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RESUMO 

 

O Trabalho desenvolveu uma plataforma computacional visando disponibilizar ao 

grupo GDN/CNPq e à comunidade científica interessada, informações técnicas sobre modelos 

computacionais de exposição desenvolvidos pelo grupo desde 2004. Trata-se de um software 

que integra e disponibiliza ferramentas úteis em avaliações dosimétricas já consagradas no 

meio acadêmico, documentos técnicos e modelos computacionais de exposição desenvolvidos 

pelo grupo. O framework aqui desenvolvido foi construído utilizando um ambiente visual 

Studio.net, e também dá suporte ao desenvolvimento de aplicações seguindo o padrão de 

projeto Façade, permitindo agregar outros sistemas desenvolvidos, mas também tornou-se 

uma solução multi banco de dados através do padrão Factory Method. O presente trabalho dá 

detalhes da construção da plataforma de software e conclui utilizando o FrameDose para 

executar, passo a passo, um dos MCEs disponíveis no banco de dados. O trabalho 

desenvolvido cria um ambiente orientado a objetos que permite ao usuário, com um simples 

clique do mouse, ativar processos diferentes, executar aplicativos em linha de comando, 

executar aplicativos de suporte, disponibilizar, livremente, textos e imagens já produzidos 

pelo GDN/CNPq úteis para estudos sobre MCEs. Isto constitui uma ferramenta inestimável 

para qualquer estudante ou pesquisador em dosimetria numérica das radiações ionizantes. 

 

Palavras-chave: Banco de Dados, Modelos Computacionais, Dosimetria, Monte Carlo, 

EGSnrc. 

 

 

 

 

 



 

FrameDose DEVELOPMENT - A PLATFORM FOR COMPUTER ORGANIZATION 

TECHNICAL INFORMATION RELATED TO COMPUTER MODELS OF 

EXPOSURE  
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Advisor : Dr. FERNANDO ROBERTO DE ANDRADE LIMA 
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ABSTRACT 

 

The work developed a computational platform aimed at providing the group GDN / 

CNPq and the scientific community interested, technical information on computer models of 

exposure developed by the group since 2004. It is a software that integrates and provides 

useful tools in dosimetric assessments already established in the academic, technical papers 

and computer models developed by dosimetry group. The framework developed here was 

built using a visual studio environment. Net, and also supports the development of 

applications following the Façade design pattern, allowing you to add software projects, but 

also became a multi database through the Factory pattern Method. This paper gives details of 

the construction of the platform using the software and concludes FrameDose to perform step 

by step, one of the MCES available in the database. The work creates an object-oriented 

environment that enables the user with a simple mouse click, activating different processes, 

running applications on the command line, run applications support, make available, free, text 

and images ever produced by GDN / CNPq useful for studies of MCES. This is an invaluable 

tool for any student or researcher in numerical dosimetry of ionizing radiation. 

 

Keywords: Database, Computer Models, dosimetry, Monte Carlo, EGSnrc 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A tarefa mais importante na área de Radioproteção é o cálculo das doses equivalentes 

em órgãos e tecidos sensíveis à radiação. Para evitar o uso de valores limites diferentes para 

cada órgão ou tecido em risco, a Comissão Internacional de Radioproteção (International 

Commission on Radiological Protection, ICRP) criou um novo tipo de dose equivalente no 

corpo inteiro, a dose efetiva (E), que é definida por (ICRP 60, 1991). 

 

 

 

Onde TH é a dose equivalente no órgão ou tecido T e Tw  é o fator de peso. As 

grandezas E e TH não podem ser medidas diretamente. Para transformar a leitura de 

grandezas mensuráveis em um valor de TH  ou de E, torna-se necessário multiplicar essa 

leitura por um coeficiente de conversão, que é a razão entre a grandeza de proteção procurada 

e a grandeza mensurável e, evidentemente, é uma função das condições da exposição. 

A estimativa desses coeficientes de conversão para E e TH , e para condições de 

exposição típicas das várias áreas de Radioproteção, pode ser feita com um modelo de 

exposição, que consiste de dois componentes essenciais: Um modelo realístico do corpo 

humano, chamado fantoma (neologismo da palavra inglesa phantom), acoplado a um código 

computacional Monte Carlo que permita estimar doses equivalentes nos órgãos e tecidos 

desse fantoma.  

O GDN/CNPq (Grupo de Dosimetria Numérica) tem desenvolvido diversos modelos 

computacionais de exposição (MCE) tanto para dosimetria interna (LOPES FILHO, 2007; 

PEIXOTO, 2008; BARBOSA, 2010) quanto para externa (VIEIRA, 2004; CASSOLA et al., 

2010). Isto significa que há uma quantidade significativa de MCEs já validados e ainda não 

utilizados plenamente. 

O presente trabalho construiu um framework (YACOUB e AMMAR, 2004) no 

ambiente de desenvolvimento integrado do Microsoft Visual Studio, em linguagem de 

programação C# (PETZOLD, 2001), para disponibilizar as ferramentas computacionais mais 

significativas desenvolvidas pelo GDN/CNPq. Quando estiver em pleno funcionamento, este 

sistema computacional permitirá o acesso através de uma interface gráfica de usuário (GUI, 

Graphics User Interface) amigável e obtenha informações e/ou MCEs prontos para uso em 

T

TT HwE (1) 
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seu computador. Além disso, o usuário poderá executar alguns aplicativos de apoio 

(fantomas, dip, neuro, vap3d), um MCE dentro do próprio framework e salvar apenas os 

resultados que lhe interessem. Portanto, esta base de conhecimento integra em um só sistema, 

imagens, aplicativos, vídeos e documentos em instâncias de um banco de dados (BD) 

relacional (ELSMASRI e NAVATHE, 2011). 

 Atualmente, o framework já está habilitado para operar com os BDs Oracle, SQL 

Server (HOTEK, 2010), fontes ODBC. No presente trabalho usou-se o BD Oracle para 

armazenar MCEs, uma coleção de aplicativos úteis para pesquisadores em dosimetria, uma 

coleção de fantomas de voxels em um formato personalizado, imagens médicas, documentos 

e vídeos (TANNENBAUM, 2010) prontos para execução através de uma GUI do tipo 

Windows Forms Application do Visual Studio. 

              Esta plataforma computacional surgiu e está sendo aprimorada pelo GDN/CNPq 

como uma necessidade de integrar e disponibilizar ferramentas úteis em avaliações 

dosimétricas já consagradas no meio acadêmico. A experiência que o GDN/CNPq adquiriu ao 

desenvolver MCEs desde 2004 leva a algumas conclusões: 1) Dentro do Grupo, os modelos 

antropomórficos evoluíram muito mais do que a codificação que permita o acoplamento 

destes os códigos Monte Carlo; 2) O desenvolvimento de algoritmos para simular fontes 

radioativas também não acompanhou a rapidez de evolução dos fantomas; 3) Os trabalhos de 

dissertações, teses e publicações em periódicos precisam ser integrados. Alguns destes 

problemas, como a disponibilização dos MCEs já desenvolvidos e dos principais fantomas de 

voxels, bem como de textos de teses e dissertações, estarão solucionados com a plataforma 

aqui apresentada. 

 A logística para dar suporte a este tipo de ferramenta computacional já existe em, pelo 

menos, duas instituições onde atuam os membros do GDN/CNPq: No Centro Regional de  

Ciências Nucleares (CRCN-NE) e no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 

Pernambuco (IFPE).  
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2 JUSTIFICATIVA 

 

 

O trabalho desenvolvido cria um ambiente orientado a objetos que permite ao usuário, 

com um simples clique do mouse, ativar processos diferentes, executar aplicativos em linha 

de comando, executar aplicativos de suporte, disponibilizar, livremente, textos e imagens já 

produzidos pelo GDN/CNPq úteis para estudos sobre MCEs. 

Isto constitui uma potencial ferramenta para qualquer estudante ou pesquisador em 

dosimetria numérica das radiações ionizantes. 
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3 OBJETIVOS 

 

 

Desenvolver uma estrutura computacional para armazenamento de modelos de 

exposição, imagens, documentos e vídeos, permitindo, através deste framework, gerar uma 

base de conhecimento sobre os fantomas a partir de softwares, artigos e teses já desenvolvidos 

pelo grupo, com intuito de fazer estimativas de dose. 

Desenvolver uma plataforma computacional para organizar em BD relacional 

informações técnicas sobre fantomas de voxels, MCEs do tipo EGSnrc (KAWRAKOW, 

2000)/ Fantomas de Voxels, imagens médicas contendo patologias e documentação com as 

publicações mais relevantes do GDN/CNPq. 

 

 

3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Desenvolver o BD na plataforma Oracle. 

 Desenvolver a GUI do FrameDose usando o ambiente do Visual Studio, na linguagem 

de programação C#. 

 Integrar em um mesmo sistema computacional o projeto de BD e a GUI através das 

camadas de negócio e acesso a dados desenvolvidas no Visual Studio em C#. 

 Utilizar o FrameDose para executar, passo a passo, um dos MCEs disponíveis no BD. 
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4 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

A Figura 1 ilustra o processo de transcrição entre o mundo real e a produção de um 

software. Segundo Pressman e colaboradores, (2004), as fases engenharia de requisitos, 

análise (também chamada Design), implementação e manutenção são realizadas com a 

construção de modelos que nada mais são que a tentativa de representação da realidade. 

 

 

Figura 1: O processo de desenvolvimento de software 

 

O software, na sua concepção, passa por uma espécie de linha de montagem onde a 

engenharia de requisitos verifica com o usuário aquilo que o sistema deverá fazer de forma 

funcional (cadastros, relatórios, por exemplo) ou não-funcional (ter um tempo de resposta de 

até 5 segundos, por exemplo). A fase de análise e design estuda a arquitetura para que os 

requisitos sejam satisfeitos. Finalmente a implementação representa a transformação de idéias 

em códigos computacionais (BUSCHMAN et al ,1996) 

Fazer essa transposição passou a exigir especialistas, sempre com o intuito de melhor 

descrever o sistema o mais próximo possível da realidade. 

A revisão de literatura deste trabalho é condensada em dois tópicos: O processo de 

desenvolvimento de software ilustrado na Figura 1 e os MCEs desenvolvidos no 

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

pelo GDN.  

O retângulo que se situa após a linha pontilhada da Figura 1, delimita a ação 

computacional desenvolvida no presente trabalho. Uma vez que o GDN/CNPq já conhece os 

requisitos e análise do problema, o foco da revisão aqui apresentada é a teoria necessária à 

implementação da plataforma computacional para avaliação dosimétrica, FrameDose. 

Para que um MCE (VIEIRA, 2004) funcione em um computador, é preciso, pelo 
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menos dispor de um fantoma, algoritmos para fontes radioativas e um código Monte Carlo 

para simular o transporte da radiação, sua interação com a matéria (OKUNO e 

YOSHIMURA, 2010) e estimar a energia depositada em regiões de interesse do fantoma. O 

GDN/CNPq e outros pesquisadores do DEN-UFPE têm publicado diversos trabalhos focados 

ora na fonte, ora no fantoma e até mesmo no código Monte Carlo. A revisão sobre MCEs aqui 

apresentada se restringe aos principais modelos desenvolvidos no DEN-UFPE.   

 

 

4.1 IMPLEMENTAÇÃO DE SOFTWARE 

 

 

O FrameDose é um software cuja natureza requereu estudos específicos sobre 

sistemas de gerenciamento de BD, desenvolvimento em camadas e padrões de projetos 

(LARMAN, 2007). Cada um destes tópicos é abordado a seguir. 

 

 

4.1.1 SISTEMA GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS 

 

 

Um BD ou mais tecnicamente um sistema gerenciador de banco de dados (SGBD) é 

um conjunto de ferramentas de software usado para manter física e logicamente informações 

segundo os critérios da atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade (propriedades 

identificadas pela sigla ACID). 

São depósitos de dados que seguem determinada organização interna, tanto no aspecto 

lógico, quanto no físico. Então, construindo uma definição, DATE (1995) afirma que um 

SGBD é a infra-estrutura que guarda informações acerca de uma determinada área do 

conhecimento que necessita ser auditada. 

Existem diversos tipos de SGBD. No presente trabalho foi usado um SGBD que 

implementa o modelo objeto-relacional. 
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4.1.2 CONCEITOS  

 

 

4.1.2.1 Banco de Dados 

 

 

Segundo Elmasri e colaboradores (2006), um SGDB consiste em uma coleção de 

dados inter-relacionados e um conjunto de programas para acessá-los. Seu objetivo principal é 

proporcionar uma estrutura eficaz e eficiente para extrair e armazenar informações contidas 

na base de dados, pois se trata de um módulo de programa que proporciona a interface entre 

os dados de baixo nível armazenados no BD, seus utilitários e consultas feitas aos dados.  

