 3D. 
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Figura 13: Pincel baseado em desenhos. Cubos formados por elipses, ladrilhos e hachuras, respectivamente. 

 
Fonte: PETZOLD, 2006. 

 
Figura 14: Pincel baseado em objetos. Cubos são utilizados para preencher o cubo maior. 

 
Fonte: PETZOLD, 2006. 

3.3.2 Formatos de imagens nativas do Windows 

 O formato de arquivos formados por mapas de bits, conhecidos por Bitmap (BMP), foi 

desenvolvido pela Microsoft, sendo o formato nativo de mapa de bits do Windows (a partir da 

versão 3.00). Este sistema operacional utiliza o BMP em sua própria estrutura: no fundo de 

tela (wallpaper), nos ícones, nos cursores (apontadores de mouse) e nas imagens mapeadas 

por bits. Este formato é, com frequência, o padrão das aplicações Windows que manipulam 

imagens. Pode-se citar, por exemplo, a linguagem de programação Delphi que até sua versão 

4.0 apenas disponibilizava componentes para manipulação de imagens no formato BMP. Tal 

fato deve-se, sobretudo, pela simplicidade da estrutura dos arquivos BMP, que tornam 

mínimas as possibilidades de ocorrência de alguns problemas ou erros na interpretação dos 

dados (LEVINE, 1994). 

 O formato BMP foi projetado para sistemas operacionais que rodem sobre a 

plataforma INTEL (windows e OS/2). Deste modo, se for necessária a utilização do formato 
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BMP em outros tipos de arquiteturas, como, por exemplo, o Macintosh, deve ser usado outro 

formato mais adequado (PCX, GIF, TIFF, etc). Esta é, com certeza, uma das razões pelas 

quais arquivos BMP não são usados em aplicações para a Internet, que pressupõe padrões 

abertos e universais. Vale ressaltar que os arquivos BMP do Windows e OS/2 variam em 

termos de sua estrutura, entretanto a maioria das aplicações consegue ler ambos. É 

apresentada, a seguir, a Tabela 3 que, de forma resumida, apresenta o proprietário e a 

plataforma dos formatos de imagens mais difundidas na atualidade. 

Tabela 3: Proprietários dos principais formatos de imagens. 

FORMATO PLATAFORMA PROPRIETÁRIO 

BMP/DIB Windows/DOS Microsoft 

PPM Unix / MacOS / Windows / DOS Nenhum, livre de patentes 

GIF Unix / MacOS / Windows / DOS CompuServe 

TIFF Unix / MacOS / Windows / DOS Aldus 

PCX Windows / DOS ZSoft Corp 

XBM Unix / MacOS MITXCorp 

PNG Unix / MacOS / Windows / DOS Nenhum, livre de patentes 

XPM Unix / MacOS Nenhum, livre de patentes 

 

Fonte: LEVINE, 1994. 

3.3.3 Formatos de imagens específicas  

3.3.4.1 Formato bruto de imagem (raw files) 

 Os dispositivos atuais de captação digital normalmente se utilizam do formato .raw 

(cru, no inglês) para armazenar, num único arquivo de dados, o maior número possível de 

informações coletadas. Este pacote de informações contém todos os dados que foram 
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detectados por meio dos sensores presentes no equipamento de captação. Os equipamentos 

tomográficos, por exemplo, tendo sido desenvolvidos na década de 1970, consistem de um 

método de diagnóstico radiográfico no qual a imagem produzida representa uma fatia ou corte 

de uma determinada estrutura do corpo. Esse tipo de equipamento é composto por uma ponte, 

ou “gantry”, que contém os sensores, colimadores, e a fonte de raios-X; de uma mesa, para o 

posicionamento do paciente, e de uma estação de trabalho, onde se encontra o computador 

para o processamento dos dados e formação das imagens. Durante o exame, à proporção que o 

paciente avança em direção ao gantry, o tubo de raios-X gira em torno deste, permitindo a 

aquisição de informações divididas em cortes ou fatias. A radiação X emitida interage com o 

corpo do paciente sofrendo atenuações, de modo que a intensidade da radiação de saída é 

detectada pelos sensores do gantry e convertida em sinais elétricos que, por sua vez, são 

enviados ao computador. No computador, responsável pelo processamento dos dados, as 

múltiplas projeções serão computadas por meio de programas específicos e de cálculos 

matemáticos, que são responsáveis por remontar e transformar em uma matriz tridimensional 

(voxels), que contém as coordenadas espaciais da estrutura analisada nos planos transversal, 

sagital e coronal, além de seus respectivos valores em unidades de Hounsfield (HU), na escala 

de cinza. 

 Quando, a essa matriz tridimensional, já estão aplicados filtros, correções e efeitos, 

gerando uma imagem previamente tratada, o arquivo criado é normalmente salvo em formato 

JPEG e, sem as informações previamente consideradas irrelevantes pelo algoritmo aplicado 

neste processamento, apresentam uma redução de tamanho se comparadas com o arquivo 

bruto, dito cru, ou seja, sem as aplicações dos efeitos, filtros e correções realizados por um 

possível processo intrínseco ao sistema de captação. Este processo de captação é representado 

na Figura 15. 

 

 

 

 



46 

 

 

 

Figura 15: Processamento de uma imagem. 

 

 

 A esses arquivos previamente tratados são atribuídas diversas extensões conforme sua 

origem, proprietário ou finalidade a que se destinam. Dentre as mais usuais encontram-se: 

.arw .srf .sr2    propriedade da Sony; 

.bay    propriedade da Casio; 

.crw .cr2   propriedade da Canon; 

.dcs .dcr .drf .k25 .kdc .tif  propriedade da Kodak; 

.dng    propriedade da Adobe; 

.erf    propriedade da Epson; 

.nef .nrw   propriedade da Nikon; 

.orf    propriedade da Olympus; 

.raf    propriedade da Fuji; 

.raw .rw2   propriedade da Panasonic; 

.rwz    propriedade da Rawzor; 

.x3f    propriedade da Sigma. 

 

3.3.4.2 Simulações Gráficas Interativas (.sgi) 

 O Grupo de Pesquisa em Dosimetria Numérica (GDN/CNPq) adota em suas pesquisas, 

como geometria padrão, fantomas tomográficos contidos em arquivos binários com a seguinte 

estrutura: um cabeçalho com informações como dimensões do fantoma e densidade dos 
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órgãos e os dados que compõem a geometria. Este tipo particular de arquivo é referenciado 

pelo GDN como fantoma SGI, abreviação de Simulações Gráficas Interativas. 

3.3.4.3 O Sistema de informação dosimétrica (.sid) 

 O Sistema de Informação Dosimétrica é dado a partir de uma técnica de 

armazenamento dos fantomas .sgi que se baseia na rotação do paralelepípedo detentor do 

fantoma de modo que a nova altura corresponda à menor dimensão e na compactação de 

voxels com identificadores iguais. Como este arquivo é escrito fatia a fatia, reduzindo o 

número de fatias ao mínimo possível, dado por uma altura menor do paralelepípedo 

rotacionado, o número de símbolos impressos no arquivo diminui em relação ao 

armazenamento transversal e, consequentemente, diminui o número de Bytes necessários. O 

arquivo obtido após a aplicação da técnica recebe a extensão .sid. 

3.3.4.4 O sistema de modelos de malhas vetoriais 

 Trata-se de um formato de arquivos desenvolvido em 1995 pela Wavefront 

Technologies para o seu pacote de animação avançada Visualizer e que, por ser de código 

aberto, foi adotado por outros produtores de softwares para aplicação gráfica em 3D. 

 Arquivos de malhas vetoriais, wave front, ou simplesmente arquivos objeto, como são 

mais conhecidos, são uma família de arquivos compostos por diversas extensões, dentre as 

quais as mais conhecidas são .obj, .3ds, .c4d, .dae, .blend, e .max, associadas a diferentes 

softwares, entre os quais Max3ds, AutoCad, Blender e FIJI, que trazem em seu conteúdo 

definições de geometria. 

 Este formato de arquivo é universal e sua composição é formada por dados em 

formato de texto que representam uma geometria em 3D. Esses arquivos objetos podem ser 

armazenados no formato ASCII, usando a extensão ".obj", ou em formato binário, usando a 

extensão “.mod”. O formato binário é proprietário e não documentado, enquanto que o 

formato ASCII é aberto e conta com uma vasta literatura. 

 O formato de arquivo objeto suporta linhas, polígonos, formas livres, curvas e 

superfícies. Linhas e polígonos são descritos em termos dos seus pontos, ao passo que as 
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curvas e superfícies são definidas pelos pontos de controle e de outras informações, 

dependendo do tipo de curva. O formato suporta curvas racionais e irracionais, incluindo 

aquelas baseadas em Bezier, B-spline, Cardinal (Catmull-Rom Splines), e as equações de 

Taylor. 

 Esses arquivos não requerem qualquer tipo de cabeçalho, embora seja comum iniciar o 

arquivo com uma linha de comentário, que iniciam com uma marca de cerquilha “#”, e não 

são lidos como informações pelos aplicativos. Espaços e linhas em branco podem ser 

livremente adicionados ao arquivo para ajudar na formatação e legibilidade. A organização de 

um arquivo objeto dá-se pelas seguintes estruturas e palavras-chave, que podem ser incluídas 

na formação deste tipo de arquivo: 

 

VÉRTICE 

v Vértices geométricos vt Vértices das texturas 

vn Vértices das normais vp Parâmetros de espaçamento de 

vértices 

CURVAS DE FORMA LIVRE / ATRIBUTOS DE SUPERFÍCIES 

deg Graus bmat Matriz Base 

step Dimensões do passo cstype Tipo de superfície da curva 

ELEMENTOS 

p Ponto l Linha 

f Face curv Curva 

curv2 Curva 2D surf Superfície 
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CURVAS DE FORMA LIVRE / DECLARAÇÕES DE SUPERFÍCIE DE CORPOS 

parm Parâmetros de valores trim Ciclo de corte exterior 

hole Ciclo de corte interior scrv Curva especial 

sp Ponto Especial end Declaração final 

AGRUPAMENTOS 

g Nome do grupo s Suavização do grupo 

mg Merging group o Nome do objeto 

 

ATRIBUTOS DE RENDERIZAÇÃO / VISUALIZAÇÃO 

bevel Interpolação Bevel c_interp Cores de interpolação 

d_interp Dissolução de Interpolação lod Detalhes de nível 

usemtl Nome do material mtllib Biblioteca do material 

ctech Técnica de aproximação da curva stech Técnica de aproximação de 

superfície 

  

 A Figura 16 exibe a vizualização de uma imagem presente no arquivo detalhado na 

Figura 17, onde é possível observar parte do código referente aos vértices geométricos, os 

vértices de texturas e as faces. 
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Figura 16: Exemplo de arquivo objeto em 3D. 

 

Figura 17: Vista de parte do código de um arquivo objeto em 3D. Vértices geométricos com realce em azul, 

vértices de texturas com realce em verde e faces em vermelho. 

 

3.4 Computação gráfica 

 A computação gráfica, segundo a International Standards Organization (ISO), é 

definida como o conjunto de métodos e técnicas empregadas para transformar dados em 

imagens por meio de um dispositivo gráfico e apresenta uma série de aplicações para diversas 
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áreas, desde a própria informática, ao produzir interfaces gráficas para software, sistemas 

operacionais e sites na Internet, quanto para produzir animações e jogos. 

