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Abstract. Computational exposure models can be used to estimate human body 

absorbed dose in a series of situations such as X-Ray exams for diagnosis, 

accidents and medical treatments. These models are fundamentally composed 
of an anthropomorphic simulator (phantom), an algorithm that simulates a 

radioactive source and a Monte Carlo Code. The accuracy of data obtained in 

the simulation is strongly connected to the adequacy of such simulation to the 

real situation. The phantoms are one of the key factors for the researcher’s 

manipulation. They are generally developed in supine position and its anatomy 

is patronized by compiled data from international institutions such as ICRP or 

ICRU. Several pathologies modify the structure of organs and body tissues. In 

order to measure how significant these alterations are, an anthropomorphic 

model was developed for this study: patient mastectomies. This model was 

developed using voxel phantom FASH and then coupled with EGSnrc Monte 

Carlo code.  
 

 

1 Introdução 
 

Os modelos antropomórficos de exposição podem ser construídos 

computacionalmente com base em elementos de volume – os chamados voxels. Os 

modelos voxelizados são, portanto, paralelepípedos formados por voxels, onde cada 

um deles é caracterizado por sua localização, um número identificador (ID) do órgão 

ou tecido a que o voxel pertence e outro número para identificar o tipo de material 

que constitui o órgão. O modelo antropomórfico é parte integrante de um modelo 

computacional de exposição, assim como um algoritmo para simular a fonte 

radioativa e o código Monte Carlo para simular o transporte, as interações da radiação 

com o meio e avaliar a energia depositada em regiões de interesse.  



A fidelidade dos dados da simulação está vinculada à adequação desses modelos 

computacionais aos parâmetros de uma situação real. Um dos fatores de difícil 

manipulação são os fantomas antropomórficos como o MAX (Male Adult voXel) e a 

FAX (Female Adult voXel) [1-4]. Determinados estudos são feitos para indivíduos 

que passaram por certos tipos de tratamento ou acometidos de patologias e não 

possuem mais a anatomia normal preservada. Como por exemplo, a simulação da 

distribuição de dose em pacientes submetidas à mastectomia (retirada total ou parcial 

de uma das mamas). Neste caso para obtenção fidedigna de resultados dosimétricos 

seria necessária a retirada de uma das mamas do fantoma. 

 

Neste trabalho foi desenvolvido um fantoma mastectomizado usando ferramentas 

computacionais para modelagem 3D. Estas ferramentas estão adicionadas à a 

softwares já desenvolvidos pelo GDN - Grupo de Pesquisa em Dosimetria Numérica 

[5,6] e possibilitam a realização de tarefas como cortes de regiões 3D de fantomas de 

voxels, troca de ID’s, visualizações 2D e 3D, entre outras. O modelo antropomórfico 

modificado foi acoplados ao código Monte Carlo EGSnrc [7] para estimar a 

distribuição de dose. Os resultados foram comparados com os obtidos no fantoma 

FASH [8] com anatomia preservada. 

 

 

2 Materiais e Métodos 
 

Devido ao caráter computacional desse trabalho foram utilizadas as ferramentas 

seguintes: 

• Computador: Intel Pentium Dual Core T2370 de 1.8GHz, 1GB de 

RAM, 120GB de HD; 

• Sistema Operacional: Microsoft Windows XP Service Pack 3; 

• Softwares já desenvolvidos ou em desenvolvimento pelo GDN, como 

o FANTOMAS, o DIP e o FantomaGL; 

• Microsoft Visual Studio, uma plataforma para desenvolvimento de 

softwares, com diversas linguagens de programação entre elas C++ e 

C#, que foram utilizadas no desenvolvimento das ferramentas 

utilizadas neste trabalho; 

• Conjunto de bibliotecas já desenvolvido anteriormente, pelo GDN, 

com diversas classes e estruturas desenvolvidas em C# que 

facilitaram a construção das novas ferramentas; 

• A biblioteca gráfica OpenGL, que permite a manipulação de recursos 

de controle de construção e visualização de modelos tridimensionais, 

encapsulada nas bibliotecas de classe GRxOpenGL; 

• Conjuntos de imagens SGI (Simulações Gráficas Interativas) a serem 

manipuladas para o desenvolvimento do modelo computacional de 

exposição EGSnrc/FASH. 