Portanto, o termo banco de dados mais que um simples arquivo, é um conjunto de 

aplicativos e arquivos de suporte que possui características como: 

 Integração entre seus componentes de forma amigável: Deve haver uma GUI 

possível para integrar este conjunto de aplicativos; 

 Garantia de integridade: Permite ao usuário ter confiabilidade quanto ao conteúdo 

ali armazenado, ou seja, minimizar o risco de perda de informações; 

 Garantia de segurança: Acesso garantido a um usuário ou grupo previamente 

habilitado para alterar, executar rotinas e consultar tabelas. Estes atributos 

resultam em confiabilidade de acesso conforme o seu perfil de segurança; 

 Política de cópias e restauração de dados até a última transação: Deve haver 

atomicidade, isto é, uma transação é reduzida a ponto de ou ser realizada na sua 

totalidade ou não se realizar. 

 Controle de concorrência: Refere-se à capacidade de acesso simultâneo. Um BD 

garante que a transação de um usuário não será desfeita por outro e que, de tempos 

em tempos, haverá uma publicação (denominada broadcast), compartilhando a 

nova informação com os outros usuários.  

 Outros conceitos importantes no entendimento do mecanismo de funcionamento de 

um BD são: Instância e esquema, objetos de BD e dicionário de dados.   

 O SGBD muda ao longo do tempo. A coleção armazenada na base de dados, em um 

dado momento, recebe o nome de instância. As estruturas globais da base de dados se 

chamam esquema. Objetos de um BD são entidades lógicas  que  compõem um SGBD, como 

por exemplo  uma tabela. Dicionário de dados é um arquivo que contém metadados, ou seja, 
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dados a respeito dos próprios dados. Cada vez que um elemento de dado é criado pelo usuário 

ou qualquer modificação seja processada que altere o SGBD, o dicionário de dados registra 

essa nova conFiguração. 

 

 

4.1.2.2 Linguagem SQL 

 

 

 O BD opera dentro de si mesmo através de uma linguagem de montagem. Para o 

modelo relacional, foco deste trabalho, é utilizada a linguagem SQL (Structured Query 

Language). Conforme o nível de segurança que um usuário possua, ele poderá usar parte do 

domínio dessa linguagem (BUTZEN, 1997). 

           A SQL, portanto, pode ser dividida nas três sublinguagens abaixo.  

 

 

Linguagem de definição de dados (DDL) 

 

 

 Um esquema de dados se especifica por intermédio de um conjunto de definições 

expressas em uma linguagem especial denominada DDL (Data Definition Language). 

 As DDLs se propõem a criar, excluir e alterar fisicamente objetos de BD, estruturas 

lógicas no BD, sendo estas operações registradas no dicionário de dados. Os comandos 

utilizados para efetuar estas tarefas são: 

 Create: Criação de um objeto; 

 Drop: Exclusão de um objeto; 

 Alter: Alteração em um objeto de dados. 

 

 

Linguagem de Manipulação de dados (DML) 

 

 

Os dados em um BD são tratados por meio da linguagem de manipulação de dados, 

conhecida como DML (Data Manipulation Language). Ela utiliza os seguintes comandos: 

 Select: Recuperação de informação armazenada na base de dados; 
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 Insert: Inserção de informação nova na base de dados; 

 Delete: Exclusão de informação na base de dados; 

 Update: Modificação de dados armazenados na base de dados.  

 

 

Linguagem de Controle de Dados (DCL) 

 

 

 O SGBD proporciona aos seus usuários uma visão abstrata dos dados, “escondendo” 

certos detalhes de como se armazenam e mantêm os mesmos (KORTH, 1986). Os usuários de 

um BD são pessoas que interagem com o SGBD, cujos perfis podem ser classificados 

conforme abaixo: 

 Desenvolvedores de aplicações (programadores); 

 Usuários sofisticados (DBAs);  

 Usuários especializados (operadores de cópias); 

 Usuários ingênuos: São os que apenas operam a GUI possuindo direitos mínimos 

sobre a estrutura do SGBD. 

 

 Resumindo os conceitos acima, a Figura 2 mostra uma visão geral de um SGDB, sua 

estrutura, sintetizando o usuário (em azul), funcionalidade (amarelo e verde claro) e estrutura 

física (em verde escuro). 
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Figura 2: Visão Geral de um SGBD. 

 

 

4.1.3 MODELO RELACIONAL DE BANCO DE DADOS 

 

 

Um BD relacional é fundamentado no conceito de tabela. Neste modelo, cada coluna, 

também chamada campo da tabela, pode conter apenas valores atômicos e a linha, possuindo 

também o nome de tupla, representa o registro da informação. 

Na sequência é apresentado um exemplo de BD relacional e mostrados os passos 

necessários para criar e manter uma tabela em um BD. 

 

 

 

4.1.3.1 Um Exemplo de BD relacional 

 

  

A Figura 3 mostra um exemplo de BD relacional. Nela pode-se ver que a coluna id da 

tabela de projeto, em azul, é um campo onde seus valores são respectivamente 1, 2, 3 e 4. Já o 

retângulo vermelho na horizontal da tabela departamento representa a primeira tupla, 

contendo os valores dos campos id, sigla, nome e idGerente (BEZERRA, 2005). 
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Ainda em relação às tabelas da Figura 3, pode-se inferir, por exemplo, que a 

funcionária Aline, participa do projeto denominado SGILM. 

No exemplo, alguns conceitos foram introduzidos intuitivamente. Eis os seus 

conceitos formais: 

 Campo: Trata-se de um ente que representa a coluna de uma tabela; 

 Tupla: Nome técnico de uma linha de uma tabela; 

 Chave Primária: São campos que identificam de forma única uma tupla. 

 Chave Estrangeira: São campos que identificam a ligação com outras tabelas. Ela 

serve de elo entre duas tabelas. 

A Figura 4 ilustra estes conceitos usando a tabela Empregado da Figura 3 como 

exemplo. 

Departamento 

Id Sigl

a 

nome idGere

nte 

13 RH Recursos Humanos 5 

14 INF Informática 2 

15 RF Recursos Financeiros 6 

 

Alocação  

Id idProjeto idEmpregado  Projeto 

 100 1 1  Id Nome Verba 

101 1 2  1 PNADO R$ 

7.000,00 

102 2 1  2 BMMO R$3.000,00 

103 3 5  3 SGILM R$ 

6.000,00 

104 4 2  4 ACME R$8.000,00 

 

Empregado 

id Matrícula CPF Nome  Endereço  CEP IdDepartamento 

1 10223 038.488.847-89 Carlos Rua 24 de Maio, 40 22.740-002 13  

2 10490 024. 488.847-67 Marcelo Rua do Bispo, 1000 22733-000 13 

3 10377 NULL Adelci Av.Rio Branco,09 NUUL NULL 
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4 11057 034.586.837-20 Roberto Av. Apiacás, 50 NULL 14 

5 10922 NULL Aline R. Uruguaiana,50 NULL 14 

6 11345 025.464.788-67 Marcelo NULL NULL 15 

Figura 3: Exemplo de um banco de dados Relacional. 

   

Cada campo possui um tipo primitivo que qualifica os dados nele inseridos. No 

exemplo da Figura 4, o campo matrícula é constituído de um tipo numérico. Já a campo nome 

é constituído de um tipo texto. 

 Ainda no exemplo da Figura 4, vale observar que o campo idDepartamento é a chave 

estrangeira, pois faz referência a outra tabela, no caso, a tabela departamento da Figura 3. 

Empregado 

id Matrícula CPF Nome  Endereço  CEP IdDepartamento 

1 10223 038.488.847-89 Carlos Rua 24 de Maio, 40 22.740-002 13  

2 10490 024. 488.847-67 Marcelo Rua doBispo, 1000 22733-000 13 

3 10377 NULL Adelci Av.Rio Branco,09 NUUL NULL 

4 11057 034.586.837-20 Roberto Av. Apiacás, 50 NULL 14 

5 10922 NULL Aline R. Uruguaiana,50 NULL 14 

6 11345 025.464.788-67 Marcelo NULL NULL 15 

 

 

 

 

Figura 4: Conceitos de tabela, campo, tupla, chave primária e chave estrangeira. 

 

4.1.3.2 Passos para Criar e Manter uma Tabela em um BD Relacional  

 

PASSO 1: Criar uma tabela. Utilizando o conceito da DDL, cria-se uma tabela em BD 

usando o comando CREATE TABLE, com a seguinte sintaxe SQL: 

CREATE TABLE <<Nome_da_tabela>>  ( 

<<Campo1>> tipo1 <<Domínio>>   

<<Campo2>> tipo2 <<Domínio>>  , ...,, 

<<CampoN>> tipoN <<Domínio>>, 

[CONSTRAINT  <<Nome_do_Vínculo>>  tipo ]);  

Nesta declaração aparecem os seguintes parâmetros do tipo texto: 

 <<Nome_da_tabela>>: É um nome qualquer criado pelo DBA ou programador;  

 <<Campo>>: É o nome a ser dado ao campo da tabela; 

Tabela 

Linha 

tupla 

Chave  

Primária  

Chave estrangeira 

Colunas da tabela 
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 <<Tipo>>: É o tipo de dados que será armazenado no campo; 

 <<Domínio>>: É a abrangência, ou seja, os valores que o campo pode assumir; 

 <<CONSTRAINT>>: Essa cláusula determina as chaves primária e/ou 

estrangeira. 

Para o exemplo da Figura 4, pode-se criar a tabela EMPREGADO usando a seguinte 

declaração: 

 

CREATE TABLE Empregado 

(Id integer,matricula integer,cpf char(11),nome varchar(50),endereco 

varchar(50),cep char(9),idDepartamento integer, 

CONSTRAINT pk_empg PRIMARY KEY (id), 

CONSTRAINT fk_dept FOREIGN KEY (idDepartamento) REFERENCES 

Departamento(id)); 

 

A semântica do comando acima poderia ser explicada assim: “Crie uma tabela de 

empregados contendo o campo Id, do tipo inteiro não nulo; em seguida, o campo matrícula 

do tipo inteiro não nulo; o campo cpf deverá ter 11 caracteres do tipo texto; o campo nome 

com até 50 caracteres do tipo texto; o cep com 9 caracteres do tipo texto e o campo 

idDepartamento do tipo inteiro. Ainda na criação da tabela, considere que o campo Id é 

chave primária. Para isso, crie um vínculo denominado PK_EMPREGADO, e por fim crie 

outro vínculo com o nome FK_DEPARTAMENTO, este identificando idDepartamento  como 

chave estrangeira, que conterá o valor a servir de ligação com o campo Id da tabela de 

departamento.”  

 

PASSO 2: Inserir dados em uma tabela. As operações a serem feitas em uma tabela, 

em nível dos dados, são definidas por sentenças DML, utilizando o comando SQL INSERT, 

que possui duas sobrecargas. Eis a sua sintaxe geral: 

INSERT INTO  <<Nome_da_tabela>>  [(campo1,...., campoN)]   

Values (v_campo1,....,v_campoN) 

Nesta declaração: 

 INTO:  É uma cláusula que aponta para a tabela onde os dados serão incluídos; 

 <<Nome_da_tabela>>: É o nome da tabela; 

 [ ... ]: Indica que os elementos ali contidos são opcionais.             

Campo1,...,CampoN, são os campos a serem incluídos na tabela; 
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v_campo1,....,v_campoN, são as variáveis correspondentes aos campos da  

tabela. Uma vez omitidos os campos explícitos da tabela, subentende-se serem 

todos.  

Ilustrando o uso das duas sobrecargas do comando com o exemplo da Figura 4: 

1ª Sobrecarga de INSERT: Omite os campos a serem inseridos, subentendendo que o 

comando é para todos eles. 

 INSERT INTO EMPREGADO 

      VALUES(pId, pMatricula, pCpf, pNome, pEndereço, pCep, pDepartamento);  

 

2ª Sobrecarga de INSERT: Explicita os campos. 

 INSERT INTO EMPREGADO (Id, 

 Matricula,Cpf,Nome,Endereço,Cep,idDepartamento) 

 VALUES ( pId,pMatricula,pCpf,pNome,pEndereço,pCep,pDepartamento); 

 A semântica do comando acima pode ser explicada da seguinte forma: “Inclua na 

tabela de EMPREGADO o conteúdo de todos os campos conforme os valores elencados na 

cláusula VALUES.”                        

 

 PASSO 3: Excluir dados em uma tabela.  

 Sintaxe Geral: 

 DELETE FROM  <<Nome_da_tabela>> [WHERE  <<condição>>] 

 FROM: Informa a origem da fonte de dados; 

 <<Nome_da_tabela>>: É o nome da tabela; 

 [ ... ]: Indica que os elementos ali contidos são opcionais. WHERE é uma 

cláusula de restrição; <<condição>> é uma expressão lógica onde o comando será 

executado sempre que a sentença for verdadeira. 

 Como exemplo, a declaração abaixo exclui da tabela de EMPREGADO da Figura 4 

aquelas linhas cujo ID é  maior que 6. 

 DELETE FROM EMPREGADO WHERE ID > 6  

 

 PASSO 4: Alterar dados em uma tabela. 