 Desde sua origem, a Computação Gráfica estuda os métodos que permitem a 

visualização de informações armazenadas na memória do computador (GOMES; VELHO, 

2003). Como praticamente não existem limitações na origem ou natureza desses dados, a 

computação gráfica é hoje utilizada por pesquisadores e usuários das mais diversas áreas do 

conhecimento. 

 Atualmente, é comum chamar de computação gráfica ao conjunto de técnicas e 

métodos que tratam da manipulação de dados ou imagens no computador (LIMA, 2012). 

 Esses problemas são agrupados em torno de diversas áreas, que se constituem em sub-

áreas da computação gráfica, ilustradas na Figura 18. 

 

Figura 18: Computação gráfica. Conversão de dados em imagem. 

 

Fonte: GOMES; VELHO, 2003. 

 Ainda segundo Gomes e Velho (2003), a Modelagem Geométrica trata do problema de 

descrever e estruturar dados geométricos no computador; a Visualização tem como produto 

final uma imagem que pode ser exibida mediante o uso de algum dispositivo de saída gráfica; 



52 

 

 

 

o Processamento admite como entrada uma imagem que, após processada, produz outra 

imagem na saída; enquanto que a área de Visualização efetiva a geração de imagens. A área 

de Visão, ou análise de imagens, tem por finalidade obter, a partir de uma ou várias imagens, 

informações geométricas, topológicas ou físicas sobre os dados que as originaram. As 

técnicas dessa área têm grande interesse em robótica, com o objetivo de prover o sentido da 

visão aos robôs, e em áreas que se utilizam da composição de cenários sintéticos. 

As principais aplicações da computação gráfica são:  

Traçado interativo de gráficos e Visualização, que consiste basicamente na geração de 

imagens a partir de um conjunto de dados que podem ser gerados de forma interativa ou por 

modelos que simulem um fenômeno real; Editoração Eletrônica, que consiste na elaboração 

gráfica de publicações por computador; CAD, do inglês Computer Aided Design, que quer 

dizer Projeto Assistido por Computador e consiste na elaboração de projetos e simulações. A 

computação gráfica apresenta, ainda, outras aplicações como Simulação e animação, Arte e 

Comércio, Controle/Visualização de processos e Cartografia. 

3.4.1 Ferramentas para modelagem 2D e 3D 

 Diversos Softwares podem ser utilizados na computação gráfica para modelagem em 

duas ou três dimensões, processamento e visualização, dos quais, entre os diversos aplicativos 

e ferramentas, destacam-se: 

Blender version 2.63, Maya, Wings 3D, 3DsMax: Aplicativos desenvolvidos para 

modelagem, animação, texturização, composição, renderização, edição de vídeo e criação de 

aplicações interativas em 3D; 

Binvox version 1.16: Aplicativo em linha de comando voltado para voxelização de arquivos 

3D; 

CorelDraw, Illustrator, Inkscape: Softwares utilizados para manipulação de desenhos 

vetorias; 
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DIP (VIEIRA e LIMA, 2009), FANTOMAS (VIEIRA et al. 2005): Aplicativos voltados 

para o processamento de imagens digitais voxelizadas; 

Fiji 1.46J: Software multiplataforma, de código aberto, dotado de diversas ferramentas 

empregadas no processamento de imagens digitais; 

Viewvox version 0.41: Aplicativo, em linha de comando, voltado para leitura e visualização 

de arquivos de voxels em 3D; 

3.5 Modelos de exposição 

 Os feixes de radiação ionizante apresentam a característica de poder atravessar a 

matéria, depositando sua energia no meio em que interagem. Uma vez depositada, essa 

energia pode causar efeitos que são classificados em um dos dois grupos: Estocásticos ou 

determinísticos. Os estocásticos são aqueles em que a probabilidade de ocorrência de um 

distúrbio patológico é proporcional à dose absorvida, enquanto que os determinísticos são 

aqueles em que a dose é fator limiar para a manifestação de um dado efeito (CEMBER e 

JOHNSON, 2009). 

 Como consequência, é importante simular estimativas dosimétricas, o mais próxima 

possível das exposições reais de humanos às radiações ionizantes. Fato que levou os 

pesquisadores a desenvolverem o que hoje denominamos modelos de exposição. 

 Os modelos de exposição podem ser físicos ou computacionais, de acordo com a sua 

natureza. Os modelos físicos se utilizam de uma fonte de radiação e um fantoma físico, 

enquanto que os Modelos de Exposição Computacional (MCE) são constituídos por um 

fantoma computacional antropomórfico, um código Monte Carlo e um algoritmo simulador de 

uma fonte radioativa, conforme esquematizado na Figura 19. 
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Figura 19: Esquema de formação de um Modelo Computacional de Exposição (MCE). 

 

 As geometrias utilizadas como fantomas mostraram ao longo dos anos uma constante 

modernização que, visando melhor atender aos requisitos dosimétricos para as finalidades as 

quais se destinam, evoluíram desde simples fantomas homogêneos de água (SPIERS, 1956) a 

complexas estruturas computacionais, baseadas em pixels (CASSOLA, 2011; LIMA, 2011), 

voxels e malhas. 

 

3.5.1 Modelos físicos 

 Sendo bastante conhecido e ainda utilizado nos dias atuais, os fantomas baseados em 

modelos físicos têm seus principais representantes em Spiers (1956), que em 1956 mediu 

exposições gama de feixes unidirecionais em alguns tecidos do corpo, usando um fantoma 

homogêneo de água, método, este, muito empregado nos dias atuais para análises 

dosimétricas nos mais diversos setores da radioterapia de todo o país, haja vista o custo 

reduzido, em comparação a outros métodos, a simplicidade de manuseio, armazenamento e a 

facilidade de manipulação dos itens envolvidos. 

 Um outro fantoma a ser mencionado nesta classificação é o modelo  físico 

heterogêneo de Alderson-Rando (ALDERSON et al., 1962), disponível no Departamento de 

Energia Nuclear da Universidade Federal de Pernambuco (DEN/UFPE).  
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3.5.2 Modelos computacionais 

 Segundo Costa (2011), os modelos computacionais são aqueles que se utilizam de 

dados digitalizados de pacientes ou expressões matemáticas para gerar formas que 

representam os órgãos ou tecidos do corpo. 

 Para o desenvolvimento de um fantoma computacional para estudos dosimétricos é 

necessário: 

1. Representar o corpo humano com seus diversos órgãos e tecidos nas suas mais 

variadas geometrias; e 

2. Catalogar as diversas informações a respeito dos seus aspectos físicos, como a massa, 

densidade e composições das estruturas anatômicas; 

Essas informações são de suma importância para posteriores cálculos dosimétricos.  

3.5.2.1 Fantomas matemáticos 

 Os modelos matemáticos foram os primeiros a serem utilizados nas estimativas de 

dose e se utilizam de equações e inequações matemáticas para definir a geometria dos órgãos 

e estruturas circunvizinhas.  

 O primeiro fantoma deste tipo foi desenvolvido para um adulto masculino, porém 

continha ovário e útero, conforme pode ser visto na Figura 20. Durante a elaboração da ICRP 23 

(1975), o mesmo foi aprimorado e, desde então, é conhecido como o fantoma MIRD-5 (SNYDER 

et al., 1977). 
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Figura 20: Fantoma matemático MIRD-5. 

  

Fonte: SNYDER et al., 1977. 

 Em 1982, Kramer e colaboradores desenvolveram o ADAM e a EVA, mostrado na 

Figura 21, novos fantomas antropomórficos que representaram um grande avanço naquela 

época. 

Figura 21: Fantomas antropomórficos matemáticos ADAM e EVA. 

 

Fonte: KRAMER et al., 1982. 
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  Em 1994, Stabin e colaboradores publicaram a produção de uma série de 

fantomas matemáticos de uma mulher grávida em diferentes estágios da gestação, como visto 

na Figura 22. 

Figura 22: Fantomas antropomórficos matemáticos em diferentes estágios de gestação. 

 
Fonte: STABIN et al., 1995. 

3.5.2.2. Fantomas tomográficos de voxels 

 Introduzidos por Gibbs e colaboradores em 1984, e independentemente por Williams e 

sua equipe, em 1986, estes fantomas utilizam dados reais provenientes da varredura de 

pacientes submetidos à tomografia computadorizada, ressonância magnética, radiografia 

digital, medicina nuclear ou qualquer outro método de captação que seja capaz de digitalizar 

as estruturas em questão de forma discreta e quantizada. Esses dados são submetidos a um 

processo de empilhamento, formando estruturas volumétricas conformadas em uma matriz 

tridimensional representativa do paciente, esquematizado na Figura 23, sendo a matriz 

formada por um conjunto de elementos volumétricos denominados voxels. 
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Figura 23: Representação esquemática da composição de uma imagem seccional. 

 

Fonte: BARBOSA, 2010. 

 Os fantomas de voxels, embora possam ser criados por puros processos 

computacionais, geralmente são feitos com base em imagens médicas e pode - se inferir que 

se trata de uma representação de um corpo humano real, respeitando suas características 

dimensionais de composição. Dessa forma, estudos dosimétricos permitem uma boa acurácia 

para distribuições de dose absorvida até mesmo ao nível de órgão ou tecido, o que se torna 

importante no caso de acidentes radioativos, quando é de interesse saber a localização da dose 

máxima (SANTOS, 2006). Este fato proporcionou um grande avanço para a dosimetria. No 

entanto, as diversidades anatômicas entre os indivíduos, associadas a diversos fatores como 

sexo, idade, cultura e hábitos individuais, provocam alterações anatômicas que são 

desprezadas por esses fantomas e que influenciam nos dados dosimétricos. Além disso, 

muitos órgãos internos são difíceis de serem segmentados e modelados por imagens 

tomográficas, principalmente os de dimensões reduzidas (como a medula óssea, por 

exemplo), fato que pode comprometer sua utilização em alguns casos (BARBOSA, 2010).  

Como previamente constatado por Xu e Shi (2005), a maioria destes fantomas é de difícil 

modelagem para adaptações a situações específicas como, por exemplo, posições diferentes 

do corpo, em decúbito ou sentado. 
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 Existem diversas patologias que alteram órgãos e tecidos do corpo. Estas modificações 

podem ser significativas para o estudo dosimétrico em situações especiais, como, por 

exemplo, no caso de displasias onde o crescimento exagerado de certa estrutura (consequente 

aumento da massa) pode alterar os valores de dose. As alterações anatômicas mensuráveis 

devem ser representadas no fantoma de voxel para adequar o modelo à realidade, adquirindo 

os dados anatômicos direto do paciente alvo, quando justificável, ou modificando um modelo 

pré-existente (COSTA, 2011). 

 A matriz do fantoma de voxel contém informações não apenas sobre posições e 

intensidade dos níveis de cinza, mas também sobre órgãos e estruturas anatômicas que 

compõem a pilha de dados. A essas informações chamamos de Identificadores (ID). 

3.5.2.3 Fantomas de Malhas 

 A partir da modelagem de sólidos em três dimensões, deu-se início uma nova geração 

de fantomas, que se utiliza de métodos baseados em superfícies curvas ou malhas poligonais. 