 Sintaxe Geral: 

 UPDATE FROM <<Nome_da_tabela>>  

 SET Campo1 =<expressão1> [,...,CampoN] [WHERE  <<condição>>] 

 A única cláusula diferente do comando DELETE é SET. Sua função é atribuir um 

novo valor ao conjunto de campos existentes na tabela. 



26 

 

 

 Eis um exemplo com base na Figura 4: 

     UPDATE FROM EMPREGADO   

      SET IdDEPARTAMENTO =15 WHERE ID > 6  

A semântica do comando acima significa: “Mude todos os funcionários cujo ID > 6 

para o Departamento 15.” 

 

 PASSO 5: Consultar dados em uma tabela. 

 Sintaxe Geral:   

 SELECT [DISTINCT] {*, coluna [pseudônimo], ... } 

     FROM <<Nome_da_tabela1>> ,..., <<Nome_da_tabelaN>>    

     WHERE condição 

      GROUP coluna(s) 

      HAVING condição(ões) 

      ORDER BY {coluna, expr} [ASC|DESC]; 

 

 SELECT é o comando de consulta que acessa uma fonte dados indicada pela cláusula 

FROM sob determinadas condições nos campos (cláusula WHERE). SELECT também pode 

agrupar dados baseados em um conjunto de campos (cláusula GROUP), podendo restringir o 

grupo (cláusula HAVING), ordenando por coluna (cláusula ORDER BY), de forma 

ascendente ou descendente (cláusulas ASC ou DESC). 

 Como exemplo, o fragmento de código abaixo visualiza, a partir do BD da Figura 3, o 

id, matrícula, nome, endereço, cpf, CEP, endereço e nome dos departamentos aos quais os 

funcionários pertencem: 

 SELECT Id, Matricula,Cpf,Nome,Endereço,Cep,Departamento.nome 

 FROM EMPREGADO, DEPARTAMENTO  

 WHERE IdDepartamento=Departamento.id 

 

Assim, os comandos CREATE TABLE, INSERT, DELETE, UPDATE e SELECT são 

suficientes para criar e manter tabelas em um BD relacional. Dá-se o nome de Script ao 

conjunto de comandos para criar os objetos de dados. Para o exemplo ilustrativo, a infra-

estrutura do BD é feita mediante o Script abaixo: 

CREATE TABLE Departamento 

(Id integer,sigla char(2),idGerente integer,CONSTRAINT pk_dept PRIMARY KEY 

(Id)); 

CREATE TABLE Projeto  

(Id integer,nome varchar(30),Verba float,CONSTRAINT pk_proj PRIMARY KEY  

(Id)); 
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CREATE TABLE Empregado 

(Id integer,matricula integer,cpf char(11),nome varchar(50),endereço 

varchar(50),cep char(9),idDepartamento integer, 

CONSTRAINT pk_empg PRIMARY KEY (id), 

CONSTRAINT fk_dept FOREIGN KEY (idDepartamento) REFERENCES 

Departamento(id)); 

CREATE TABLE Alocacao (id integer, idProjeto integer,idEmpregado 

integer,CONSTRAINT pk_aloc PRIMARY KEY(id), 

CONSTRAINT fk_dpta  FOREIGN KEY (idProjeto) REFERENCES Projeto(id), 

CONSTRAINT fk_empa FOREIGN KEY (idEmpregado) REFERENCES Empregado(id)); 

 A Figura 5 Ilustra graficamente o BD do exemplo da Figura 4, considerando as 

chaves estrangeiras e primárias representadas, respectivamente, pelos ícones da corrente  e 

da chave .  

 
Figura 5: Diagrama do Banco de dados de Exemplo. 

 

Os comandos SQL podem ser executados via código de programação construído pelo 

desenvolvedor, mas também podem estar já pré-conFigurados no BD em forma de 

procedimentos armazenados. Neste caso, são chamados STORED PROCEDURES 

(MACHADO, 2009). Seu uso geralmente acelera o desempenho, pois o comando já estaria 

compilado no próprio BD. Um exemplo de código, com intuito de incluir dados na tabela de 

projeto, seria: 

CREATE PROCEDURE INCLUI_PROJETO 

@pID int, 

@pNome varchar(50), 
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 @pVerba money 

AS 

BEGIN 

      insert into dbo.projeto values(@pID,@pNome,@pVerba) 

END.  

Para testar o uso da STORED PROCEDURE pode-se usar dois métodos:  

 Declarando exec diretamente: 

 exec dbo.Inclui_Projeto 3,"Beta",89000;  

 Declarando uma variável e verificando o seu retorno: 

Declare @retorno int  

exec @retorno=dbo.Inclui_Projeto 4,"Gama",89000; 

 O efeito dos comandos acima produz na tabela Projeto da Figura 4 duas linhas 

adicionais, com a variável @retorno identificando se houve realmente um processamento. 

O uso de procedimentos armazenados exige uma infra-estrutura computacional mais 

robusta, pois o ambiente de rede e cabeamentos devem estar preparados para um rápido 

tempo de resposta às requisições dos usuários.   

           Utilizou-se neste trabalho o SGBD Oracle. Este fato e alguns detalhes importantes 

sobre a implementação são explicados no tópico sobre a metodologia desenvolvida. 

 

 

4.1.4 DESENVOLVIMENTO EM CAMADAS 

 

 

Segundo Buchman e colaboradores (1996), a arquitetura em camadas ajuda a 

estruturar aplicações que podem ser decompostas em grupos de subtarefas, nas quais cada 

grupo encontra-se em um determinado nível de abstração.  

Nesta estrutura, para garantir o isolamento entre as camadas, uma camada é colocada 

sobre outra até que seja alcançado o maior nível de abstração do sistema. A Figura 6, ilustra 

uma arquitetura na qual o menor nível de abstração é representado pela camada 1, e o maior 

pela camada N. J representa uma camada intermediária do sistema oferecendo serviços às 

superiores e requerendo serviços das inferiores. 
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Figura 6: Arquitetura em N camadas. 

 

Esta arquitetura apresenta uma importante característica: os elementos de uma camada 

trabalham dentro de um mesmo nível de abstração, e um elemento de uma camada não pode 

pertencer a outras. Numa visão abstrata, isto significa encapsular as implementações e 

disponibilizar aos usuários programadores interfaces para que operem sobre entidades 

internas às camadas. 

 Neste trabalho, o foco são os sistemas em três camadas como o ilustrado na Figura 7. 

Observa-se neste sistema vertical a identificação dos clientes através da imagem (I); os 

servidores de aplicação (II) e o servidor de Base Dados (III). 

Figura 7: Sistema de três camadas verticais. 

    

Servidor de Aplicação 

Servidor da Aplicação 

Servidor da Base 

de dados 

Cliente 

Cliente 

Cliente 
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A Figura 8 mostra um sistema vertical em camadas em cluster de alta disponibilidade 

com tratamento de tolerância a falhas aos servidores de aplicação e ao BD.  

Tais sistemas computacionais são chamados RAC (Real Application Cluster). Como 

há clusters nas instituições onde atua o GDN/CNPq, estes sistemas são viáveis para o Grupo. 

 

 
Figura 8: Camadas verticais e um cluster de BD com estrutura redundante

1
. 

 

A Figura 9 ilustra um modelo em camadas horizontais. Este difere do modelo vertical 

apenas na questão do desenvolvimento do software, ou seja, desenvolve-se o software no 

modelo horizontal e, no momento em que ele entra em operação dentro da infra-estrutura 

física disponível, seus componentes são alocados conforme a arquitetura disponível. 

A ilustração da Figura 9 representa o modelo em camadas desenvolvido para dar 

suporte a documentos, imagens e modelos computacionais de exposição. Ela mostra o aparato 

computacional construído para desenvolver a aplicação FrameDose. A ilustração é constituída 

por camadas horizontais coloridas para identificar funcionalidades da seguinte forma: 

 A camada de cor cinza representa as telas que o desenvolvedor constrói, isto é, a GUI;  

 A faixa de cor marrom tem a função primeira de processar operações de acesso a BD 

utilizando para isso a linguagem SQL;  

                                                 

1
 http://www.faitec-cons.com.br/solucoes-oracle/cluster-oracle-rac 
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 A faixa bege serve para identificar as classes de acesso a dados, sejam eles um BD ou 

qualquer outra fonte como planilhas, arquivos do tipo texto, aplicativos, entre outros. 

                       

Figura 9: Modelo de camadas horizontais. 

 

  O modelo em camadas celebra a arquitetura que permite alta coesão de 

componentes, proporcionando um rápido desenvolvimento das funcionalidades agregadas 

em pacotes que se comunicam com a camada imediatamente superior no aspecto 

horizontal. Nas linguagens orientadas a objetos, as DLLs (Dynamic Link Librarys, 

bibliotecas de vínculo dinâmico) são as camadas, que podem ser organizadas em 

namespaces e estes, em classes (PETZOLD, 2006). 

Um modelo em camada basicamente provê: 

 Acesso a dados: Um compartimento onde estão localizadas as classes que 

manipulam diretamente com a configuração, manipulação e comandos a serem 

processados pelo BD; 

 Serviços SQL: Compartimento onde estão as classes manipuladoras dos dados 

advindos da camada de acesso. Ele tem a importante função de conter as regras 

de acesso a serem disponibilizadas para a camada imediatamente superior; 

 Camada de aplicação: Interface com o usuário, ou seja, trata-se de um ambiente 

onde são mostrados ao usuário controles da funcionalidade do modelo. 

 Portanto, desenvolver uma aplicação em camadas, significa separar os procedimentos 

que atuam na aparência da aplicação, na lógica de negócios e no acesso a dados 

(MACORATTI, 2010). Fazendo uma analogia, desenvolver um modelo em camadas é similar 

a confeccionar um bolo, como ilustrado na Figura 10. A cobertura é a camada de 

apresentação, os recheios são o conjunto de procedimentos lógicos do sistema e a base do 

bolo é o acesso aos dados. 

 

   



32 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Analogia de um bolo com desenvolvimento de modelo em 3 camadas.  

 

Figura 11 ilustra a visão geral (à esquerda) e a implementação de uma solução em 3 

camadas usando o Visual Studio 2010 na linguagem C# (à direita). 

 

Camada de Interface com 

o usuário 

  

Camada de Negócios 

 

Camada de Acesso de 

Dados 

 

 

 

Figura 11: Esquema e implementação de uma solução em 3 camadas.  

 

 

A cobertura do bolo com morangos e 

glacê seria a camada de interface (UI) 

com o usuário que se comunica com o 

recheio. 

O recheio do bolo seria a camada de 

negócios onde esta a parte principal da 

aplicação: a lógica do seu aplicativo. A 

camada de recheio (BLL) se comunica 

com a camada de acesso (DAL) e a 

camada de interface (UI). 

Banco de dados 

A camada base do bolo seria a camada 

de acesso a dados. Ela se comunica 

com a camada do recheio (BLL) e a 

base que seria o banco de dados. 
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 Como se vê na Figura 11, cada projeto no Visual Studio corresponde a uma camada. A 

camada UI (User Interface) ou GUI pode ser um projeto do tipo Windows Forms 

Application, WPF, página Web, aplicação Mobile, etc. Ela é responsável pela aparência da 

aplicação. O projeto BLL (Bussiness Logic Layer ou camada de negócios) armazena a lógica 

da aplicação. Nela estão localizadas as classes de entidade de BD e as classes de 

transformação. Estas se comunicam com a UI. O projeto DAL (Data Acess Layer ou camada 

de acesso a dados) é responsável por realizar o acesso e a persistência dos dados, auditando 

a comunicação entre a camada BLL e a UI. 

Ainda com relação à Figura 11, a UI ali exemplificada é uma aplicação desenvolvida 

para ser executada no paginador (Browser). A BLL é a camada que recebe a requisição, 

repassando-a à nossa terceira camada. A DAL é a camada que identifica o BD que está sendo 

acessado através de um identificador chamado objeto de conexão, o tipo de usuário e a 

operação a ser executada. Então, transforma em comandos SQL estas informações. A camada 

mais inferior (o BD) recebe as informações vindas das outras camadas, retornando a 

informação que o usuário solicitou, respeitando a questão do isolamento entre elas, 

analogamente ao que ocorre no modelo ISO (TANENBAUM ,2003) para redes de 

computadores. 

 A Figura 11 ilustra uma solução geral. Enquanto que a Figura 12 mostra a solução 

implementada para o FrameDose.  

 

Figura 12: Solução do FrameDose. 
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Como se vê na Figura 12, o modelo do FrameDose é de 3 camadas, correspondentes 

aos projetos _formCamadaUI, BLL e DAL. Cada projeto tem melhoramentos específicos para 

o tipo de solução que se pretende produzir. A solução do FrameDose mostrada na Figura 12 

incorporou o esquema de desenvolvimento com base em padrões de projeto (do inglês Design 

Patterns). 

 

 

4.1.5 PADRÕES DE PROJETO 

 

 

Definem-se padrões de projetos como um conjunto de procedimentos, de boas 

práticas, um repertório de idéias concebidas geralmente em uma linguagem de modelagem 

chamada UML (acrônimo de Unified Model Language), no intuito de registrar formas de 

melhor produzir uma solução. 

Sua origem, segundo SHALLOWAY e TROTT (2004), fixou-se didaticamente com a 

publicação do livro Design Pattern: Elements of Reusable Object-Oriented Software 
2
, escrito 

por Gamma, Helm, Johson e Vlissides (conhecidos, afetuosamente, no meio acadêmico como 

gangue dos quatro). 

 

O livro, ainda segundo o autor: 

 

 Aplicou a idéia de padrões de projetos a software. 

 Descreveu uma estrutura para catalogar e descrever tais padrões. 

 Catalogou 23 padrões conforme a Ilustração. 

 Descreveu com rigor e enfoque orientado a objetos estratégias necessário ao 

projeto de software orientado a objetos. 

 

 

 

 

 

 

                                                 

2
 Gamma,E.,Helm,R.,Johnson,R.,Vlissides,J.Design-Patterns:Elements of Reusable Object-Oriented 

Software,Reading,Mass.:Addison-Wesley,1995. 



35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Os Padrões de projeto existentes. 

 

O presente trabalho enfocou apenas dois padrões, o Façade e o Factory Method, 

classificados respectivamente como estruturais e criacionais identificados em vermelho e azul 

na Figura13. 

Gamma e colaboradores (2000), pontua que cada um dos  padrões referidos na Figura 

13, por definição, possui os seguintes atributos : 

 

 Nome - Refere-se à identificação do padrão; 

 Intenção- Uma descrição sobre o padrão; 

 Motivação- Esclarecimento de como o padrão surgiu;  

 Aplicabilidade- Informa que tipo de problema ele se propõe a resolver; 

 Estrutura- Um diagrama mostrando como o padrão atua; 

 Participantes- Informa que componentes participam do padrão; 

 Colaborações- As interrelações entre os participantes; 

 Conseqüências- Vantagens e desvantagens do padrão; 

 Implementação - Um exemplo de funcionamento do mesmo. 

 

De maneira geral, os padrões de projeto que serão vistos em seqüência, tem como 

objetivos principais permitir integrar sistemas através de uma fachada (uma tradução para o 

nome de origem francesa façade) na GUI e providenciar uma conFiguração geral para 

instanciar fabricar (tradução para factory), em tempo de execução um objeto de banco de 

dados a ser manipulado pelo sistema. 
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4.1.5.1 O padrão Façade  

 

 

De acordo com o trabalho da Gangue dos Quatro 
3
·, o objetivo do padrão é “fornecer 

uma interface unificada para um conjunto de interfaces de um subsistema. O Façade define 

uma interface de mais alto nível, tornando o subsistema mais simples de usar” 
1
 

 

Figura 14: Ilustração do padrão Façade. 

 

Ilustrativamente, teremos a Figura 14, o cliente acessa os subsistemas de forma 

transparente, apenas instanciando a classe imediatamente abaixo.  

   

 

Figura 15: Ilustração do padrão Façade sob o enfoque problemático 
4
. 

 

Observa-se pela Figura 15, o risco que se corre ao usar este padrão isoladamente. No 

entanto, se o que se deseja  for apenas reaproveitar sistemas legados em uma interface mais 

moderna
5
, esse é o padrão. 

 

                                                 

3
 Nota explicativa: também conhecido na literatura como GoF  de Gangue of Four  

4
 http://home.earthlink.net/~huston2/dp/facade.html 

5
 Nota: Este método de reutilização também chama-se wrapper 



37 

 

 

 

4.1.5.2 Padrão Factory Method   

 
Figura 16: O padrão Factory Method  

6
. 

 

A Figura 16 ilustra um diagrama representando o padrão Factory Method. Segundo a 

Gangue dos Quatro 
7
, o objetivo deste padrão é termos uma interface para criar objetos, pois 

às vezes é preciso instanciar objetos conforme a interface.  

É uma prática comum usar este padrão na construção de frameworks
8
. O motivo desse 

fato está no alto nível de abstração que essas fábricas genéricas exigem, deixando a cargo do 

usuário os detalhes de implementação, obedecendo aos padrões da interface.  

Na Figura 16, a classe Product representa efetivamente o que será usado pelo sistema, 

enquanto ConcreteProduct  é o objeto que foi instanciado através da fábrica de objetos 

Creator, dotado de uma interface ConcreteCreator, um gabarito contendo o que deve conter a 

classe ConcreteProduct. 

A título de ilustração, observando a Figura 17 e utilizando a notação da Figura 16, 

tem-se 3 produtos candidatos a serem instanciados como do tipo Moto, todos estes possuem  

incorporados a interface MotoFactory.Assim , utilizando-se a Figura 17, um product 

denominado Moto e três ConcreteProduct : Honda, Suzuki e Yamaha e  a classe Motofactory 

carrega o objeto concreto na classe produto. 

 

                                                 
6
 http://www.dofactory.com/Patterns/PatternFactory.aspx#_self1  

7
 Gamma,E.,Helm,R.,Johnson,R.,Vlissides,J.Design Patterns:Elements of Reusable Object-Oriented 

Software,Reading,Mass.:Addison-Wesley,1995. 

 
8
 Referência pessoal:Frameworks  são hierarquias ou plataformas de classes genéricas para um certo domínio de 

aplicações 
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Figura 17: Factory Method em ação. 

 

 

 

 

Figura 18: Trecho do código Implementando o modelo Factory Method. 
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4.2 MODELOS COMPUTACIONAIS DE EXPOSIÇÃO  

 

 

Os Seres vivos estão freqüentemente expostos a diversos tipos de radiação sendo as 

ionizantes aquelas que podem nos trazer transtornos, pois a mesma tem potencial de modificar 

a estrutura dos tecidos e células. 

Estas radiações nos ocorrem de várias fontes como, por exemplo, da atmosfera, dos 

raios cósmicos, da necessidade de exames em que usa-se  radionuclídeos  como contrastes, 

nos diagnósticos por imagens ou no próprio trabalho profissional em que a exposição torna-se 

inevitável.  

O uso de modelos que simulem um organismo vivo, a interação da radiação com a 

matéria através de métodos Monte Carlo, e as características da fonte ao qual estará 

submetido são meios que podem possibilitar testes/ensaios que visam a proteção aos efeitos 

determinantes e estocásticos da radiação seja minimizada. Segundo TURNER e colaboradores 

(1985), os métodos computacionais são de grande utilidade para simular e prever situações 

que envolvam riscos a quem se expõe.  

Um modelo computacional de exposição, como ilustrado na Figura 19, incorpora a 

textura do corpo humano, as fontes e campos que agem em um indivíduo quando submetido a 

radiações ionizantes. Percebe-se então que a tarefa de simular tais eventos da natureza passa 

pela necessidade de criar via computador modelos matemáticos que reflitam com fidelidade 

tais fenômenos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Passos envolvida na construção de um modelo dosimétrico para o corpo inteiro (BOZRKURT, 2000) 

 

 A Figura 19 mostra que a construção de um MCE exige várias etapas, envolvendo na 

sua construção diversos saberes como técnicas em processamento de imagens e computação 

OBTENÇÃO DAS 

FATIAS DAS 

IMAGENS 

EXECUÇÃO DA 

SEGMENTAÇÃO 

ATRIBUIÇÃO DAS PROPRIEDADES 

DOS MATERIAS 

PREPARAÇÃO DO “INPUT” PARA O 

CÓDIGO MONTE CARLO  

MODELO 

ANATÔMICO 
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gráfica, conhecimentos de detalhes anatômicos, técnicas em física nuclear e métodos Monte 

Carlo. 

 Nesta revisão bibliográfica e do estado da arte em MCEs, em cada etapa descrita na 

Figura 19, deu-se ênfase ao que está sendo desenvolvido nos trabalhos do GDN/CNPq. 

PASSO 1: Obtenção das fatias das imagens - Uma imagem é uma matriz de duas 

dimensões contendo, basicamente  o valor do pixel é a cor do mesmo, em caso especifico, o 

valor tom de cinza. Essas imagens podem ser adquiridas de equipamentos diversos, mas no 

caso de fantomas, podem ser oriundas de tomografia, imagens de ressonância magnética, 

radiografias digitais, ou até mesmo de modelos matemáticos e oriundos de atlas de anatomia e 

softwares geradores de superfícies, malhas e volumes como é o caso do FASH 3 (CASSOLA, 

et al 2010) conforme  Figura 19. No processo de voxelização, reduziu-se a sua aresta em um 

terço, ou seja, o tamanho do voxel para o FASH e MASH padrão é de aresta 0,12cm. 

 

 

 

 

Figura 20: Fantoma FASH_STA em vista frontal (à Esquerda) e Visão de uma fatia transversal do 

fantoma (à direita). 
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  PASSO 2: Segmentação das imagens -  Segmentar significa extrair, de forma 

relevante, áreas que se deseja estudar. Existem várias ferramentas para segmentar imagens 

como, por exemplo, o software DIP, de Vieira e colaboradores, desenvolvido e sempre 

atualizado, agregando contribuição de alunos de iniciação científica e de pós-graduação do 

GDN/CNPq. Os itens da Figura 20 ilustram, respectivamente, uma imagem anatômica de 

pelve (a) retirada de um livro, a sua segmentação por software (b), segmentação manual (c) e 

a imagem da segmentação manual sendo tratada por filtros (d). 

 

 

 

 

(a)  

 
 (b) 

 

 

 

(c)  (d) 

Figura 21: Imagem anatômica de pelve (Mattoso, 1987) e sua segmentação. As imagens (c) e (d) são 

segmentações manuais. 

 

As Figuras 22 e 23 mostram o processo de tratamento de imagem através da aplicação 

de um software. Primeiramente a imagem é alimentada em um componente do formulário e 

em seguida, respondendo a ação de convolução utilizando o algoritmo abaixo: 

              inicio  processa_click_botão_convolução 

cria-se uma matriz 3 x3  denominada máscara  

preenche-se com  os valores  M =      

nova_imagem  convoluçao(imagem_atual,M,0) 

fim_algoritmo  
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função convolução (img,masc,fator):Matriz 

        soma  soma dos coeficientes da matriz 

       para cada linha da imagem  

        para cada pixel da imagem  faça  

                    construa Rv=   +fator  

                   Rv Rv/soma 

                   Atualiza_pixel   

        fim para 

        atualiza_linha  

        nova_imagem [linha] linha_atual 

       fim para   

      convolução nova_imagem  

fim função  
 

A imagem é modificada delineando as bordas das estruturas, a matriz M caracteriza 

um filtro passa-alta, aqui usados para realçar detalhes finos de uma imagem.  

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: efeito antes da segmentação (RESENDE FILHO, 2009). 

 

 

Figura 23: efeito depois da segmentação (RESENDE FILHO, 2009). 
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PASSO 3: Classificação - Uma vez segmentados, os objetos das imagens necessitam 

serem identificados através de números únicos para que o acoplamento Monte Carlo se faça
9
.  

 

PASSO 4: Reamostragem (Resampling em inglês) - essa técnica aplica-se a imagens 

segmentadas e basicamente implica em redimensionar a imagem através de filtros 

morfológicos, geralmente convoluções (operações) sobre determinada máscara (GONZALEZ 

et al, 2010).  

 

Figura 24: efeito da reamostragem (RESENDE FILHO, 2009). 

 

 

           No Aspecto geométrico, um modelo computacional para ser visualizado deve passar 

dados para o espaço tridimensional, é quando surge à idéia de voxel, acrônimo de Volumetric 

Pixel, a unidade básica e indivisível geométrica para simular os elementos do corpo de um 

organismo. Assim, dentro de um cubo euclidiano, colocam-se vários voxels e para 

diferenciar-se um órgão de outro atrela-se a cor ao conjunto de coordenadas (x,y,z). 

Analogamente aos órgãos, tem-se que converter os seus volumes em voxels, localizá-los 

geometricamente no cubo e dar-se um identificador único a eles. 

Existem vários tipos de fantoma de Voxel, supondo que tenhamos fantomas 

masculinos e femininos com dimensão do voxel 0,36 mm x 0,36 mm x 0,36 mm teríamos 

uma geometria definida por planos tridimensionais com voxels na ordem de milhões. A 

Figura 25 abaixo ilustra a configuração geométrica de um fantoma de voxel. O GDN/CNPq 

utilizou durante muito tempo dois fantomas específicos: O Masculino (MAX) e o Feminino 

                                                 

9
 Ao leitor interessado em técnicas Monte Carlo, uma referência básica está em: (KALOS, M. H.; 

WHITLOCK,1986.) 
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(FAX). O tamanho padrão de cada voxel é o cubo de aresta 0,36 mm. Todo o fantoma possui 

5,3 milhões de voxels. A Figura 25-a ilustra a modelagem do FAX, os números inteiros 

indicam os planos ortogonais segundo os eixos x, y ou z. A Figura 25-b indica os voxels 

agupados formando um cubo. 

Esta técnica da Figura 25-a é utilizada pelo software simulador de Monte Carlo 

MCNP, no caso elas indicam as dimensões do fantoma FAX: 163.08 cm de altura, 26.64 de 

largura  e 56.88 de espessura. 