 Esses fantomas de malhas poligonais, assim conhecidos por suas superfícies de 

estruturas serem modeladas por malhas formadas por polígonos, são passíveis de alterações 

(XU, 2010), o que os tornam mais indicados para análises dosimétricas, embora ainda não 

possam ser diretamente acoplados aos códigos Monte Carlo atualmente existentes. A Figura 

24 ilustra o casal de fantomas desenvolvido por Cassola e colaboradores (2010). 

Figura 24: Fantomas de malhas FASH e MASH. 

 

Fonte: CASSOLA et al., 2010. 
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 Esses fantomas de malhas apresentam uma característica que o tornam uma promessa 

para um futuro próximo na dosimetria numérica: a possibilidade de terem sua geometria 

facilmente alterada de forma a se aproximarem do biótipo do paciente a ser tratado, 

aumentando a semelhança entre o porte físico do paciente e do fantoma, tornando cada vez 

mais próximo da realidade os dados obtidos nas simulações dosimétricas. A versatilidade e a 

diversidade dos fantomas já existentes são um verdadeiro progresso nesta direção. A exemplo 

tem-se os 40 fantomas desenvolvidos por Cassola (2011) em função da postura, massa e 

altura, como visto na Figura 25. 

Figura 25: Fantomas de malhas masculinos desenvolvidos em função da postura, massa e altura. 

 

Fonte: CASSOLA, 2011. 

3.5.3 Métodos Monte Carlo 

 Segundo Kalos e Whitlock (1986), Monte Carlo são métodos que envolvem o uso 

deliberado de números aleatórios em cálculos utilizados para previsão de fenômenos que 
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tenham uma estrutura de um processo estocástico. Entende-se por processo estocástico uma 

sequência de estados cuja evolução é determinada por eventos aleatórios. 

 Essas técnicas são utilizadas há bastante tempo para se obter aproximações numéricas 

de problemas de alta complexidade em simulações estocásticas e/ou determinísticas em 

aplicações de diversas áreas tais como biologia, matemática e física, na qual destacam-se por 

serem reconhecidas como uma importante ferramenta na estimativa de doses absorvidas no 

corpo humano devido às radiações ionizantes. 

 Conforme Bielajew (2001), a primeira referência sobre a aplicação de técnicas Monte 

Carlo surgiu em 1777 com um estudo realizado pelo matemático e naturalista George Louis 

Leclerc – conhecido como conde de Buffon – onde, neste estudo, Buffon avaliou a 

probabilidade de uma agulha de comprimento L, ao ser jogada sobre um plano repleto de 

linhas paralelas, separadas entre si a uma distância d, sendo esta distância maior ou igual a L, 

tocar uma dessas linhas. A Figura 26 mostra o esquema de simulação deste experimento. 

Figura 26: Esquema de simulação da experiência de Buffon com 50 eventos aleatórios. 

 

Fonte: BIELAJEW, 2001. 

 Esta probabilidade foi calculada pela equação abaixo e permitia, com uma 

aproximação satisfatória, o cálculo do número π. 

p =
2L

πd
 (6) 

 Sua utilização considera que os fenômenos de sistemas físicos ou matemáticos a serem 

estudados sejam estabelecidos por funções de densidade de probabilidade (fdp) (VIEIRA, 
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2004), onde uma vez reconhecida a fdp, o método Monte Carlo pode ser estabelecido através 

de uma série de eventos, realizando-se, dessa forma, uma amostragem aleatória. A dimensão 

dessa amostragem está relacionada com a variância desejada à simulação. Quanto maior o 

número de eventos envolvidos na simulação, menor o erro probabilístico envolvido e maior 

sua confiabilidade. 

 Devido a essa natureza probabilística do método Monte Carlo, sua estrutura 

primordialmente depende de sistemas de geração de números aleatórios associados às fdp’s. 

Para tanto, um algoritmo baseado em técnicas Monte Carlo deverá apresentar alguns 

componentes essenciais para sua utilização com êxito em simulações.  

 De acordo com o CSEP (Computational Science Education Project), os seguintes 

componentes são essenciais: 

1. Descrever o sistema por meio de uma função densidade de probabilidade (fdp); 

2. Utilizar um gerador de números aleatórios (GNA) uniforme e uma transformação 

apropriada para a fdp conhecida; e, por último 

3. Gerar múltiplas “jogadas” ou “histórias” e tomar o resultado procurado como uma 

média dos resultados observados. 

 Pode-se citar, entre os códigos Monte Carlo, o ALGAM (WARNER & CRAIG, 1968), 

criado para simulações em dosimetria interna, elaboração de fontes e simulação do transporte 

de fótons; o GEANT, código desenvolvido em C++ que simula o transporte de nêutrons, 

fótons e elétrons em qualquer meio para geometrias especificadas pelo usuário (GEANT 4, 

2011); o MCNP (Monte Carlo N-Particle), usado para simular o transporte de nêutrons, 

fótons e elétrons, em qualquer meio e para geometrias generalizadas (BRIESMEISTER, 

1993); o PENELOPE (PENetration and Energy LOss of Positrons and Electrons in matter), 

que simula o transporte de elétrons, pósitrons e fótons, com energias variáveis de 1keV (100 

eV para elétrons e pósitrons) a 1GeV (SALVAT; FERNANDEZ, 1992); e o  EGS (Electron 

Gamma Shower), código para simulações de transporte de fótons ou elétrons em qualquer 

meio para  geometrias  especificadas  pelo  usuário  (KAWRAKOW; ROGERS, 2006), que 

foi desenvolvido inicialmente nos EUA em linguagem MORTRAN pelo Laboratório 

Nacional de Aceleração de Partículas da Universidade de Stanford (SLAC) em 1985. Este 
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código foi desenvolvido para aplicação em física de partículas de altas energias, mas também 

vem sendo utilizado em pesquisas envolvendo estudos de energias mais baixas (VIEIRA, 

2004). Todos esses métodos são bastante utilizados para simulações em dosimetria.  

3.5.3.1 O código Monte Carlo EGSnrc 

 O EGS está estruturado basicamente em duas sub-rotinas invocadas pelo usuário, 

HATCH e SHOWER, as quais são vias para outras sub-rotinas no código, onde para sua 

utilização o usuário deve adicionar um código que consiste no programa principal (MAIN) e 

as sub-rotinas HOWFAR, HOWNEAR e AUSGAB voltadas, respectivamente, para 

determinar a geometria e o arquivo de saída. Essas Sub-rotinas podem ser acopladas ao 

código do usuário de acordo com a demanda por meio de macros, conforme ilustrado na 

Figura 27. 

 O início da simulação dá-se no momento em que MAIN invoca a rotina HATCH 

inicializando o código EGS com a leitura das informações contidas e criadas na PEGS sobre o 

meio material de interação a ser simulado. Após isso, inicia-se a rotina SHOWER, resultante 

do número de eventos a serem simulados, previamente estipulados pelo usuário. SHOWER 

necessita de argumentos cuja finalidade é a especificação dos parâmetros iniciais da radiação 

incidente para cadeia de interações (BARBOSA, 2010). 
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Figura 27: Arquitetura do código EGS. 

 

  

 Tendo sido desenvolvido no Conselho Nacional de Pesquisas do Canadá a partir de 

EGS4, o EGSnrc (Electron-Gamma Shower - National Research Council) apresenta a mesma 

estrutura do EGS4, contudo sua interface de entrada é facilitada em um ambiente de múltiplas 

plataformas, onde o usuário desenvolve arquivos de entrada contendo informações necessárias 

do cenário a ser simulado com extensão definida no código. 

 Este é um potente código para simulações de transporte de fótons ou partículas em 

qualquer meio para geometrias especificadas pelo usuário (KAWRAKOW; ROGERS, 2006). 

3.5.4 Algoritmo de uma fonte radioativa 

Para simular o transporte da radiação através de um fantoma, o EGS4 precisa ser 

informado sobre as sete variáveis que controlam a posição e a direção de vôo iniciais da 

Código do
usuário

Código
EGS

MAIN

HOWFAR HOWNEAR

AUSGAB

HATCH SHOWER ELECTRON PHOTON

COMPTON

PAIR

PHOTO
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MOLLER

BREMS

UPHI
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dados padrão
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partícula, no plano de entrada do paralelepípedo que contém o corpo do fantoma. Portanto, 

uma fonte radioativa é uma sub-rotina que deve fornecer: 

 As coordenadas (em cm) do ponto de entrada, PE = (xE, yE, zE), que situam a partícula 

em relação ao sistema de referência do paralelepípedo; 

 Os cossenos diretores, (cos, cos, cos), que informam a direção inicial de vôo; 

 E o rótulo da posição do voxel na matriz 3D onde a partícula incidiu (iVoxel). 

 Conhecendo as dimensões de um voxel (cm): (XL, YL, ZL) = (0,12; 0,12; 0,12) e o 

número de voxels que formam o paralelepípedo, composto por COLUNAS, LINHAS e 

FATIAS, é possível calcular as dimensões (cm) do paralelepípedo que contém a geometria do 

fantoma (XMAX, YMAX, ZMAX) = (XL X COLUNAS, YL X LINHAS, ZL X FATIAS).   

 Assim, o rótulo da posição do voxel na matriz 3D onde a partícula incidiu é um 

número entre 1 e o resultado do produto COLUNAS x LINHAS x FATIAS. A ordem de 

preenchimento da matriz 3D é a utilizada no modo de mapeamento MM_TEXT do Windows 

(PETZOLD, 1998) que reproduz no computador a maneira usual de escrever texto em um 

caderno: Primeiramente, são preenchidas as linhas da primeira página, da primeira para a 

última linha, sempre da esquerda para a direita; depois se preenchem as páginas seguintes do 

caderno até o fim do texto. 

 Portanto, construir uma fonte radioativa para um modelo computacional de exposição 

é desenvolver uma sub-rotina que calcula e retorna as sete variáveis acima citadas para o 

programa principal, em cada ciclo da execução deste. 

 Quando a fonte é representada no fantoma de voxel por meio de IDs específicos 

delimitados visualmente, diz-se geométrica; quando apenas estruturada no algoritmo por meio 

de funções lógicas diz-se matemática.  

3.6 Dosimetria interna 

 As primeiras publicações para estimativas de dose média absorvida em vários órgãos 

do corpo datam de 1948 onde, para Marinelli e Colaboradores (1948), quando um 
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radioisótopo emitia somente radiação beta, a dose era essencialmente confinada na região 

contendo o material radioativo, porque o alcance da partícula beta no tecido é somente de 

alguns milímetros, sendo proporcional a concentração de atividade (atividade/massa), ao 

tempo de meia vida do isótopo e à energia média por desintegração das partículas beta. Já se a 

substância fosse emissora de raios , a energia liberada não seria totalmente depositada no 

órgão-fonte, e a taxa de dose absorvida, presente numa determinada concentração de atividade 

(atividade/massa), seria proporcional à esta concentração de atividade e à taxa de exposição 

por desintegração da fonte (considerando-a pontual) em um meio infinito, multiplicado por 

um fator geométrico que dependeria do tamanho e forma da massa do tecido que estava sendo 

considerado e da absorção desse tipo de radiação. O cálculo desse fator geométrico só era 

possível para geometrias simples, como esferas e cilindros. 