 

 

1 Px 56.88  

 

2 Px 0.0  

3 Py 26.64  

4 Py 0.0  

5 Pz 163.08  

6 Pz 0.0  

                   

Figura 25 (a) Representação dos planos que definem a célula principal FAX e (b) diagrama esquemático da 

célula do bloco principal do MCNP. 

 

A Figura 26 ilustra cortes do fantoma FAX segmentado (KRAMER et al., 2004), da 

esquerda para direita, o modelo para o fantoma adulto nas posições Antero-posterior 

(AP),posterio-anterior(PA), e em corte sacro-cranial. 

 

Figura 26: Corte Sacro Cranial Fantoma antropomórfico FAX. (Fantoma Feminino). 

 

 

Figura 25-a 

Figura 25-b 

1..................74 

453................1 

1.........158 
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A Comissão Internacional de Proteção Radiológica (ICRP) tem a responsabilidade de 

tecer critérios ou recomendações para proteger trabalhadores que exercem suas atividades 

nesse meio e ao público em geral. Tais indicativos incluem a adoção de grandezas de proteção 

a serem usadas em dosimetria interna e externa.           

A tabela 1 mostra o resultado da composição química simulada para o fantoma 

feminino dos tecidos, cartilagens, ossos, medula óssea vermelha e amarela.          

 

 
Tabela 1: Composições químicas dos principais órgãos do simulador FAX (ICRU 44, 1989). 

 

No entanto, conforme ilustrado na Figura 27 observe que tais resultados são variáveis 

com a idade, por exemplo, para a criança e o adulto a densidade óssea é diferente, pois no 

primeiro caso, existem as cartilagens que se transformam em osso ao longo do tempo devido 

ao crescimento, assim como em pessoas mais idosas, a perda de cálcio provoca uma menor 

concentração da massa óssea. 

 

Símbolo 
Tec. 

Mole 
Gordura Pulmões Músculo Pele Cart. Ossos 

Med. O. 

Vermelha 

Med. O. 

Amarela 

H 10,5% 11,4% 10,3% 10,2% 10% 9,6% 3,4% 10,5% 11,5% 

C 12,5% 59,8% 10,5% 14,3% 20,4% 9,9% 15,5% 41,4% 64,4% 

N 2,6% 0,7% 3,1% 3,4% 4,2% 2,2% 4,2% 3,4% 0,7% 

O 73,5% 27,8% 74,9% 71,0% 64,5% 74,4% 43,5% 43,9% 23,1% 

Na 0,2% 0,1% 0,2% 0,1% 0,2% 0,5% 0,1% - 0,1% 

Mg - - - - - - 0,2% - - 

P 0,2% - 0,2% 0,2% 0,1% 2,2% 10,3% 0,1% - 

S 0,18% 0,1% 0,3% 0,3% 0,2% 0,9% 0,3% 0,2% 0,1 

CI 0,22% 0,1% 0,3% 0,1% 0,3% 0,3% - 0,2% 0,1 

K 0,21% - 0,2% 0,4% 0,1% - - 0,2% - 

Ca 0,01% - - - - - 22,5% - - 

Fe 0,01% - - - - - - 0,1% - 

I 0,01% - - - - - - - - 
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Figura 27: Vieira 2004, quantidade da médula vermelha e amarela em humanos.  

 

A quantidade de fantomas antropomórficos existentes ainda é insuficiente para 

representar populações com variabilidades estruturais, alimentares e étnicas diversas. Embora 

os seres humanos sejam da mesma espécie, as diferenças de estruturas levam a tamanhos de 

órgãos diferenciados, um fato relevante para a dosimetria.  

 A Tabela 2 ilustra o trabalho de transformação de órgão para Voxel baseado no 

volume e densidade. Essa representação se faz necessária, pois o elemento indivisível é 

baseado em pixel volumétrico.       

 

Tabela 2: Representação dos IDs de alguns órgãos e tecidos do FAX. 

 

Fax Órgão Nº de 

voxels 

0 Ar 4023972 

1 Pele 98162 

5 Espinha 23600 

6 Costelas+Claviculas+Ester

no+Escápula 
12951 

7 Pélvis 13000 

8 Coração 12656 

9 Músculo 357225 

12 Fígado 28578 

14 Rins 5614 

 

 A Tabela 3 mostra alguns dos diversos fantomas existentes, a forma de aquisição das 

imagens que o geraram, sua origem, a raça à qual pertencem, idade e gênero, a medida do 

voxel e a que parte do corpo foi submetida às imagens.  
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Tabela 3: Os Diversos Fantomas de Voxel 

 

Fantoma Imagem Origem Raça Idade e gênero Tamanho 

doVoxel 

( ) 

Parte 

Baby CT Cadáver Branca 5 semanas feminino 2.90  

CHILD CT Paciente com 

leucemia 

Branca 7 anos feminino 19.00  

Zubal 

Phantom 

CT Paciente com 

melanoma 

Branca Adulto masculino 46.70 Cabeça e 

tronco 

NORMAN MRI N/A Branca Adulto masculino 8.10  

ADELAIDE CT Paciente Branca 14 anos feminino 64.00 Tronco 

Vip-man Foto Cadaver Branca 38 anos masculino 0.10  

Golem CT Paciente com 

leucemia 

Branca 38 anos masculino 34.60  

Otoko CT N/A Japonês Adulto masculino 9.60  

UF recém 

nascido 

CT Cadáver Branca 6 dias feminino 0.30  

UF 2  CT Cadáver Branca 6 meses feminino 0.30  

Vissible-

human 

CT Cadáver Branca 38 anos masculino 4.30 Cabeça até 

os Joelhos 

Frank CT Paciente Branca 48 anos masculino 2.80 Cabeça e 

tronco 

Donna CT Paciente Branca 40anos feminino  35.16  

Helga CT Paciente Branca 28 anos feminino 9.60 Cabeça até 

as coxas 

Irene CT Paciente Branca 32 anos Feminino 17.58  

KORMAN MRI Paciente Branca 30 anos masculino 40.0  

MAX N/A N/A Branca Masculino adulto 46.70 Fantoma 

Zubal 

Modificado 

FAX CT Paciente Branca 37 anos feminino 46.70 Pernas de 

mulher com 

62 anos 

 

 

 A Tabela 4 contém imagens ilustrativas de alguns modelos antropomórficos providos 

pela literatura especializada e que foram descritos na tabela 03, eles reforçam a idéia da 

importância em se construir famílias de fantomas diferenciados para que um dia se possa 

fazer o perfil radiológico de qualquer paciente com mais acurácia, para diferentes populações.  
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Tabela4: Descrição de alguns modelos de fantomas de voxels existentes
10

 

   

Golem NORMAN Vip-Man 

   

Helga Irene Mother/Fetus 

   

UF2 UF Newborn Zubal´s 

    

FAX MAX Donna Otoko 

 

A Tabela 5 mostra as massas dos órgãos e tecidos radiossensíveis do homem de 

referência da ICRP 89, do fantoma matemático ADAM [KRAMER et al., 1982] e dos 

fantomas de voxels GOLEM (ZANKL e WITTMANN, 2001), NORMAN (DIMBYLOW, 

                                                 

10
 http://www.eurados.org/conrad/Bologna/08-10-07-Zankl.pdf 
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1995), VIPMAN (XU et al., 2000) e MAX (KRAMER et al., 2004). A tabela mostra o quão 

próximo o MAX está do homem de referência com relação às massas dos órgãos críticos. 

 

Tabela 5: Massas (g) de órgãos e tecidos do homem de referência e de vários fantomas 

ÓRGÃO/TECIDO ICRP 89 GSF GSF NRPB RPI UFPE 

Homem de 

referência 

ADAM GOLEM NORMAN VIPMAN MAX 

Gordura 14600,0 - 19970,0 16513,0 36326,6 14591,7 

Glândulas Adrenais 14,0 15,5 22,8 14,8 8,3 14,7 

Bexiga 50,0 45,0 68,4 48,6 41,4 50,0 

Esqueleto 10500,0 10175,0 10450,0 10177,0 11244,6 11371,6 

Cérebro 1450,0 1349,0 1218,0 1469,0 1574,0 1450,0 

Cólon (parede e conteúdo) 670,0 724,0 534,0 732,0 2081,0 670,0 

Olhos 15,0 - 25,6 - - 15,8 

Rins 310,0 284,0 316,0 318,0 335,4 310,0 

Fígado 1800,0 1806,0 1592,0 1800,0 1937,9 1800,0 

Pulmões 1200,0 1000,0 747,0 987,0 910,5 1061,5 

Músculo 29000,0 - 26970,0 29177,0 43002,6 31003,8 

Esôfago 40,0 39,7 30,1 42,1 38,9 40,0 

Pâncreas 140,0 96,0 71,9 104,0 82,9 140,0 

RBM 1170,0 1500,0 1177,0 1412,0 1128,6 1200,0 

Intestino Delgado (parede e 

conteúdo) 1000,0 1046,0 959,0 1081,0 1291,8 1000,0 

Pele 3300,0 3130,0 4703,0 4896,0 2253,4 3254,8 

Baço 150,0 174,0 174,0 170,0 244,0 150,0 

Estômago (parede e conteúdo) 400,0 397,0 233,0* 292,0 497,7 400,0 

Testículos 35,0 37,0 21,1 36,0 21,0** 34,7 

Timo 25,0 20,0 10,7 19,7 11,2 25,0 

Tireóide 20,0 20,0 25,8 20,0 27,6 19,8 

Traquéia 10,0 - 13,7 - 7,3 14,3 

Massa Total (g) 73000,0 70450,0 68930,0 70000,0 104277,2 74651,6 

Altura (cm) 176,0 170,0 176,0 170,0 186,0 175,3 

* Apenas a parede do estômago; **Apenas um testículo. 

GSF = Research Center for Environment and Health, Munich, Germany; NRPB = National Radiological 

Protection Board, Chilton, UK; RPI = Rensselear Polytechnic Institute, Troy, New York, USA; UFPE = 

Universidade Federal de Pernambuco, Recife, Brasil. 

 

Os códigos Monte Carlo, um item importante na construção de MCES, são técnicas 

baseadas em geração de números aleatórios onde, com as condições do problema a ser 
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resolvido, faz-se uma modelagem baseada em sorteios obedecendo a um algoritmo genérico 

conforme se segue: 

 

 Gere aleatoriamente uma amostra; 

 Aplique a função do integrando para a amostra; 

 Ache a média dos valores da amostra; 

 Multiplique o valor da média pela diferença dos intervalos. 

 

Seguindo-se esses passos, torna-se possível resolver integrais do tipo:  

2121 )(,, dxpxp

dxpgxgE
, Deseja-se, portanto, um “valor esperado” para 

integral  
n

k

k

b

a

b

a

g
n

ab

gEabd
ab

g
abdg

1

1

)(

 

 

Por exemplo, supondo a integral de f(x) = x², no sistema R constrói-se uma função  

seguindo-se a estrutura: 

 

1. int.x2 = function(n,a,b){ 

2. x = runif(n,a,b) 

3. y = x*x 

4. int.x= (b-a)*mean(y) 

5. return(int.x2) 

6. }  

Onde 

 n  representa  a quantidade de iterações ; 

 a   o intervalo inicial ; 

 b  o intervalo final; 

O uso desta função ocorre da seguinte forma: 

 int.x2(100,0,1)  , para N=100 amostras – Lê-se : “calcule  para 100 amostras , 

o valor da integral variando o intervalo de 0 a 1”  
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 int.x2(1000,0,1) , para N=1000 amostras– Lê-se : “calcule  para 10000 

amostras, o valor da integral variando o intervalo de 0 a 1”. 

  O código a seguir, mostra a geração da integral desejada e a Figura 17 ilustra 

o comportamento comparativo do valor da integral, baseado na variação do valor de 

N. 

  

1.  n = c(100,1000,10000,100000,1000000) 

2. y = matrix(0,ncol=length(n),nrow=50) 

3. for (j in 1:length(n)){ 

4. m=NULL 

5. for (i in 1:50) m = c(m,int.x2(n[j],0,1)) 

6. y[,j] = m 

7. } 

8. boxplot(data.frame(y),names=n)  

 

 

Figura 28: Gráfico da convergência da integral 

 

    O texto de Turner, sob o titulo “A Monte Carlo primer for Health Physicists”, de 

1985, bem ilustra o método a partir da solução de uma integral simples, a saber:  

que tem o resultado o valor 9. As técnicas utilizadas no “paper”, ainda  utilizavam a 

linguagem Fortran, mas bem ilustram os dois métodos. 
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Tabela 6: Representa um diagrama esquemático do texto de Turner sobre o método Monte Carlo. 

 

 

Problema Inicial: Calcular a área da 

figura ao lado. Quando a integral é 

complicada, métodos analíticos são 

aplicáveis ou podem ser 

solucionados/não dos ineficientes em 

resolver tais tipos de problema. Faz-se 

então, o uso de computação em 

simulações numéricas e estatísticas. 

 

 

 

 

 

Observa-se acima a solução dada em 

FORTRAN, utilizando-se dois métodos: 

Método 1: Calcula-se  a média dos valores 

quadráticos de  x e multiplica-se o resultado 

por 3 ( largura). 

Método 2: Gera-se N números  pseudo 

aleatórios , observando-se o percentual de 

vezes que o par (x,y) localizou-se na região 

desejada , multiplicando-se o resultado por 

27. 
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As simulações Monte Carlo aplicadas à dosimetria são muito utilizadas para 

posicionar a distância do objeto a fonte e prever de forma estatística a taxa de dose depositada 

e absorvida em determinado órgão, obedecendo aos fenômenos de interação da radiação com 

a matéria.  

 Em síntese, um MCE para o corpo humano, necessita para ser construído de: 

 Fontes radioativas; 

  Campos a serem irradiados; 

  Um fantoma humano com base em dados da ICRP ou em modelos de 

interesse para o grupo de pesquisa; 

  Um código Monte Carlo para cálculos dosimétricos; 

 E métodos eficazes para estimar a dose equivalente nos tecidos ósseos, na 

pele e em pequenos volumes de interesse (dosimetria celular, por 

exemplo). 

 

DOSIMETRIA NUMÉRICA 

 

 

EXTERNA INTERNA 
Códigos Monte Carlo 

Matemáticos e 

de Voxels 
Macro 

m em cm 

Células 

Formas 

Geométricas e 

de Voxels 

Formas 

Geométricas e 

de Voxels 

Órgão 

Corpo Inteiro 

Pequena escala 

cm em mm 

Micro 

mm em nm 

Fantomas 
Escala 
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Dentre as publicações e artigos do GDN/CNPq, na área de MCE, pode-se citar: 

 

 KRAMER (2004) constrói o FAX, um simulador antropomórfico, a partir de 151 

imagens CT de tronco e cabeça de uma mulher de 37 anos, 63 Kg de peso e altura 

1,65 m; 206 imagens de varredura de braços e pernas de uma mulher de 62 anos; 

Cabeça do VOXELMAN (ZUBAL 2010); Peso e altura adaptados a ICRP 89; Os 

órgãos de risco foram segmentados manualmente. Neste trabalho ainda foram 

produzidas as 12 Fontes para o simulador EGS4. 

 

 SANTOS (2006) desenvolveu um modelo computacional para cálculos de dose 

absorvida em órgãos e tecidos do corpo humano nas situações de exposições 

acidentais. 

  

 LOPES FILHO (2007) apresentou um MCE para avaliar coeficientes entre dose 

equivalente e acumulada. Isto foi feito, utilizando-se imagens de varredura pré-dose 

em pacientes que se submeteram a radioterapia, utilizando-se o código Monte Carlo 

EGS4, o fantoma FAX e criando-se fontes internas desenvolvidos no trabalho de 

VIEIRA (2004) para representar áreas-quentes (Iodo-sensíveis) nas imagens usadas 

em medicina nuclear. Usou-se ainda os softwares utilitários DIP e FANTOMAS, 

obtendo assim os arquivos de entrada para o EGS4. Esta tese criou um modelo para 

avaliar a dose equivalente em pacientes submetidos à radioiodoterapia mediante a 

estimativa de tempo que cada órgão acumula a ministração de Iodo 131 em seus 

tecidos. Portanto, trata-se de um MCE para Dosimetria interna.   

 

 PEIXOTO (2008) desenvolveu um MCE completo de rato. Utilizou acoplamento 

Monte Carlo elaborado no MCNP. 

 

 CASSOLA (2010) e colaboradores desenvolveram uma nova versão, o FASH, um 

fantoma construído sinteticamente a partir de softwares livres. 

 

Um dos grandes desafios que surgem, está em armazenar esses volumes. O Fax usa 

um voxel de 0,36cm de aresta, enquanto o FASH utiliza arestas de 0,12 cm. Segundo 

KRAMER e colaboradores (2003), o FAX usa cerca de 5,3 milhões de voxels o FASH usaria 

143,1 milhões de voxels, 27 vezes mais voxels. 
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Leal Neto e colaboradores, em 2010, construíram um formato de arquivo denominado 

SID, a técnica de armazenamento basicamente consiste em coletar informações de frequência 

de cada tipo de identificador de tecido, lembrando um cartão MCNP. Esta técnica reduziu o 

tamanho do arquivo FASH à sétima parte do original. Estudos do GDN/CNPq se intensificam 

no intuito de acoplar este novo formato de arquivos aos simuladores de interação da radiação 

com a matéria, como o EGSnrc (KAWRAKOW, 2000)  e o GEANT. 

A Figura 29 Mostra os fantomas FAX, VOXELMAN e FASH. Observa-se a evolução 

tecnológica dos modelos. Entretanto, a geração de um MCE exige também que se desenvolva 

códigos Monte Carlo mais eficientes de forma a substituir os voxels e também novas fontes. 

 

 

 

 

Figura 29: Os fantomas, FAX, VOXELMAN E FASH 
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5 MATERIAIS E MÉTODOS  

 

 

5.1 MATERIAIS  

 

 

Na Elaboração do FrameDose foram usados 

 

 Sistema Gerenciador de Banco de dados Oracle Versão 10G
11

- Um SGBD de 

larga atuação no mercado, inclusive nos meios científicos. É tido como um dos 

bancos de dados mais seguros e confiáveis do mundo 

 Oracle Developer ToolBox 11G
12

 -Trata-se de uma biblioteca para  acesso a 

recursos do banco de dados Oracle. Ele foi utilizado para garantir  

acessibilidade com performance posto que o Visual Studio .net não possui 

acesso nativo ao Oracle. 

 Visual Studio .NET 2010- Versão Ultimate
13

 -Ferramenta onde se provê um 

ambiente de programação. Foi de fundamental importância neste trabalho, pois 

a mesma possui uma interface de desenvolvimento que não seria possuir 

modelos prontos configurações, formulários/botão/caixa dialogo que facilita a 

criação de interface com o usuário. 

 Software DIP (Digital Image Processing – VIEIRA et al)
14

-Ferramenta de 

processamento de imagens desenvolvida em ambiente .net, agregando recursos 

de transformação de imagens  

 Software PDI-JECA (RESENDE FILHO, 2009) – Ferramenta contendo 

métodos de convolução, segmentação, reamostragem, conversão de arquivos 

bitmap, dicom, geração de ícones e visualização de imagens a partir de pilhas 

usando técnicas de isosuperfícies baseadas em histogramas.   

 

 

                                                 

11
 Software  Livre , Disponibilizado no site  www.otn.com.br  

12
 ODT: Biblioteca  de Acesso a Objetos no Banco de dados Oracle para o visual studio 

13
 Software Adquirido Sob a MSDN Alliance entre a UFPE e a Microsoft 

14
 Sofware para  tratamento de imagens  desenvolvido pelo grupo GDN/CNPq 

http://www.otn.com.br/
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5.2 MÉTODOS  

 

 

5.2.1 DESENVOLVIMENTO DO FrameDose 

 

 

Neste tópico será explicado o desenvolvimento do FrameDose. A Figura 27 mostra a 

arquitetura do FrameDose. Ele permite o desenvolvimento de aplicações utilizando BD. Pode-

se observar no namespace GDN/CNPQ existem dois elementos do tipo formulário: O 

Cadastro de Objetos e o Processador de Objetos. Em seguida na solução multibancos, 

observa-se que o FrameWork tem ativada o Banco de dados Oracle. O que se segue é o 

acompanhamento passo a passo da solução FrameDose mostrando o Cadastro de documentos 

do GDN, Imagens,Vídeos e MCEs , seguido de sua execução através do Processador de 

objetos, um formulário que dispara processos a partir da identificação do tipo de objeto 

armazenado no BD.   

 

                            Figura 30: Visão Geral da Plataforma FrameDose 

 

A Figura 31 mostra uma aplicação dentro desta plataforma.  
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Figura 31: O FrameDose 

 

 

 

 

O FrameDose foi concebido utilizando-se a plataforma Visual Studio.net. Ele é 

constituído de um arquivo de soluções, onde em seu interior tem-se 3 projetos a saber: 

 

 

 

 

5.2.1.1  Interface com o usuário (UI – User Interface)  

 

 

Como o próprio nome sugere, este projeto agrega o ambiente onde o usuário vai 

operar.  

Neste módulo foram criados dois ambiente de interação com o usuário. O primeiro 

permite que o mesmo cadastre o objeto em questão. O segundo disponibiliza uma visão 

panorâmica dos dados cadastrados, fornecendo uma grade de opção e onde o operador escolhe 

o que deseja processar. 

A Interação com essa camada está representada na Figura 31: 
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O usuário cadastra e insere o ID. 

 
Figura 32(a): A Interface de Cadastro de Objetos 

 

O cadastro Figura 32(a) de objetos oferece uma tela onde o usuário identifica os 

seguintes componentes:   

 Id – Caixa de texto onde ele preenche o identificador do objeto, esse valor 

é um número único que referência os outros dados a seguir; 

 Nome – Trata-se do nome do objeto que está sendo arquivado; 

 Parte-Indica a que parte o objeto se refere, por exemplo, cabeça, joelho;  

 Tipo - Neste item o usuário escolhe a natureza do que vai ser armazenado 

no BD. Sugere-se as opções Aplicativo, Imagem, Vídeo, Compactado. 

Caso o usuário escolha Aplicativo, teremos um arquivo executável 

armazenado no BD. Se a opção escolhida for uma imagem, um arquivo de 

imagem será armazenado, se um vídeo idem. Vale ainda observar que 

existe o tipo compactado. Caso o usuário assim o escolha, será armazenado 

um arquivo com extensão rar; 

 Blob  - Este componente guarda o conteúdo binário do arquivo no BD  

 Botão Inclui - É o componente que dispara o processo de inclusão, ele tem 

a função de se comunicar com a camada de negócios BLL, identificarem 

como o BD está configurado e enviar um pacote contendo id, nome, parte, 

Tipo, Blob; 

 Botão Mostra Dados – Este componente alimenta a caixa de listagem, 

omitindo o conteúdo blob. Ele efetua o procedimento de trazer do BD até a 

camada de usuário o conteúdo dos dados guardados no BD. 
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Figura 32(b): Tela de execução e visão panorâmica dos dados 

 

A Interface de processamento de objetos Figura 31(b) oferece uma tela onde o 

usuário identifica os seguintes componentes:   

 

 Uma Grade, contendo as informações gerais da tabela Imagem – Ao ser 

selecionado um item da grade, haverá o disparo de um processo e, 

conforme o tipo de aplicação ter-se-á: 

 A visualização da imagem 

 Execução do Aplicativo  

 Execução do vídeo  

 Descompactação do arquivo em um determinado diretório 

 Um Botão, onde o usuário pode visualizar as imagens na posição da Grade. 
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O detalhe principal para o processo pode ser entendido via código abaixo:  

 

 
Figura 33: Codificação dos processos disparados segundo o tipo de dado armazenado na tabela imagem 

 

De maneira geral, o código acima verifica o tipo de aplicação selecionado e faz o 

tratamento específico conforme o caso, ou seja:  

 

 Se o item for do tipo imagem, o blob será um arquivo jpeg, executando o 

aplicativo paint (trecho de código em cor laranja, na Figura 32). 

 Caso o item seja um documento, o blob será um arquivo docx, executando 

o aplicativo Word (trecho do código em preto). 

  Caso seja um aplicativo, o blob será um arquivo exe, ainda se for um 

vídeo, um arquivo realplayer (trecho de código em azul). 
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 Por fim, se um arquivo compactado terá um arquivo em batch processando-

se a descompactação vir aplicativo unrar, devidamente copiados para uma 

pasta temporária e executados, conforme a Figura 19, trecho em cor 

vermelha. 

 

 

 
Figura 34: Arquivo sai3.bat  e seus parâmetros 

 

A Figura 34 ilustra com maior detalhe o conteúdo do arquivo sai.bat. Ele basicamente 

automatiza o processo de criar a pasta teste saída, descompactar o conteúdo arquivo contido 

no BD com o aplicativo unrar e em seguida executar o aplicativo no interior da pasta. 

O procedimento abaixo copia os dados de um campo Blob contido em um BD e o 

escreve com um nome específico:  

 

 

Void grava_blob(String nome){ 

FileStream FS = new FileStream(nome, FileMode.Create); 
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byte[] blob = (byte[]) 

dataGridViewFrameDose.Rows[System.Convert.ToInt16(e.RowIndex.ToString())].Cells[4].Value; 

FS.Write(blob, 0, blob.Length); 

 

                FS.Close(); 

 

 

                FS = null; 

} 

 

Viu-se até agora o desenvolvimento da GUI, prosseguindo na arquitetura em camadas 

(Figura31), será tratado agora o projeto BLL.  
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Figura 35: Visão Geral do Projeto FrameDose 

 

5.2.1.2 Regra de Negócios (BLL – Businnes Logic Layer)  

 

 

Este Projeto tem a função de tecer regras e criar objetos das classes, a classe é abstrata, 

não ocupa menor o objeto e físico e tipo variável. Executar processamentos na camada de 

dados e disponibilizar ao usuário que fez a requisição. 