 Falando-se sobre radioterapia, a ação mais importante da radiação é destruir células 

tumorais. Para fótons, este efeito está relacionado com a quantidade de energia depositada 

numa certa massa de tecido. Portanto, o objetivo principal da dosimetria em radioterapia é o 

de medir ou estimar a dose absorvida em vários tecidos de um paciente (KHAN, 2005). 

 Considerando que seja impossível a medida desta energia, por tratar-se de organismos 

vivos, pode-se estimar a dose interna nas regiões de interesse por meio de estudos 

experimentais ou simulações computacionais. 

 Estimar a dose no volume alvo e em órgãos considerados radiossensíveis (ICRP 53, 

1988) é fundamental para a radioterapia, seja ela terapêutica ou paliativa. 

 A estimativa de dose envolve o próprio sistema biológico do corpo humano com suas 

propriedades físicas e radiológicas, assim como particularidades das variações anatômicas 

encontradas em cada indivíduo. As considerações físicas incluem: a atividade inicial do 

emissor, os tipos de radiações emitidas, as energias e abundâncias das emissões, tempo de 

meia-vida e, por fim, a física do transporte de energia dessas emissões (LOPES FILHO, 

2007). Tratando-se de dosimetria interna aplicada à medicina nuclear, deve-se considerar, 

também, o sistema biológico com as distribuições de atividades dentro de cada órgão do corpo 

onde o radionuclídeo foi depositado, bem como suas taxas de excreção. 
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 Para a estimativa da dose em um dado órgão ou tecido, as características físicas, 

anatômicas e biológicas devem ser simuladas, o mais próximo possível da realidade. Esta 

simulação permite estimar o coeficiente de conversão (CC) entre a dose equivalente e a 

atividade acumulada no paciente. 

 No tratamento braquiterápico de um tumor específico, o objetivo é posicionar a fonte 

radioativa de tal forma que venha a concentrar altas doses no tecido doentio, minimizando a 

dose nos órgãos e tecidos sadios da vizinhança. 

3.7 Dosimetria das radiações 

 Tendo em vista os danos biológicos causados pela exposição à radiação, tornou-se 

necessário estabelecer meios de proteção aos que trabalham com radiação e à população em 

geral. Assim, foram criadas organizações internacionais como a "International Commission 

on Radiological Protection" (ICRP) e a "International Commision on Radiation Units and 

Measurements" (ICRU) que definem as grandezas de medida da radiação e suas unidades, 

além de estabelecerem e recomendarem os limites máximos admissíveis de dose para os que 

trabalham com radiação e para o público em geral (OKUNO et al, 1986). 

 No Brasil, a Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) é a responsável pela 

legislação e pela fiscalização do uso da radiação. Ela elabora normas básicas de proteção 

radiológica que regem o uso da radiação no país. 

3.7.1 Grandezas dosimétricas 

 A medida e o estudo dos efeitos da radiação requerem vários graus de especificação do 

campo de radiação e do ponto de interesse, seja no ar ou na matéria. As radiações de todos os 

tipos são caracterizadas por essas grandezas radiométricas (ATTIX, 1986). 

 Para avaliar a influência da radiação ionizante sobre um determinado meio, foram 

criadas as grandezas físicas e de proteção. As grandezas dosimétricas mais comuns são: 
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1. Kerma (grandeza física); 

2. Dose absorvida ou dose (grandeza física); 

3. Dose equivalente (grandeza de proteção); 

4. Dose efetiva (grandeza de proteção); 

5. Taxa de Dose por atividade; 

 

3.7.1.1 Kerma 

 O kerma, do inglês Kinectic Energy Released per unit Mass, é a energia transferida a 

partículas carregadas por unidade de massa e trata-se de uma grandeza não estocástica 

aplicável a radiações indiretamente ionizantes, tais como fótons e nêutrons, que quantificam a 

energia transferida pela radiação indiretamente ionizante à radiação diretamente ionizante. 

 A equação 7 expressa o seu significado: 

𝐾 =
𝑑𝐸𝑡𝑟
𝑑𝑚

 
( 7 ) 

onde: 

K = kerma (Jkg-1 = Gy); 

dEtr = Soma das energias cinéticas iniciais de partículas carregadas liberadas por  partículas 

não carregadas; 

dm = massa de um determinado meio; 

 

3.7.1.2 Dose absorvida ou Dose 

 O conceito de dose absorvida é aplicável a todo o tipo de radiação, direta ou 

indiretamente ionizante. A energia absorvida por unidade de massa é a grandeza física mais 

importante que correlaciona os efeitos destas radiações. Nos mecanismos de absorção de 

energia, o importante é a energia que é dissipada localmente no ponto de interesse, e isto 

depende das colisões das partículas com o meio, resultando na perda de energia (ATTIX, 

1986). 
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 A dose absorvida (D) é a energia média absorvida por unidade de massa de 

determinado meio ou material (IAEA, 2007). 

 A equação 8 expressa o seu significado: 

𝐷 =
𝑑𝐸𝑡
𝑑𝑚

 
( 8 ) 

onde: 

D = dose absorvida (Jkg-1); 

dET = energia absorvida em um determinado meio; 

dm = massa de um determinado meio; 

 

 A determinação correta da dose absorvida pelo material irradiado é de grande 

importância, principalmente na utilização de radiações ionizantes tanto em processos 

industriais como em terapias, pois dela dependerá o sucesso das aplicações. A dose absorvida 

depende de alguns parâmetros importantes como a atividade e a geometria da fonte, a 

distância do produto em relação à fonte, o tempo de irradiação, a composição e a densidade 

do produto e até da geometria do produto (ASTM. 1991). 

 

3.7.1.3 Dose equivalente 

 É a dose absorvida por um órgão ou tecido T, considerando os danos produzidos por 

essa radiação R (IAEA, 2007).  

A dose equivalente é definida pela equação 9: 

𝐻𝑡 = 𝑊𝑟 ∗ 𝐷 ( 9 ) 

onde: 

HT = dose equivalente em um órgão ou tecido T; 

Wr = fator de ponderação referente ao tipo de radiação e que está relacionado à probabilidade 

da radiação induzir efeitos biológicos em tecidos ou órgãos; 

D = dose absorvida pelo órgão ou tecido; 
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 A unidade de medida da dose equivalente é o joule (J) por kilograma (kg). Sievert (Sv) 

é um nome especial dado à unidade dessa grandeza para diferenciá-la da dose absorvida. 

 

3.7.1.4 Dose efetiva 

 É a soma, sobre todos os órgãos e tecidos do corpo humano, do produto da dose 

equivalente por um fator de ponderação referente a cada tecido ou órgão. Esse fator de 

ponderação representa a contribuição relativa do órgão ou tecido ao detrimento total originado 

pelos danos em uma irradiação uniforme do corpo inteiro (IAEA, 2007). A dose efetiva pode 

ser calculada por meio da equação 10: 

𝐸 =∑𝑊𝑇 ∗ 𝐻𝑇
𝑇

 
( 10 ) 

onde: 

E = dose efetiva em sievert; 

WT = fator de ponderação de cada órgão ou tecido T; 

HT = dose equivalente de cada órgão ou tecido T em sievert. 

 

3.7.1.5 Taxa de Dose por Atividade – O Coeficiente de Conversão do EGSnrc 

 O código Monte Carlo EGSnrc realiza as simulações dosimétricas sem a necessidade 

de conhecer a dose prescrita para um dado tratamento. Em contra partida, os resultados de 

saída para a avaliação dosimétrica (EGSnrcout) são dados em taxa de dose por atividade. 

 Dispondo-se da atividade da fonte, proveniente da ficha de certificação, e dos valores 

obtidos para taxa de Dose (mGy/s), provenientes da simulação realizada no EGSnrc, é 

possível calcular a dose depositada em um órgão ou estrutura, por meio de uma simples 

transformação, isto é: 
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𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠ã𝑜 (𝐶𝐶) ⇒ (𝑚𝐺𝑦 𝑀𝐵𝑞. 𝑠⁄ ) ⇒
𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝐷𝑜𝑠𝑒(𝑚𝐺𝑦 𝑠⁄ )

𝐴𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒(𝑀𝐵𝑞)
 

 

�̇�(𝑚𝐺𝑦 𝑠⁄ ) = 𝐶𝐶(𝑚𝐺𝑦 𝑀𝐵𝑞. 𝑠⁄ )⏟            
𝐶ó𝑑𝑖𝑔𝑜 𝑀𝐶

𝑥 𝐴(𝑀𝐵𝑞)⏟    
𝐹𝑖𝑐ℎ𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎çã𝑜

 

 

𝐷(𝑚𝐺𝑦) =  �̇�(𝑚𝐺𝑦 𝑠⁄ )𝑥𝑇(𝑠) 

onde: 

CC (mGy/MBq.s) é o coeficiente de conversão, resultado produzido pelo código EGSnrc; 

A (MBq) é a atividade da fonte utilizada, disponível na ficha de certificação fornecida durante 

a aquisição da fonte; 

T (s) é o tempo, em segundo, de permanência da fonte no ponto estabelecido. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 A produção deste trabalho deu-se por diversas etapas ordenadas que iniciaram em um 

estudo anatômico e se estenderam à implementação de um código de programação, na 

tecnologia WPF, para manipulação de objetos 3D e visualização dos resultados dosimétricos 

obtidos a partir do acoplamento de um algoritmo simulador de uma fonte de 192Ir e uma 

geometria a um código Monte Carlo. 

 Neste capítulo, além dos materiais utilizados, são apresentados os modelos 

geométricos (fantomas) empregados na obtenção dos resultados, assim como os processos de 

modelagem, voxelização e ajustes realizados para o acoplamento ao código Monte Carlo, sem 

esquecer, é claro, dos procedimentos empregados para a implementação do algoritmo 

representativo da fonte radioativa utilizada no procedimento em questão. 

4.1 Material utilizado 

4.1.1 Hardware e Softwares 

 Por se tratar de um trabalho com características computacionais, para a sua 

implementação, além de uma vasta literatura especializada, os seguintes hardwares e 

softwares foram utilizados: 

 CPU Intel core i7-990X, 64 bits, com placa de vídeo GeForce GT8400GS, 24Gb de 

RAM e clock de 3.46 GHz, do laboratório LDN-IFPE, utilizada para todas as 

simulações necessárias à avaliação dosimétrica; 

 CPU Intel core i7-2670QM, 64 bits, com placa de vídeo NVIDIA GeForce GT540M 

2Gb, 6Gb de RAM e HD de 750Gb, utilizado para todas as outras ações. 

 Este último computador foi equipado com o sistema operacional Microsoft Windows 7 

Home Premium, Service Pack 1, de 64 Bits, e teve os seguintes softwares adicionados: 

Binvox version 1.16, Blender version 2.63, DIP, Fiji 1.46J, Microsoft Office 2010, Microsoft 

Visual Studio 2010 e Viewvox version 0.41. 
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 Também foram utilizadas algumas ferramentas que acompanham o pacote Office, 

como o Paint, Notepad, Word e Excel. 

4.1.2 Linguagem e Ferramentas 

 Para o desenvolvimento do aplicativo M3dDose foi selecionada uma linguagem de 

programação e um conjunto de ferramentas que possibilitassem a criação de um produto final 

que pudesse ser executado para auxiliar numa análise dosimétrica com requisitos gráficos e 

numéricos, além de possibilitar uma análise interativa em duas e três dimensões, para melhor 

análise dos resultados obtidos. 

 Desta forma, optou-se por trabalhar com a tecnologia WPF, composta pela linguagem 

C# e pela Xaml. Enquanto que a primeira é versátil e apresenta diversos recursos que a torna 

prática e eficaz, a segunda é dedicada a gráficos e animações, sejam em duas ou três 

dimensões. Essa tecnologia foi utilizada através da plataforma de programação Microsoft 

Visual Studio 2010. 

 Como ferramentas auxiliares à tecnologia WPF foram utilizadas duas bibliotecas 

adicionais. Para gráficos em 2D foi empregado a biblioteca AmCharts.dll, disponível para 

livre utilização por meio do endereço eletrônico <http://www.amcharts.com/>, e para 

manipulação de modelos em 3D foi utilizada a biblioteca HelixToolKit.dll, disponível em 

<http://helixtoolkit.codeplex.com/>. 

 Para as simulações dosimétricas foi utilizado o código EGSnrc, desenvolvido por 

Kawrakow e colaboradores (2010).  

 Por fim, utilizou-se o algoritmo de uma fonte do tipo matemática originalmente escrito 

por Vieira (2004) para simular fótons emitidos, uniformemente de órgãos fontes pré-

selecionados. Ao longo dos anos este algoritmo já serviu como base para diversos outros 

trabalhos de mesma natureza (LOPES FILHO, 2007; BARBOSA, 2010; COSTA 2011). 

Neste código, escrito na linguagem Mortran, foram realizadas alterações de forma a 

representar uma fonte de 192Ir, com feixes monoenergéticos, empregada na braquiterapia de 

alta taxa de dose para tratamento de câncer de esôfago. 
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4.1.3 Modelos geométricos 

 Uma vez descrito o hardware e o conjunto de softwares e ferramentas utilizados desde 

a edição até o processamento dos arquivos, faz-se necessário listar os dois conjuntos de 

arquivos que compõem a geometria utilizada neste trabalho. 

 Como a maioria dos programas de simulações MC utilizadas na radioproteção, não 

permite o acoplamento direto de malhas poligonais, para as simulações dosimétricas, foi 

utilizado o fantoma de voxel MASH3_SUP, escolhido para ser acoplado ao EGSnrc por 

apresentar uma boa aceitação pela comunidade acadêmica, verificada em diversos trabalhos 

de mesma natureza, além de ser uma geometria voxelizada, requisito necessário para 

acoplamento ao código EGSnrc, apresentando, ainda, a característica de estar na posição 

supina, mesma posição em que é realizada a braquiterapia de esôfago. Um outro fator a ser 

destacado é a facilidade de edição deste fantoma, proporcionada por um conjunto de 

aplicativos de fácil manipulação e aquisição.  

 Para as visualizações em 3D foi utilizado o conjunto de modelos poligonais, 

Humam_body, adquirido pelo Grupo de Dosimetria Numérica (GDN) da Universidade 

Federal de Pernambuco (UFPE). Este conjunto de fantomas em malhas, criados com o auxílio 

de ferramentas computacionais apropriadas, dotados de órgãos internos com textura e 

rigorosos detalhes anatômicos de dimensões, posicionamento e inter-relações entre órgãos e 

estruturas vizinhas, é utilizado para, ainda que de forma indireta, fazer uma relação com a 

anatomia trabalhada no fantoma de voxel. Por não estar devidamente ajustado de acordo com 

o relatório 89 da ICRP (ICRP, 2003), este conjunto de objetos é empregado apenas para 

visualização em 3D. 

4.2 Métodos 

 Neste tópico são descritos os métodos adotados para o desenvolvimento do sistema 

computacional para edição de objetos 3D e análise de resultados dosimétricos. O caso 

escolhido para exemplificação das funcionalidades do software desenvolvido foi uma 
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simulação de braquiterapia, utilizando-se uma fonte de 192Ir, para tratamento de um carcinoma 

localizado na porção média do esôfago, como visto na Figura 28. 

Figura 28: Exame radiográfico com duplo contraste utilizado para o diagnóstico do Câncer de esôfago. 

 

Fonte: INCA, 2012. 

4.2.1 Preparação dos fantomas 

 Quer seja para visualização ou acoplamento ao EGSnrc visando a simulação 

dosimétrica, ambos os fantomas necessitaram de prévia edição, ou adaptação. Para isso foram 

utilizados diversos softwares, já listados em tópicos anteriores, e procedimentos a serem 

descritos nos tópicos seguintes. 

4.2.1.1 Edição do fantoma de voxel 

 Tradicionalmente, os modelos antropomórficos são desenvolvidos a partir de imagens 

adquiridas de pacientes morfologicamente normais, ou seja, sem alterações patológicas. Desta 

forma, a adição do tumor maligno na porção média do esôfago foi o primeiro passo a ser 

dado.  



76 

 

 

 

 O Software FIJI (JOHANNES, 2012) foi a ferramenta utilizada para editar o fantoma 

de voxel fazendo a inserção da malignidade em uma dada posição da geometria. O FIJI 

apresenta uma série de recursos, alguns deles estão exibidos na Figura 29.  

Figura 29: Imagem da janela principal do software FIJI. 

 

 Inicialmente foi preciso encontrar um ID disponível, na estrutura já existente, para 

atribuí-lo à nova estrutura patológica a ser inserida na pilha de imagens. Este procedimento 

foi implementado por meio da visualização do histograma do fantoma de voxel, conforme 

visto na Figura 30. 

Figura 30: Histograma do MASH3_Sup antes da inserção do volume tumoral na porção média do esôfago. 

 

 No histograma apresentado na Figura 30, na coluna “count”, é possível visualizar o 

valor zero (0) atribuído ao número identificador 3, 11 e 12, visível na coluna “value”, 

destacadoss em vermelho, o que significa dizer que não existem voxels sendo marcados com 

estes IDs, ou seja, não existem estruturas fazendo uso destes identificadores e, desta forma, 

estão livres para serem utilizados para inserção de novas estruturas. Optou-se pelo ID 3 para a 

estrutura patológica a ser inserida. 
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 Uma vez selecionado o ID a ser utilizado na nova estrutura, o passo seguinte foi a 

inserção do tumor no fantoma de voxel, um processo voxel a voxel, também realizado com o 

auxílio das funções e ferramentas disponibilizadas pelo FIJI. 

4.2.2.2 Edição do fantoma de malhas 

 Em conformidade com o fantoma de voxel, apenas para efeito de visualização em 3D, 

fazendo uma relação com o fantoma MASH3_SUP, ainda que de forma indireta, o fantoma de 

malhas deve apresentar correspondência no que diz respeito à anatomia estudada, assim como 

a patologia inserida. Para tanto, uma vez adquirida a geometria, mostrada na Figura 31, 

utilizando-se das diversas ferramentas presentes no Blender, procedeu-se com a ocultação de 

órgãos e demais estruturas que dificultassem a visualização da região a ser analisada até que 

se chegasse à forma desejada, na qual é possível a visualização de toda extensão do esôfago 

assim como de órgão vizinhos importantes ao estudo. 

Figura 31: fantoma de malhas Humam_Body visto pelo Blender. 
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 Uma vez com o esôfago completamente visível, delimitou-se a sua porção média e, 

utilizando-se do mecanismo de extrusão7 disponível no Blender, procedeu-se com a inclusão 

do tumor, respeitando-se as dimensões e localização do tumor inserido no fantoma de voxel. 

 Finalizado o processo de inserção tumoral, procedeu-se com re-exibição dos pulmões 

e coração.  

4.2.2 Voxelização do fantoma de malhas 

 Segundo Cassola (2011), a maioria dos programas de estimativa MC utilizados na 

radioproteção não permite o acoplamento direto de malhas poligonais. Assim, a forma mais 

eficiente de realizar este acoplamento é a voxelização dos objetos 3D, onde são geradas imagens 

tomográficas dos objetos tridimensionais. 

 De forma complementar à edição dos fantomas, a conversão entre os tipos trabalhados 

foi pensada com o propósito de, futuramente, possibilitar uma possível análise dosimétrica em 

um fantoma de malhas, ainda que de forma indireta, por meio do resultado obtido por uma 

transformação de voxelização. 

 Acessando-se o sub-menu “Save As” “Wave front .OBJ...”, no menu “File”, do FIJI, 

Figura 32, é possível gerar um arquivo de malhas a partir do fantoma voxelizado, ainda que 

em alguns casos sejam gerados bastantes ruídos e outros artefatos indesejados na imagem, 

fazendo com que seja necessário um prévio tratamento no arquivo obtido para só então 

proceder-se com um acoplamento ao código MC. Este tratamento necessário pode ser 

realizado através dos aplicativos DIP (VIEIRA; LIMA, 2009) e FANTOMAS (VIEIRA et al., 

2005). 

 

 

                                                 

7 Processo de se criar mais vértices, bordas e faces num determinado objeto através do prolongamento de uma 
extremidade da forma selecionada, gerando uma nova divisão da malha (ANDRADE, 2008). 
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Figura 32: Opção de salvamento como malhas, disponível no FIJI. 

 

 A transformação inversa, de malhas para voxel, é possível através do aplicativo, em 

linha de comando, Binvox. Neste caso, uma vez dentro do aplicativo, basta informar o nome 

do arquivo e a dimensão do cubo que deve ser obtido no final da voxelização para que, de 

imediato, se inicie a conversão nos três eixos cartesianos, conforme pode ser visto na Figura 

33. 
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Figura 33: Vista do Binvox executando a conversão do arquivo de malhas para voxels. 

Eixos X, Y e Z, respectivamente. 

   

 Uma vez finalizada a conversão, pode-se fazer uso do aplicativo Viewvox para se 

visualizar o arquivo de voxel em três dimensões, conforme mostrado na Figura 35. 

 Na Figura 35, a título de exemplo, vê-se o arquivo cow.obj que, uma vez convertido 

pelo processo acima descrito, resultou no arquivo cow.raw. 

Figura 34: Arquivo cow.obj, 

visualizado pelo M3dDose. 

Figura 35: Arquivo cow.raw, 

visualizado pelo Viewvox. 

  

4.2.3 Implementação do algoritmo simulador da fonte de 192Ir 

 Um algoritmo que simule a fonte radioativa é necessário para se estabelecer o estado 

inicial das partículas a serem simuladas com o código Monte Carlo EGSnrc. 

 As características da fonte de 192Ir foram levantadas a partir da ficha de certificação 

para fontes seladas, documento do fornecedor que acompanha a mesma por ocasião da sua 



81 

 

 

 

aquisição pelo serviço de radioterapia, e de uma dissertação de mestrado do IPEN (SILVA, 

2003), 

 Uma vez definidas suas características físicas e radiológicas, procedeu-se sua inserção 

no software utilizando o algoritmo desenvolvido por Vieira (2004). 

4.2.4 Acoplamento da fonte e geometria ao código Monte Carlo EGSnrc 

 Configurado o algoritmo da fonte a ser utilizada, procedeu-se o acoplamento deste ao 

código EGSnrc. O primeiro passo foi identificar as coordenadas que continham o esôfago, 

mostrado na Figura 36, informação disponível em arquivo que acompanha a geometria, para 

logo em seguida delimitar, dentro da região do esôfago, a região média deste órgão, escolhida 

para inserção da fonte. 