Esta camada obedece ao padrão Façade e nela temos disponibilizadas duas classes  

 

 Imagem - Uma Classe contendo os atributos ID, NOME, PARTE, TIPO e 

BLOB. 

 TDImagem -Uma Classe  de transformação que usa a classe imagem e, 

acessa os dados na camada de dados e o disponibiliza para a camada de 

acesso ao usuário. 
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Figura 36: Diagrama de Classes da camada de Negócios  

 

5.2.1.3 Camada de Acesso a Dados 

 

 

Projeto que implementa o padrão Factory Method .Ele tem a função de: 

 Identificar o BD usado; 

 Fornecer uma Interface padrão a ser implementada pelo BD; 

 Programar a interface com as características específicas do banco de dados;  

 Disponibilizar para a camada de negócios o acesso que foi selecionado 

conforme a conFiguração do BD; 
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Figura 37: Diagrama de classes da camada de acesso a dados 

 

Explicando a Figura 36, observa-se a ocorrência de 04 (quatro) classes e uma 

interface. Esta tem a função de identificar métodos específicos que serão obedecidos pelas 

classes para cada BD, ou seja, toda classe de BD específica deverá implementar os métodos 

da interface, que são: 

 Close - Para fechar a Conexão; 

 Execute – Para Executar os comandos da SQL, exceto o comando Select; 

 Open- Para abrir a conexão; 

 Retrieve – para selecionar conjuntos de dados via comando select;  

 

5.2.1.4 Visão do Banco de dados  

 

O FrameDose, como visto, possui interfaceamento para alguns bancos de dados, no 

entanto, utilizamos aqui o exemplo para um SGBD oracle localizado em um computador 

Pessoal Positivo, Dual Core, Intel, com 4GB de RAM, com sistema operacional Linux 
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localizado em um ambiente de rede padrão 802.11
15

 . 

 

 
Figura 38: Diagrama mostrando o BD Oracle e a tabela de Imagens 

 

A Figura 38 ilustra a tabela imagem. Ela agrega os campos ID, NOME, PARTE, TIPO 

e BLOB conforme visualizado, sua criação obedeceu aos princípios da SQL.  

  

                                                 

15
 O padrão 802.11 é um ambiente de rede sem fio  
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Figura 39: Ilustração da criação do índice 

 

Observe o comando SQL equivalente das Figuras 37 e 38. 

 
Figura 40: Comando SQL para criação da tabela 

 

A Figura 39 ilustra a criação da tabela, da chave primária e de seus respectivos itens. 

Segundo a imagem ilustrada, a tabela foi primeiramente criada, depois foi processado 

um índice para ela e por fim criada uma chave primária indexada pelo campo ID. Para Fins de 

performance, usou-se alguns procedimentos no interior do próprio BD, como ilustra a Figura  
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39.  A inclusão, especificamente para o Oracle, usando-se procedimentos armazenados está 

disposta conforme a Figura 40. Uma vez que o procedimento está totalmente armazenado no 

BD, a navegação em camadas ocorre apenas para transmitir os parâmetros ao seu destino, sem 

retornar explicitamente dados que degradariam o desempenho, somente um sinal informando 

o status da operação. 

 

 
Figura 41: Stored Procedure para a ação de inserir dados 
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Figura 42: Uso de Procedimentos armazenados para incluir dados 
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Figura 43: Diagrama textual mostrando o BD ativado 

  

O arquivo app.config, ilustrado na Figura 42, ativa a string de conexão, o IDB, 

conforme mostrado na Figura, identifica o BD que vai ser usado. 

 

 

Figura 44: O Padrão Factory Method sendo aplicado 

 

 

A classe Factory.cs, contida na camada de acesso a dados, exibida na Figura 43, 

mostra como o processo de carregamento do tipo de BD ocorre. Observe que a variável 

IDBToLoad, indicado no retângulo vermelho, armazena o valor contido no arquivo de 

configuração IDB (Figura 43). 
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Conforme o tipo identificado, uma classe específica de BD é instanciada. Para o nosso 

caso, o item identificado, retângulo azul da Figura 43, mostra a carga do BD Oracle. 

 

 

Figura 45: Navegação das camadas inferiores até a GUI 

 

A Figura 44 ilustra a trajetória feita quando a o botão Mostra Dados é acionado   

 Instancia-se a classe TD em BLL.ImagemTD; 

 Chama-se o método RecuperarTodas () – Com efeito, este irá 

referenciar-se a outro método Create da Interface  e por fim, abrirá o 

arquivo de conFiguração, identificando o BD e instanciando a classe 

específica;  

 Selecionada a classe, opera-se à abertura do banco, método open ()  

 Abre-se um leitor de dados onde é processado o método Retrieve com a 

sentença SQL; 

 O resultado é depositado em um arrayList, uma coleção de dados;  

 A coleção volta então ara a camada GUI em forma de objeto; 

 O Mesmo é descompactado e escrito na caixa de listagem. 
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5.3 APLICAÇÃO DO FrameDose NA EXECUÇÃO DE UM MCE PELO EGSnrc 

 

 

O FrameDose  foi usado  para  armazenar um aplicativo gerado pelo o EGSnrc, 

utilizando o fantoma MASH3 com dimensões de voxel com aresta de 0,12cm, simulando uma 

fonte externa em posição PA (posterior anterior), utilizando-se  histórias, variando  o 

feixe  de energia de 10Kev a 10000Kev, conforme ilustrado na Figura 45 em destaque. 

 

 

Figura 46: Ilustração do arquivo de entrada usado no EGSnrc 

 

Em seguida, a pasta contendo os arquivos de simulação, constituídos basicamente do 

executável MSTA.EXE, dos arquivos de entrada (Figura 45) e seção de choque, foram 

compactados e armazenada no FrameDose  conforme a Figura 46. 

 

 
Figura 47: Cadastro informando a inclusão do registro 
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Figura 48: Ambiente integrado Visual Studio acessando a tabela de Imagem no Servidor 

 

A Figura 48 ilustra o ambiente Integrado de consultas. Pode-se visualizar a tabela 

imagem (contorno em verde), a sentença SQL (contorno em azul) e a grade de resultados 

(frisando em vermelho a inclusão feita no formulário da Figura 47). 

O passo seguinte foi visualizar o arquivo na grade de processos, conforme a Figura 48. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49- FrameDose Em ação, processando 3 aplicações diferentes. 

 



75 

 

 

A Figura 48 ilustra a grade de processos do FrameDose, executando 3 ações 

diferentes: mostrando uma imagem reconstruída a partir de arquivos Dicom, executando o 

software Fantomas, e disparando um processo de execução do EGSnrc como ilustrado na 

Figura 34 via arquivo em lote (batch) para uma pasta de saída. 

 

Figura 50: Arquivo Batch Executando um arquivo gerado pelo EGSnrc. 

 

 

 

O efeito do processamento, foi a criação de uma pasta testesaida onde a simulação do 

EGSnrc foi processada, conforme a Figura 50. 

 

 

 
Figura 51: Pasta gerada pelo processamento em lote 

 

 

O retângulo em vermelho ilustra as simulações para os valores de energia do feixe. 
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5.3.1 OUTRO EXEMPLO USANDO O SOFTWARE FANTOMAS  

 

 

Figura 52: Esquema do processo normalmente utilizado para a construção e utilização de um fantoma de voxels. 

A área tracejada delimita a atuação do software Fantomas. 

 

A Figura 52 é uma vista frontal do MAX, utilizando o Fantomas.  

 

 

Figura 53: Vista frontal do MAX, através do software Fantomas. 

 

 O MAX está disponível nos seguintes formatos: 

 Matrizes 2D: 487 arquivos ASCII correspondentes às fatias transversais do fantoma, 

com 74 linhas e 158 colunas. 

 Max.dat: Arquivo binário similar ao vox_tiss8.dat (ZUBAL, 2001) contendo a matriz 

3D do fantoma. Este arquivo, à época do trabalho era lido pelos softwares como o 

SCION e o IDL. 

 Max.sgi: Arquivo binário contendo um cabeçalho com as dimensões do fantoma, uma 
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tabela de cores e o Max.dat. 

 Max.data: Arquivo ASCII contendo a matriz 3D do MAX num formato especial que é 

lido no acoplamento MAX/EGS4. 

 Max.bone.dat: Arquivo ASCII contendo 261 matrizes 2D das imagens em tons cinzas 

para cálculo da dose equivalente na RBM. 

 

Em resumo, o fantoma de voxels MAX é o modelo de um corpo com 175,3 cm de 

altura e massa de 74,7 kg, com 487 fatias, cada uma com 74 linhas e 158 colunas (ver Figura 

19), o que compõe um paralelepípedo de 5694004 voxels cúbicos de aresta igual a XL = 0,36 

cm. Todos os órgãos e tecidos radiossensíveis estão segmentados neste fantoma, sendo que a 

pele segmentada tem espessura mínima igual a XL e o esqueleto é segmentado como se 

contivesse apenas osso cortical. Foi desenvolvido um método especial para corrigir a 

espessura da pele e outro para estimar a dose absorvida na RBM do MAX. 

 Estudo de caso: Carregando e Disparando o Software Fantoma  a partir do Framework 

desenvolvido. 

O exemplo a seguir mostra o software fantoma sendo armazenado pelo FrameDose e 

em seguida sendo executado pelo grade de imagens. 

 

 

6.9.1.1 – Tela de cadastro do Objeto  

 

 

A figura 53 ilustra o cadastro de objetos incorporando no seu banco de dados O 

software Fantomas. Uma vez que ele foi construido utilizando o Visual c++ de 32 bits, este 

executável será armazenado como em aplicativo. 
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Figura 54: Cadastro de Objeto. 

 

Ainda na Figura 53, observa-se que a inclusão foi feita com sucesso.  

A figura 54 mostra a ação executada a partir do acionamento do botão mostra dados. 

Quando este botão é selecionado, a GUI repassa o processamento para a camada de negócios 

(BLL) e esta processa na camada de acesso à dados o comando de pesquisa de todos os 

elementos localizados na tabela de imagem retornando os dados novamente à camada de 

negócios, transformados em um objeto genérico e devolvido à GUI. 

 

 

Figura 54: Registro identificado. 

 

A figura 55 ilustra o software Fantomas identificado na grade de processos e pronto 

para execução. Quando o operador “clica” nesta linha, uma mensagem ao usuário é 

informada, conforme a figura 56. 
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Figura 55: Processador de Comandos. 

 

  Em seguida, a Figura 56 mostra que tanto a linha quanto o tipo de objeto são 

identificados. 

 

Figura 57: Mensagem ao operador. 

 

O passo seguinte, na Figura 57 indica que o software armazenamento foi processado e 

agora está disponível para utilização. 
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Figura 58: Identificação da linha. 

 

 

Figura 59: Processamento efetuado 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

 

Neste tópico será ilustrado o ambiente do FrameDose  aplicado ao armazenamento de 

MCEs, imagens, documentos e vídeos. A Figura 53 mostra o processador de objetos e suas 

funcionalidades desenvolvidas. A aplicação constitui de uma grade contendo os elementos 

cadastrados, um quadro de imagens, dois botões de comando e uma caixa de combinação. 

Uma vez devidamente inseridos no banco de dados, os itens estão disponíveis para 

serem processados segundo outros mecanismos de busca. O Botão remover filtro tem a 

função de desfazer a escolha do operador, permitindo que ele faça uma nova consulta. 

Foram cadastrados alguns trabalhos desenvolvidos pelo GDN/CNPq sendo mostrada 

nas páginas seguintes, a execução desses trabalhos através de ilustrações, partindo do cadastro 

de objetos até a execução dos itens ali armazenados. 

           

 

 
Figura 60: Interface do usuário, para uma aplicação do FrameDose 

 

Os cadastros seguiram o padrão descrito na metodologia, de forma que seja dada 

ênfase ao processamento e execução das tarefas. A GUI foi modificada com o objetivo de 

ilustrar melhor a execução dos processos. A Figura 59 ilustra as opções de classificação 

disponibilizadas ao usuário. Uma vez identificada a sua opção, a grade fará um filtro de todas 

aquelas ocorrências para aquele padrão desejado. O sistema responderá ao evento de 
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preenchimento do item, restringindo os elementos que satisfazem o tipo definido pelo usuário. 

 

 

                          
Figura 61: Interface do usuário com opção de Filtro. 

 

A ação de filtragem segundo a escolha do usuário o corre conforme o código abaixo : 

 
       private void comboBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e) 
        { 
            bs.Filter = "Tipo like '%" + comboBox1.Text + "%'"; ; 
        } 
 

Explicando: Quando houver qualquer alteração na caixa de combinação (o evento 

SelectedIndexChanged), será filtrada aquela opção que foi escolhida na caixa de combinação. 