Figura 36: Características físicas do esôfago. 

Da esquerda para direita: ID e valores mínimo e máximo de x, y e z respectivamente. 

 

  

 Estando a fonte inserida na correta região de interação, procedeu-se a configuração dos 

“nomes dos arquivos” e “pastas”, envolvidos no processo de simulação, Figura 37, etapa 

indispensável ao perfeito acoplamento do algoritmo ao código Monte Carlo EGSnrc.  
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Figura 37: Detalhe do acoplamento do algoritmo da fonte ao EGSnrc. 

 

 O acoplamento dos fantomas ao código Monte Carlo foi feito usando os mesmos 

métodos já aplicados para os fantomas MASH e FASH (KRAMER et al., 2010). 

4.2.5 Avaliação dosimétrica 

 Uma vez editado o fantoma, implementado o algoritmo da fonte de Irídio-192 e 

acoplado ao código EGSnrc, completou-se o Modelo Computacional de Exposição (MCE) e 

procedeu-se à avaliação dosimétrica, por questões metodológicas, divididas em três partes:   

Determinação do melhor número de histórias: 

 Determinar o melhor número de histórias para que se pudesse realizar uma análise 

dosimétrica obtendo dados satisfatórios foi o primeiro passo a ser dado. Para isso foi realizada 

uma configuração inicial no EGSnrc para que fossem realizadas 21 simulações dosimétricas 

com números de histórias que variaram de 5x104 a 2x109, valor máximo limitado por 

capacidade de processamento do hardware utilizado. Esta etapa pode ser vista na Figura 38, 

onde observam-se dados sobre a dimensão do voxel, número de histórias a ser simulado e 6 

grupos de parâmetros internos para os 6 primeiros números de histórias a serem simulados. 
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Figura 38: Detalhe do arquivo de configuração do EGSnrc. 

Parâmetro configurado para 21 simulações distintas. 

 

     

Simulação das interações primárias: 

 Conhecendo o melhor número de histórias para a situação a ser analisada, configurou-

se o algoritmo da fonte para que ocorressem apenas as interações primárias com a geometria 

do fantoma, eliminando, desta forma, os efeitos causados pelas demais interações. Essa 

restrição possibilita a obtenção de um arquivo com um menor número de informações, ideal 

para ser visualizada posteriormente. Parte desse algoritmo pode ser visto na Figura 39.  
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Figura 39: Detalhe do algoritmo da fonte que permite apenas as interações primárias com o fantoma. 

 

Simulação das demais interações: 

 De forma análoga à anterior, procedeu-se uma outra simulação, com o único 

diferencial de anular a condicional que restringia as interações somente para fótons primários. 

Desta forma, obtém-se um arquivo para visualização com todas as informações provenientes 

das interações. Para isso bastou transformar em comentário a linha de código responsável por 

tal decisão, colocando-a entre “aspas duplas”, detalhe exibido na Figura 40.  

Figura 40: Detalhe do algoritmo da fonte que libera todas as interações com o fantoma. 

 

  

4.2.6 Construção do Software M3dDose 

 O desenvolvimento do aplicativo destinado à visualização dos fantomas e avaliação 

dosimétrica deu-se na tecnologia Windows Presentation Foundation (WPF), por meio do 

ambiente de desenvolvimento integrado Microsoft Visual Studio 2010 (MVS), fazendo uso 

das linguagens de programação C# e Xaml. 
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4.2.7 Adição dos dados obtidos ao aplicativo criado 

 Por meio das simulações realizadas no EGSnrc obteve-se 23 arquivos: 21 arquivos 

contendo informações dosimétricas para cada um dos números de histórias previamente 

configurados; um contendo informações sobre as energias depositadas por voxel, no fantoma, 

pelas interações primárias para o número de histórias selecionado e, por fim, um contendo 

informações sobre as demais energias depositadas por voxel, no fantoma, por todas as 

interações, para o número de histórias selecionado. Todos esses dados gerados trazem 

importantes informações que, se não bem analisadas, podem invalidar todo o esforço 

empreendido na realização deste trabalho. Desta forma, com o propósito de otimizar e facilitar 

a análise dos dados obtidos foram criados módulos especiais no aplicativo M3dDose 

responsáveis por identificar, agrupar, compactar, listar, organizar e exibir os dados gerados, 

dando uma visão mais detalhada e amigável das informações obtidas. 

 A adição desses arquivos ao aplicativo M3dDose pode ser observada por meio da 

Figura 41. 

Figura 41: Inserção dos dados obtidos por meio das simulações dosimétricas ao aplicativo M3dDose. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Para uma melhor organização e análise, os resultados obtidos serão apresentados em 

tópicos conforme sequência apresentada na metodologia.  

5.1 Edição do fantoma de voxel 

 Para a inserção da patologia, por ocupar a região média do esôfago, tomou-se o 

cuidado de se verificar toda a extensão esofágica, que se inicia na fatia de número 229 e se 

estende à de número 446, para o posterior posicionamento, que deu-se da fatia 330 a 340, 

compreendendo 11 fatias acometidas pela malignidade de 13,2mm. Na Figura 42 tem-se uma 

visão da fatia 332, onde é possível observar a região tumoral delimitada pela cor verde escuro.  

Figura 42: Inserção do tumor maligno (região verde destacada pela seta preta) no esôfago (região vermelha). 

 

 Uma vez inserido, pôde-se verificar sua atribuição ao novo ID por meio da Figura 43, 

onde na coluna “count” tem-se a informação de que a inserção ocupa 329 voxels, o que 

fornece uma massa tumoral de 0,586g, calculada utilizando-se a densidade do tumor.  

 

Tumor 
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Figura 43: Histograma do MASH3_Sup após inserção do volume tumoral na porção média do esôfago. 

 

  

 É importante mencionar que a massa original do esôfago foi mantida atribuindo-se o 

seu ID (26) a novos voxels da região gordurosa circunvizinha ao tumor. 

5.2 Edição do fantoma de malhas 

 Com toda a extensão do esôfago a mostra, utilizando-se do Blender, delimitou-se a sua 

região média e, por meio de um processo de extrusão, inseriu-se o tumor na porção média do 

esôfago. Essa inserção pode ser vista na imagem apresentada na Figura 44.  

Figura 44: Ilustração do processo de extrusão, no Blender. 
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 Após a inserção tumoral, procedeu-se com a re-exibição do coração, mostrado na 

Figura 45, e dos pulmões, Figura 46, onde foi possível verificar a estreita relação entre essas 

estruturas. 

Figura 45: Vista lateral direita do esôfago com o 

tumor e relação com o coração. 

Figura 46: Vista posterior do esôfago com o tumor e 

relação com o coração e pulmões. 

  

5.3 Voxelização do fantoma de malhas 

 Utilizando-se do Binvox, aplicou-se no fantoma de malhas um processo de 

voxelização, executado através de linha de comandos, conforme visto na Figura 47.   
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Figura 47: Voxelização do fantoma de malhas. 

Eixos x, y e z, respectivamente. 

   

 Finalizado o processo de vozelização, obteve-se uma nova geometria voxelizada, vista 

na Figura 48 através do aplicativo Viewvox. 

Figura 48: Janela do viewvox exibindo a geometria recém voxelizada. 

 

 Esta nova geometria, embora voxelizada, não atende aos requisitos necessários a um 

acoplamento ao EGSnrc por não estar segmentada e ajustada segundo o relatório 89 da ICRP 

(2003). Um outro fator é o grande número de artefatos e ruídos gerados durante o processo de 

conversão, detalhe que podem ser reduzido, se não eliminado, fazendo-se uso das diversas 

funções de correção encontradas no aplicativo DIP (VIEIRA; LIMA, 2009) e FANTOMAS 

(VIEIRA et al., 2005).  
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5.4 Implementação do algoritmo simulador da fonte 

 Uma vez adaptado para um novo modelo de fonte, o algoritmo de Vieira (2004) 

recebeu novas linhas de comando responsáveis por calcular as coordenadas e os cossenos 

diretores do vôo dos fótons emitidos, para cada novo ciclo de simulação, retornando o rótulo 

da posição do voxel na matriz 3D onde a partícula incidiu (iVoxel), parte desse algoritmo 

pode ser visto na Figura 49. 

Figura 49: Algoritmo da fonte radioativa. 

Detalhes dos números aleatórios responsáveis pelo direcionamento do fóton emitido. 

 

5.5 Acoplamento da fonte e geometria ao código Monte Carlo EGSnrc 

 Uma vez aplicados de forma correta os métodos descritos por Kramer para os 

fantomas de voxel MASH e FASH (KRAMER et al., 2010), o acoplamento obteve sucesso 

durante a compilação, detalhe exibido na Figura 50. 

Figura 50: Janela do EGSnrc exibindo o resultado da compilação após o acoplamento da fonte e geometria. 
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5.6 Avaliação dosimétrica 

 Em concordância com a metodologia apresentada, os resultados obtidos por meio da 

avaliação dosimétrica serão exibidos nos três tópicos seguintes. 

5.6.1 Determinação do melhor número de histórias 

 Após a realização de 21 simulações com distintos números de histórias que variaram 

de 5x104 a 2x109, com o intuito de escolher o número mais apropriado à situação abordada, 

foram obtidos os resultados para o tempo gasto em cada simulação, visto na Figura 51, o 

coeficiente de variância em cada órgão, exibido na Figura 52, e a dose acumulada num órgão 

ou região específica Figura 54, inferida por meio do coeficiente de conversão. 

 Observando-se o gráfico do tempo de simulação em função do número de histórias, 

verifica-se, a partir de um certo número de histórias, um rápido crescimento linear do tempo 

gasto em cada simulação. Este tempo pode ser melhorado fazendo-se uso de uma máquina 

com melhor capacidade de processamento.  
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Figura 51: Comportamento do tempo computacional da simulação em função do número de histórias, tomando 

como referência a tireoide. 

 

 Já no gráfico do coeficiente de variância em função do número de histórias, observa-se 

um rápido decréscimo do coeficiente na proporção em que se aumenta o número de histórias, 

característica oposta a do tempo computacional. 

Figura 52: Comportamento do coeficiente de variância em função do número de histórias. 
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   O tempo computacional (T) e o coeficiente de variância (CV) são fatores que 

interferem diretamente nos resultados dosimétricos e podem ser avaliados utilizando-se a 

função denominada Fator Qualidade da radiação (KALOS; WHITLOCK, 1986), 𝑄 = 𝑇𝑥𝐶𝑉. 

 No gráfico exibido, Figura 53, inicialmente observa-se que há um rápido incremento 

em Q, seguido de um ponto isolado na curva. Como se pode ver nos gráficos de TxN (Figura 

51) e CVxN (Figura 52), neste ponto crítico o tempo cresce com um incremento maior do que 

nos pontos anteriores enquanto CV praticamente não se altera. Este ponto, a partir do qual o 

Fator Qualidade se estabiliza, dá-se para um número de histórias de 3x108. 

Figura 53: Qualidade da simulação em função do número de histórias. 

 

   Na Figura 54 tem-se o gráfico da dose acumulada, inferida por meio do 

coeficiente de conversão (C.C.), em função do número de histórias, onde é possível observar 

um ponto a partir do qual um acréscimo no número de histórias resulta em uma pequena 

variação na dose acumulada. Este ponto dá-se para um número de histórias equivalente a 

trezentos milhões de casos, ou seja 3x108, assinalado em vermelho, e, a partir dele, um 

incremento no número de histórias resulta num considerável acréscimo no tempo de 

simulação diante de uma pequena variação na dose acumulada e no coeficiente de variância. 
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Figura 54: Comportamento da dose acumulada em função do número de histórias, inferida por meio do 

coeficiente de conversão. 

 

 Para as análises expostas, a tireoide foi escolhida como órgão de referência por ser 

uma estrutura relativamente pequena, estar a uma curta distância da fonte emissora, além de 

ser bastante sensível aos efeitos deletérios causados pela radiação.  

 Tanto para o Fator Qualidade assim como para a dose depositada, já se obteria um 

bom resultado para avaliação dosimétrica utilizando-se uma simulação com um número de 

histórias equivalente a 3x108. No entanto, visando garantir bons resultados com uma ampla 

margem de segurança e erros reduzidos, o número de histórias selecionado para a simulação 

da avaliação dosimétrica foi de quinhentos milhões de casos (5x108), ordem de grandeza que 

levou 16 horas 27 minutos e 40 segundos, fornecendo um coeficiente de variância, para a 

tireoide, de 0,15%. 
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5.6.2 Simulação das interações primárias 

 Realizada a simulação das interações primárias, o EGSnrc gera um arquivo de saída 

que contém informações sobre as energias acumuladas em cada voxel com suas respectivas 

coordenadas x, y e z. Detalhes deste arquivo podem vistos na Figura 55.   

Figura 55: Detalhe do arquivo de saída das simulações primárias realizadas pelo EGSnrc/MASH3_SUP, 

exibindo a energia acumulada em cada voxel e suas respectivas coordenadas x,y e z, dentro do fantoma. 

 

5.6.3 Simulação das demais interações 

 De forma análoga à anterior, o EGSnrc também gera um arquivo de saída 

independente para as demais interações dos fótons com a geometria do fantoma. Este arquivo 

contém o mesmo tipo de informações presentes no anterior, porém em número bem maior. Na 

Figura 56 têm-se os dois arquivos gerados onde é possível observar detalhes referentes aos 

seus tamanhos. 

Figura 56: Arquivos criados pelo EGSnrc durante a simulação das interações. 
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5.7 Construção do Software M3dDose 

 Na Figura 57 tem-se uma vista da janela principal do MVS 2010 onde é exibida, em 

tempo de construção, a janela principal do aplicativo M3dDose e parte do seu código fonte 

escrito na tecnologia WPF, com a linguagem Xaml.  

Figura 57: Tela do MVS 2010 exibindo a janela principal do M3dDose e parte do seu código fonte em Xaml. 

 

  

 Já na Figura 58 vê-se outra janela do MVS 2010, onde se observa parte de uma das 

funções do aplicativo M3dDose, escrito na linguagem Xaml. Esta integração entre as duas 

linguagens permite uma perfeita junção entre a parte visual, seja em duas ou três dimensões, 

com a parte funcional do aplicativo, dando mais versatilidade e flexibilidade na hora da 

construção dos algoritmos responsáveis pelo funcionamento. 
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Figura 58: Tela do MVS 2010 exibindo parte do código fonte das funções implementadas para o aplicativo 

M3dDose, na linguagem Xaml. 

 

 A janela principal do aplicativo é exibida na Figura 59, onde é possível visualizar o 

“menu” do aplicativo (1), a seleção da câmera utilizada para visualização do modelo 3D e 

alteração da cor de fundo exibida na janela principal (2),  o botão que inicia a análise dos 

dados dosimétricos (3), a opção para os dados a serem exibidos no gráfico referente à análise 

dosimétrica (4), e as opções para as grandezas a serem exibidas no gráfico referente à análise 

dosimétrica (5). 
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Figura 59: Janela principal do M3dDose. 

 

1 

2 

4 
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Adição dos dados obtidos ao aplicativo criado 

 No menu “Arquivo”, o aplicativo dispõe de uma função capaz de identificar os 21 

arquivos de saída gerados pela simulação realizada no EGSnrc/MASH3_SUP, além de 

proceder com a leitura e organização destes mesmos arquivos em uma estrutura própria para 

posterior análise dosimétrica, compactando-os e, destas forma, garantindo um menor espaço 

necessário ao armazenamento dos dados. Desta forma, permite a identificação e seleção 

individual de cada um desses arquivos. Esta opção é acessada através do item “Obter 

ArquivosDados-DI”, podendo ser vista na Figura 60.  

Figura 60: Detalhe do submenu presente no M3dDose que chama a função responsável pela identificação, 

organização e compactação dos dados resultante da simulação dosimétrica. 

 

 Ainda no menu “Arquivo”, é possível selecionar o tipo de arquivo a ser exibido pelo 

aplicativo (.obj, .sgi ou .bmp) assim como acessar uma função de transformação que, tendo 

como entrada um arquivo de dados bruto de 8 bits (.raw), resultará em um arquivo de saída do 

tipo simulações gráficas interativas (.sgi). Os detalhes exibidos na Figura 61.  
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Figura 61: Opções do menu Arquivo. 

  

 Neste mesmo menu, também é possível exportar um modelo de malhas convertendo-o 

para um outro tipo de arquivo. Esta opção é exibida na Figura 62.  

Figura 62: Opções de exportação dos modelos abertos pelo M3dDose. 

 

 Para que o aplicativo fosse capaz de manipular os arquivos de malhas, os arquivos 

voxelizados, e trabalhar com gráficos, foram acopladas três bibliotecas especiais ao seu 

código fonte: a primeira visa a manipulação dos arquivos em malhas 3D e está disponível em: 
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<http://helixtoolkit.codeplex.com/>; a segunda, ligada aos gráficos em 2D encontra-se em: 

<http://wpf.amcharts.com/ >; e a terceira é diretamente ligada às funções de processamento 

que envolvem os arquivos voxelizados e é de propriedade do Grupo de Dosimetria Numérica 

(GDN), estando disponível em: <http://dosimetrianumerica.org/>. A primeira e a segunda 

podem ser encontradas para livre uso na internet, já a terceira é proprietária e foi concedida 

autorização para sua utilização, divulgação e alteração de parte de seu conteúdo para 

realização deste estudo. 

Avaliação gráfica e numérica da análise dosimétrica 

 Após a simulação para a obtenção do número de histórias ideal, são gerados, pelo 

EGSnrc, 21 arquivos de dados compostos por diversas informações resultantes da simulação 

dosimétrica, conforme pode ser visto na Figura 63. 

 Para uma completa avaliação e análise de resultados, é necessária a análise individual 

de cada um desses arquivos. 

Figura 63: Arquivos resultantes da simulação para obtenção do números de histórias ideais. 
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 Essas informações trazem parâmetros decisivos para a correta seleção do número de 

histórias, tais como o tempo de duração da simulação, a energia depositada em cada órgão e o 

coeficiente de variância para cada estrutura anatômica segmentada. Detalhes destes arquivos 

podem ser vistos na Figura 64. 

 Geralmente as informações presentes nestes arquivos são organizadas, para posterior 

análise, em uma planilha do Microsoft Excel, conforme pode ser visto na Figura 65. 

Figura 64: Conteúdo de um dos arquivos de saída resultantes da simulação no EGSnrc 

para obtenção do número de histórias ideal. 
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Figura 65: Planilha exibindo a dose acumulada por órgão 

para cada um dos números de histórias simulados no EGSnrc. 

 

 O aplicativo M3dDose, uma vez alimentado com os dados, é capaz de exibir todo o 

conteúdo proveniente das simulações, dando ao usuário a possibilidade de selecionar o 

número de histórias desejado e o órgão alvo para cada uma das 21 simulações realizadas. 

 Diante de tantos números exibidos, para uma melhor compreensão e análise, faz-se 

necessário agrupá-los e compará-los de uma forma mais prática, recorrendo, por vezes, à 

recursos gráficos. Assim como na análise numérica, na maioria das vezes estes gráficos são 

apresentados em planilhas do Microsoft Excel 

 Ainda fazendo-se uso dos diversos recursos oferecidos pelo MVS 2010, adicionou-se 

ao aplicativo M3dDose, a possibilidade de, uma vez alimentado com os dados dosimétricos, 

gerar seus próprios gráficos. Para isso foi adicionado através de códigos WPF três estruturas 

“Charts”, responsáveis pela exibição dos gráficos, e, implementado por meio de códigos C#, 

um algoritmo capaz de gerar os gráficos desejados. Detalhes podem ser vistos na Figura 66.     
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Figura 66: Janela principal do M3dDose exibindo três opções de gráficos. 

 



105 

 

 

 

 Para análise dos dados resultantes da avaliação dosimétrica realizada no MASH3_SUP 

foi desenvolvida uma interface de organização e visualização dos dados obtidos. Essa 

interface é dotada de mecanismos que possibilitam uma detalhada análise gráfica dos dados 

provenientes da análise dosimétrica. Esses gráficos são desenhados em tempo de execução e 

estão distribuídos, para uma melhor organização, entre os três Charts localizados na janela 

principal do programa, como visto na Figura 67, identificados pela numeração 1a, 2 e 3. 

Figura 67: Tela final do aplicativo exibindo a análise gráfica dos dados provenientes da avaliação dosimétrica. 

 

 Na Figura 67, destaca-se o chart principal, região 1a, responsável pela exibição do 

gráfico da Dose pela Atividade Acumulada, da Dose por Partícula Emitida, Fração de Energia 

ou Fração de Energia Específica, opções disponíveis por meio dos botões seletores 

visualizados na região 1b. No chart visto na região 2, tem-se o gráfico do Fator de Qualidade 

pelo número de histórias, enquanto que no chart destacado na região 3 vê-se o gráfico do 

coeficiente de variância ou do tempo de simulação, ambos pelo número de histórias, bastando 

selecionar a opção desejada para permutar entre eles. Todos os 7 gráficos descritos (quatro na 

região 1a, um na região 2, e dois na região 3) apresentam a possibilidade de serem re-

1a 

1b 

2 

3 

4 
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amostrados como linear, logaritmo no eixo x, logaritmo no eixo y ou dilog, o que resulta num 

total de 28 gráficos diferentes para melhor visualização e análise de resultados. 

 Ainda na Figura 67, vê-se na região 4 uma tabela com os respectivos valores da Dose 

pela Atividade Acumulada, Dose por Partícula Emitida, Fração de Energia Absorvida, 

Coeficiente de Variância, Fração de Absorção e Tempo de Simulação para cada um dos 21 

números de histórias simulados. 

 As Figuras 68, 69, 70, e 71 mostram a análise dos dados para o fígado, tireoide, 

pulmões e testículos, respectivamente. 

Figura 68: Tela do M3dDose exibindo a análise dosimétrica da dose depositada no fígado. 
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Figura 69: Tela do M3dDose exibindo a análise dosimétrica da dose depositada na Tireoide. 

 

 

Figura 70: Tela do M3dDose exibindo a análise dosimétrica da dose depositada nos Pulmões. 
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Figura 71: Tela do M3dDose exibindo a análise dosimétrica da dose depositada nos Testículos. 