A figura 55 ilustra este fato, mostrando a tela para o caso de quando for escolhido algum 

objeto do tipo aplicativo. 
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Figura 62: Ilustração do uso da filtragem  

 

Para desfazer o filtro, basta pressionar o botão Remover Filtro. A Figura 56 Informa o 

efeito da ação de desfazer a filtragem (bs.RemoveFilter, identificado em amarelo,  representa 

o comando para desfazer a ação do filtro). 

 

 
Figura 63: Ilustração do efeito de remover o filtro. 

 

Uma vez definida o funcionamento da filtragem, passa-se a enfatizar o processo de 

execução dos itens deste trabalho. Seguindo a organização do filtro, a execução do software 

fantomas.exe já foi ilustrada como estudo de caso. 
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Seguindo a seqüência, a Figura 57 ilustra os softwares armazenados pelo DBMS de 

forma compactada. Neste grupo, estão o aplicativo DIP, o MASH (Fantoma masculino 

sintético) e o seu respectivo MCE, o CDO (MCE para cartões odontológicos), O FAX (MCE 

para a mulher adulta), FAXIODO (MCE para exposição de pacientes submetidos à 

radioterapia) e o MAX (MCE para o homem adulto). 

A Figura 58 mostra o resultado do processamento do Software DIP e o trecho de 

código que dispara o processo, direcionando a execução de um arquivo.bat, cuja função é 

descompactar o software e executando-o em seguida. 

O FrameDose identifica a linha da grade, criando um arquivo com a extensão do tipo 

de dado armazenado (no caso .rar), em seguida  extrai o arquivo em uma pasta específica. Isto 

é feito através do método start (contorno vermelho da figura 58) da classe de processos do 

Visual Studio, alimentando as propriedades Filename para o nome do arquivo e argumento 

para o nome do arquivo compactado seguido do nome do executável, como ilustrado pelo 

contorno verde da Figura 58. 

 

 
Figura 64: Objetos do tipo compactado no FrameDose 
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Figura 65: Execução do software DIP pelo FrameDose 

 

A Figura 59 mostra o próximo modelo a ser executado, o CDO, um MCE para estimar 

dose em kits odontológicos. A seqüência é constituída com o disparo do processo, 

identificação da linha da grade e em seguida a construção do string de comando. A Figura 60 

mostrará diretamente o resultado, posto que detalhe de implementação foi exaustivamente 

explorado na metodologia. O comando do arquivo bat executado segue conforme abaixo: 

 

                                   unrar x -o+ c:\base\%1 c:\base\testesaida\ 

                                   cd c:\base\testesaida\ 

                                   %2 > %3     

A interpretação à seqüência de comandos pode ser expressa da seguinte forma: 

“Descompacte o arquivo selecionado na grade da tela de processamento e o copie para a 

pasta testesaida; Em seguida vá para ela, execute o segundo parâmetro, identificado pela 

sigla %2 e em seguida direcione a saída do processamento para o arquivo identificado por 

%3”. Na figura 60,%1 é o nome da aplicação compactada aplic2. rar ,%2 é o arquivo cdo.exe 

e %3 é um arquivo texto denominado saída_CDO, para onde a saída do processamento foi 

direcionada.  
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                                 Figura 66: Tela de processo ilustrando o seu início   

 

 

 
Figura 67: Saída do processamento e execução do modelo CDO 

 

Para O FAX temos também procedimentos análogos, a figura 67 ilustra este 

processamento em Bat. 
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Figura 68: Resultado para o FAX 

 

 A sequencia de comandos abaixo mostra  a ação software quando selecionado a opção 

para processamento do  MAX, ou seja, o arquivo é  descompactado  e em seguida  o seu 

arquivo de extensão “.exe” executado, direcionando a saída para um stream de texto  

denominado “saida_max.txt”. 

 

C:\base>unrar x -o+ c:\base\aplic5.rar c:\base\testesaida\ 

 

UNRAR 3.61 freeware      Copyright (c) 1993-2006 Alexander Roshal 

 

 

Extracting from c:\base\aplic5.rar 

 

Extracting  c:\base\testesaida\ECHO.DAT OK 

Extracting  c:\base\testesaida\expo.input OK 

Extracting  c:\base\testesaida\expo_000_A.input OK 

Extracting  c:\base\testesaida\expo_090_A.input OK 
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Extracting  c:\base\testesaida\expo_090_T.input OK 

Extracting  c:\base\testesaida\expo_180_A.input OK 

Extracting  c:\base\testesaida\expo_180_T.input OK 

Extracting  c:\base\testesaida\expo_270_A.input OK 

Extracting  c:\base\testesaida\expo_270_T.input OK 

Extracting  c:\base\testesaida\expo_LAO.input OK 

Extracting  c:\base\testesaida\expo_LPO.input   OK 

Extracting  c:\base\testesaida\expo_RAO.input OK 

Extracting  c:\base\testesaida\expo_RPO.input OK 

Extracting  c:\base\testesaida\expoOK.input                           OK 

Extracting  c:\base\testesaida\max.exe                                 OK 

Extracting  c:\base\testesaida\max.mak                                 OK 

Extracting  c:\base\testesaida\max.mdp OK 

Extracting  c:\base\testesaida\max.obj OK 

Extracting  c:\base\testesaida\max.pdb OK 

Extracting  c:\base\testesaida\max.bone.data OK 

Extracting  c:\base\testesaida\max.boneOK.data OK 

Extracting  c:\base\testesaida\max.data OK 

Extracting  c:\base\testesaida\max.for OK 

Extracting  c:\base\testesaida\Max_AP                                  OK 

Extracting  c:\base\testesaida\Max_AP.10kev.dat OK 

Extracting  c:\base\testesaida\Max_AP.15kev.dat                   OK 

Extracting  c:\base\testesaida\Max_AP.20kev.dat OK 

Extracting  c:\base\testesaida\Max_AP.30kev.dat OK 

Extracting  c:\base\testesaida\Max_AP.40kev.dat OK 

Extracting  c:\base\testesaida\Max_AP.50kev.dat OK 

Extracting  c:\base\testesaida\Max_AP.60kev.dat OK 

Extracting  c:\base\testesaida\Max_AP.70kev.dat OK 

Extracting  c:\base\testesaida\Max_AP.80kev.dat OK 

Extracting  c:\base\testesaida\Max_AP.100kev.dat OK 

Extracting  c:\base\testesaida\Max_AP.150kev.dat OK 

Extracting  c:\base\testesaida\Max_AP.200kev.dat OK 

Extracting  c:\base\testesaida\Max_AP.300kev.dat OK 

Extracting  c:\base\testesaida\Max_AP.500kev.dat                  OK 

Extracting  c:\base\testesaida\Max_AP.1000kev.dat                OK 

Extracting  c:\base\testesaida\Max_AP.2000kev.dat                OK 

Extracting  c:\base\testesaida\Max_AP.3000kev.dat OK 

Extracting  c:\base\testesaida\Max_AP.6000kev.dat OK 

Extracting  c:\base\testesaida\Max_AP.10000kev.dat OK 

Extracting  c:\base\testesaida\Max_AP.KERM.dat OK 

Extracting  c:\base\testesaida\Max_AP.PERS.dat OK 

Extracting  c:\base\testesaida\Max_Fonte5 OK 

Extracting  c:\base\testesaida\Max_Fonte5.7spc.dat  OK 

Extracting  c:\base\testesaida\Max_Fonte5.100kev.dat OK 

Extracting  c:\base\testesaida\Max_Fonte5.KERM.dat OK 

Extracting  c:\base\testesaida\Max_Fonte5.PERS.dat OK 

Extracting  c:\base\testesaida\Max_Fonte6_Torax.7spc.dat         OK 

Extracting  c:\base\testesaida\Max_Fonte7 OK 

Extracting  c:\base\testesaida\Max_Fonte7.KERM.dat OK 

Extracting  c:\base\testesaida\Max_Fonte7.PERS.dat OK 
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Extracting  c:\base\testesaida\Max_Fonte7_Abdome_AP.7spc.dat    OK 

Extracting  c:\base\testesaida\Max_Fonte7_Abdome_LLAT.7spc.dat   OK 

Extracting  c:\base\testesaida\Max_Fonte7_Abdome_PA.7spc.dat OK 

Extracting  c:\base\testesaida\Max_Fonte7_Abdome_RLAT.7spc.dat OK 

Extracting  c:\base\testesaida\Max_Fonte7_LPO.7spc.dat                 OK 

Extracting  c:\base\testesaida\Max_Fonte7_RAO.7spc.dat OK 

Extracting  c:\base\testesaida\Max_Fonte7_RPO.7spc.dat OK 

Extracting  c:\base\testesaida\Max_Fonte7_Torax_AP.7spc.dat OK 

Extracting  c:\base\testesaida\Max_Fonte7_Torax_LAO.7spc.dat OK 

Extracting  c:\base\testesaida\Max_Fonte7_Torax_LLAT.7spc.dat OK 

Extracting  c:\base\testesaida\Max_Fonte7_Torax_PA.7spc.dat OK 

Extracting  c:\base\testesaida\Max_Fonte7_Torax_RLAT.7spc.dat OK 

Extracting  c:\base\testesaida\maxlist.dat OK 

Extracting  c:\base\testesaida\maxOK.data OK 

Extracting  c:\base\testesaida\mspectra.dat OK 

Extracting  c:\base\testesaida\pegs4.dat OK 

All OK 

C:\base>cd c:\base\testesaida\ OK 

C:\base\testesaida>fax.exe  1>saida_max.txt 

 

OK 

  

 

Finalizando a parte de resultados, foi feita uma simulação para o corpo inteiro utilizando-

se o FASH, submetido a uma fonte externa divergente AP, utilizando-se 5 x 710  histórias  no 

simulador EGSnrc, utilizando-se uma variação da energia incidente de 10Kev  até 1000Kev e 

em seguida comparado os resultados ao texto de Cassola e colaboradores  2010 para a taxa de  

Dose da parede da bexiga versus Kerma  em função da energia. As figuras 68 e 69 ilustram 

respectivamente os comportamentos identificados. 

 

  Figura 69: Resultado Publicado pelo artigo de Cassola (2010) 
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A Figura 68 mostra a evolução equivalente de dose por kerma do ar, utilizando uma fonte 

paralela divergente AP, para a parede da bexiga, usando os modelos antropomórficos FAX06, 

FASH e REGINA. A Figura 69 mostra o resultado da simulação utilizando-se o fantoma 

FASH, armazenado no FrameDose,  utilizando o arquivo de entrada de dados conforme a 

figura 70. 

 

 

                                    Figura 70: Resultado da Simulação 

Abaixo (Figura 70), arquivo de entrada de dados, ilustrando o tipo de fonte (em cor 

alaranjado), as dimensões do Voxel (em cor verde), o número de faixas de energia (em cor 

vermelha), o número histórias (em cor preta) e por fim a energia daquela simulação específica 

(cor Azul).   

 

 

Figura 71: Arquivo de entrada de dados para o EGSnrc 
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O processo de se chegar ao resultado da figura 69 obedeceu aos passos de inclusão do 

objeto compactado, do tipo completo e nomeado FASH, conforme a Figura 71, após esse 

passo usou-se o disparador de objetos para processar o arquivo.bat, seguindo a sintaxe: 

 

Onde %1 é o nome do arquivo compactado; %2 é o executável FSTA.exe; 

CSECT_M20_sta.pegs4.dat  o arquivo das seções de choque e expo_PA.egsinp  representa o 

arquivo de entrada. 

 

 

Figura 72: Processo disparado pelo FrameDose para execução do FASH 

 

O arquivo gerado deste processamento tem um trecho explicitado abaixo, durando 18 

horas de processamento em uma máquina de 8 núcleos, 8 GB de RAM, HD 500 GB, 

utilizando Windows 7 ultimate. 
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7 CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS 

 

O trabalho desenvolveu uma plataforma computacional que viabilizou o uso de um banco 

de dados sobre informações técnicas, imagens, vídeos documentos e modelos de exposição. 

Com isto, alguns outros projetos serão viabilizados no sentido de utilizar esta tecnologia para 

desenvolver aplicativos cada vez mais úteis na área de dosimetria.  

Com a evolução da infraestrutura computacional cada vez mais disponível e a custos 

possíveis principalmente devido ao avanço tecnológico, vislumbra-se a possibilidade de se 

disponibilizar o FrameDose como um software através serviço
16

, no ambiente de internet, 

mais precisamente usando-se técnicas de Clouding Computing
17

. Este recurso permitiria alta 

disponibilidade pela web, aproveitando-se de todos os sistemas desenvolvidos pelo 

GDN/CNPq. O framework ofereceria a possibilidade de reutilização de suas ferramentas, 

bastando para isso criar uma interface amigável ao cliente. O GDN/CNPq já visualiza a 

possibilidade de oferecer opções de processamento paralelo, já possuindo a seu dispor o 

cluster do CRCN-NE e um laboratório de construção de fantomas, localizado no 

departamento de dosimetria computacional localizado no IFPE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

16
 SAS do inglês, Software As a Service 

17
 Clouding Computing é o termo usado para uma técnica onde os recursos de infraestrutura e serviços 

localizam-se virtualmente na web, fora do ambiente das organizações fornecedoras e consumidoras 
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