 

5.7.1 Visualização da distribuição de doses 

 Realizada a análise gráfica e numérica a partir dos dados obtidos após a simulação do 

EGSnrc/MASH3_SUP, resta acoplar esses dados de saída ao fantoma de voxel e visualizar o 

resultado. Na Figura 56 foi exibida a composição do arquivo de saída do 

EGSnrc/MASH3_SUP, onde pode-se observar sua composição formada pela energia 

depositada e coordenadas do ponto. Para que este arquivo pudesse ser acoplado ao fantoma, 

permitindo sua visualização na forma de distribuição de dose, um dos objetivos deste estudo, 

foi implementado um código fonte, na linguagem C#, capaz de lê-lo e, realizados os ajustes 

necessários, incorporá-lo ao código do fantoma de voxel dando origem a um novo arquivo. 

Este algoritmo foi implementado por meio de uma função denominada “Gerar Fantoma 

Sintético”, disponível no menu “Editar” do aplicativo M3dDose e parte do seu código pode 

ser visualizado na Figura 72. 
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Figura 72: Visualização da tela do MVS exibindo parte da função, 

escrita em C#, responsável pela criação do fantoma sintético. 

 

 Uma vez aplicada ao fantoma de voxel, MASH3_SUP, e ao arquivo de saída do 

EGSnrc/MASH3_SUP, DADOS_OUT, esta função gera 9 outros arquivos de saída, sendo: 

três baseados na dose absorvida, para as projeções xy, xz e yz, respectivamente; três baseados 

na energia depositada, para as projeções xy, xz e yz, respectivamente e três baseados na média 

por estruturas, para as projeções xy, xz e yz, respectivamente, conforme pode ser visto na 

Figura 73. 

Figura 73: Arquivos de saída, gerados pelo M3dDose, após aplicação da função "Gerar fantoma sintético". 
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 Finalizando a manipulação dos dados externos acoplados ao M3dDose, foi adicionado 

ao aplicativo um algoritmo capaz de exibir o mapa da distribuição de dose no fantoma, 

podendo optar pela energia depositada, dose absorvida ou dose média absorvida por 

estruturas. À esta função, vista parcialmente na Figura 74, atribui-se o nome de Mapa da 

Distribuição de Dose (MdD). Esta opção está disponível por meio da função “Gerar Projeção 

Integral”, presente no sub-menu “Mapa de Dose” do menu “Editar”.  

Figura 74: Tela do MVS exibindo parte da função, escrita em C#, 

responsável pela criação do mapa de distribuição de dose no fantoma. 

 

 Por fim, o aplicativo possui um módulo especial que o torna capaz de ler o arquivo de 

saída das avaliações dosimétricas realizadas pelo EGSnrc/MASH3_SUP, DADOS_OUT, e 

atrelá-lo ao fantoma de voxel, MASH3_SUP, possibilitando uma análise visual do 

mapeamento de doses no fantoma. Essa análise pode ser vista nas Figuras 75, 76 e 77 onde 

são exibidos os resultados obtidos por meio das interações primárias para a energia, dose, e 

dose média por estrutura, respectivamente. A Figura 75 exibe uma visão geral da energia 

depositada em cada estrutura; já na Figura 76 tem-se um verdadeiro mapa da distribuição das 

doses no fantoma geradas pelo procedimento braquiterápico realizado, procedimento aqui 

definido como mapa da distribuição de dose (MdD); enquanto que na Figura 77 tem-se a 

visualização da média da dose acumulada por estruturas.  
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Figura 75: Visualização da 

distribuição das energias nos 

arquivos gerados pelo aplicativo 

M3dDose . 

Figura 76: Visualização do 

mapeamento de dose nos arquivos 

gerados pelo aplicativo M3dDose. 

Figura 77: Visualização da 

deposição média de energia em 

cada órgão nos arquivos gerados 

pelo aplicativo M3dDose. 

   

 A função trabalhada internamente no código fonte calcula a integral dos níveis de 

cinza dos voxels ao longo de um determinado eixo, isto é, soma os tons de cinza dos voxels ao 

longo de um eixo e, em seguida divide pela quantidade de tons. Para o mapeamento das 

energias, normaliza o valor obtido, por meio desta integral, no fantoma de voxel; para o 

mapeamento das doses, o valor normalizado, já obtido, é multiplicado pelo fator de 

ponderação que representa a radiossensibilidade relativa de cada órgão; enquanto que para a 

distribuição média das doses o valor obtido no seu mapeamento é multiplicado pelo número 

de voxels de cada estrutura correspondente e, logo em seguida, normalizado. Detalhes de parte 

da região torácica desses arquivos, obtidos para as interações primárias, podem ser vistos na 

Figura 78. 



112 

 

 

 

Figura 78: Detalhes da distribuição da energia (a), dose (b), e média das doses por estruturas (c) na região 

torácica, obtidos por meio das interações primárias. 

 

 

 

(a) 

(b) 

(c) 
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  Detalhes do arquivo gerado a partir das demais interações podem ser vistos nas 

Figuras 79, onde são exibidos os resultados obtidos para a energia (a), dose (b), e dose média 

por estrutura (c), respectivamente. 

Figura 79: Detalhes da distribuição da energia depositada (a), dose absorvida (b), e dose média absorvida por 

estrutura (c), na região torácica, obtidos por meio de todas as interações. 

 

 

 

(a) 

(b) 

(c) 
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 Abrindo-se o arquivo da distribuição de dose ao longo do plano xz por meio da opção 

“Arquivo → Abrir → Arquivo.sgi → Com cores do sistema operacional”, no próprio código 

fonte é realizada uma conversão da escala de cinza para cores RGB utilizadas pelo sistema 

operacional e, como resultado, tem-se, na fatia 332, uma análise colorida. Esta aplicabilidade 

pode ser vista, para as interações primárias, nas Figuras 80, 81 e 82, sendo para dose 

absorvida, energia depositada e dose média absorvida por estruturas, respectivamente. 

Figura 80: Distribuição da energia depositada pelas interações primárias no plano xy. 

(Fatia 332 vista com utilização das cores do Sistema Operacional.) 

 

Figura 81: Distribuição da dose depositada pelas interações primárias no plano xy. 

(Fatia 332 vista com utilização das cores do Sistema Operacional.) 
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Figura 82: Distribuição da Energia Média depositada pelas interações primárias no plano xy. 

(Fatia 332 vista com utilização das cores do Sistema Operacional.) 

 

Para a contribuição das interações secundárias, o resultado obtido pode ser visto por meio das 

Figuras 83, 84 e 85.  

Figura 83: Distribuição da Energia total depositada ao longo do plano xy. 

(Fatia 332 vista com utilização das cores do Sistema Operacional) 
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Figura 84: Distribuição da dose total depositada ao longo do plano xy. 

(Fatia 332 vista com utilização das cores do Sistema Operacional) 

 

 

Figura 85: Distribuição da Energia Média total depositada ao longo do plano xy. 

(Fatia 332 vista com utilização das cores do Sistema Operacional) 

 

 

Na construção das imagens médicas, a maioria dos ruídos é causada pela radiação 

secundária que, embora contribua para a dose absorvida pelo paciente, a nível de visualização, 

são tidos como artefatos, por este motivo realizou-se a discriminação entre a energia 

depositada pelas interações primárias e secundárias.  
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5.7.2 Análise visual em 3D 

 Um outro diferencial na proposta de desenvolvimento deste trabalho, em relação às 

anteriores nesta mesma linha de pesquisa, é que além de organizar e facilitar a análise dos 

resultados da avaliação dosimétrica por meio de interface própria desenvolvida para esta 

finalidade, o M3dDose também permite a visualização em três dimensões da região em 

estudo, colocando à disposição do usuário algumas ferramentas tais como rotação e 

deslocamento de câmera, para melhor visualização do objeto; rotação, translação e zoom do 

objeto exibido, além  de alteração da cor do fundo, caso uma estrutura tenha sua visualização 

dificultada por apresentar cor semelhante à do fundo da tela principal do aplicativo. Todos 

estes recursos vêm a enriquecer o aplicativo, tornando-o mais dinâmico e útil para o propósito 

a que se destina, facilitando a análise gráfica, numérica e visual dos resultados das avaliações 

dosimétricas. A Figura 86 traz uma visão geral do aplicativo desenvolvido exibindo uma 

imagem em 3D. 

Figura 86: Visão da janela principal do aplicativo M3dDose exibindo uma imagem em três dimensões. 
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 Enquanto que na Figura 87 exibe-se o mesmo arquivo objeto da imagem anterior, 

porém com alteração na cor do fundo da janela principal do aplicativo, uma rotação ao longo 

dos eixos e com um “zoom”, possibilitando uma melhor visualização da região do tumor 

inserido no fantoma. 

Figura 87: Visão da janela principal do aplicativo M3dDose aplicando um zoom, rotação e alteração da cor de 

fundo para melhor destaque de detalhes na região tumoral do fantoma de malhas. 
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6. CONCLUSÃO E PERSPECTIVAS 

 Um sistema computacional para edição de objetos 3D com análise gráfica e numérica 

de resultados dosimétricos foi desenvolvido. Este sistema foi construído utilizando-se 

ferramentas computacionais usadas pela comunidade de computação gráfica, para a criação de 

filmes de animação; de ferramentas para manipulação e tratamento de imagens, bastante 

difundidas pela comunidade científica da área em questão; e de um simulador MC, versátil, 

confiável e amplamente utilizado para avaliações deste tipo; além de uma plataforma de 

programação com suporte à linguagem de programação no ambiente Windows, em três 

dimensões. 

 As ferramentas desenvolvidas nesse trabalho apresentam interface gráfica padrão do 

Windows baseada em menus e submenus, tornando mais simples a manipulação, dispensando 

profundo conhecimento de informática por parte do usuário e evitando que o usuário precise 

gastar muito tempo sendo treinado para usar essas ferramentas, além de facilitar a geração ou 

modificação de fantomas com propriedades específicas, visando diversas avaliações 

dosimétricas. 

 Um grande número de tipos de formato de arquivos teve de ser utilizado no 

desenvolvimento desse sistema, ou seja, funções de conversão do tipo de arquivo são 

necessárias para minimizar a utilização de programas auxiliares, maximizando o tempo do 

pesquisador que poderá encontrar em um único software todas as ferramentas de que necessita 

para adequar seu modelo antropomórfico, seja em duas ou três dimensões. 

 Todas as funções de conversão necessárias serão convergidas para o M3dDose, que 

receberá também aperfeiçoamento das técnicas de visualização e edição 3D, além de 

incrementar um novo algoritmo para inserção dos dados obtidos como resultado da avaliação 

dosimétrica no fantoma de malhas 3D, possibilitando, desta forma, uma visualização em 3D 

da distribuição de dose no fantoma de malhas vetoriais. 

 No que diz respeito à análise dos resultados dosimétricos, o software M3dDose 

mostrou-se capaz de identificar os arquivos provenientes da simulação dosimétrica, agrupar 
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suas informações em um único arquivo, compactá-lo, e acessá-lo a fim de localizar e exibir as 

informações solicitadas pelo usuário, seja de forma numérica ou gráfica.  

 O aplicativo receberá uma interface que o tornará em uma front-end para o EGSnrc, 

possibilitando uma maior facilidade por ocasião da entrada de dados no código Monte Carlo.  
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