 

Os códigos de alteração de fantoma que foram utilizados neste trabalho visam 

produzir um fantoma patológico para uso em dosimetria numérica com a finalidade de 

melhorar e agilizar pesquisas da área. Foram desenvolvidas ferramentas 



computacionais em linguagens C, C++ e C# para realizar vários tipos de modificações 

como, por exemplo, a retirada ou acréscimos de volume de órgão do corpo humano. 

 

Este trabalho foi desenvolvido em três grandes etapas: primeiro foi necessário gerar o 

fantoma patológico (FASH mastectomizada); logo em seguida foi necessário realizar 

visualizações 3D das estruturas modificadas; por fim gerar os modelos 

computacionais de exposição acoplando essa geometria desenvolvida ao EGSnrc e 

realizar avaliações dosimétricas.  

 

2.1 Construção de Modelos Patológicos 
 

Tradicionalmente os modelos antropomórficos são desenvolvidos a partir de imagens 

adquiridas de pacientes morfologicamente normais, ou seja, sem alterações 

anatômicas. Existem diversas patologias que alteram órgãos e tecidos do corpo. Estas 

modificações podem ser significativas para o estudo dosimétrico em situações 

especiais, como, por exemplo, no caso de displasias onde o crescimento exagerado de 

certa estrutura (consequente aumento da massa) pode alterar os valores de dose. As 

alterações anatômicas mensuráveis devem ser representadas no Fantoma de voxels 

para adequar o modelo à realidade, adquirindo os dados anatômicos direto do paciente 

alvo, quando justificável, ou modificando um modelo pré-existente. 

 

A retirada de órgão é uma operação de transformação de um determinado ID para 

ID’s da vizinhança. Um código que percorra a matriz do fantoma, voxel a voxel, 

poderá substituir o ID da tireóide, por exemplo, pelo ID do tecido mole circunvizinho. 

O acréscimo de volumes também é uma operação de transformação de ID, mas nesse 

caso, o ID novo deve ser escolhido pelo usuário. A modelagem destes corpos 

estranhos ao fantoma original pode ser descrita por equações e inequações da 

geometria analítica ou regras de lógica. 

 

A adição de regiões também pode ser feita segmentando imagens de pacientes com 

patologias específicas e criando um banco de dados das principais anormalidades 

estudadas por TC (Tomografia Computadorizada) ou RMN (Ressonância Magnética 

Nuclear). A qualquer imagem poderia ser acrescentada a patologia no local designado 

pelo usuário, o que simularia, por exemplo, um determinado tumor. 

Para testar as ferramentas e diferenças nos resultados dosimétricos quando são 

utilizados fantomas patológicos, foi desenvolvido um modelo a partir da FASH 

mastectomizada. 

 

A mastectomia total da mama direita da FASH foi realizada baseada nos estudos de 

radioterapia em pacientes mastectomizadas [9]. Para reproduzir essa variação 

anatômica inicialmente foi utilizada a retirada de IDs específicos da mama em uma 

região delimitada da matriz tridimensional do fantoma de voxels; na realidade essa 

retirada trata-se de uma troca pelo ID 0. Esta ferramenta foi implementada no 

software FANTOMAS [5], no menu editar, submenu manipular o ID dos órgãos 

(Figura 1). 

 



 
 

Fig. 1. Localização da ferramenta de troca de ID em região específica do fantoma 

 

Os IDs que foram substituídos foram: o 98, representa o tecido adiposo, e o 46 que 

representa o tecido glandular da mama. A Figura 2 mostra as etapas da retirada desses 

tecidos por meio desse algoritmo. 

 

   
 
Fig. 2.  Retirada de IDs da mama 
 

Após a retira dos tecidos foi necessário reconstruir a pele da região que foi retirada no 

processo de mastectomia. Para isso foi utilizada uma ferramenta especialmente 

desenvolvida para preencher buracos na pele. Esta ferramenta percorre toda a 

superfície do fantoma localizando a ausência de voxels de pele e corrigindo essa 

imperfeição (Figuras 3 e 4). 

 

 
 
Fig. 3. Localização da ferramenta de ajuste de pele do Software FANTOMAS 



 

 
 

Fig. 4. FASH Mastectomizada com ID da pele trocado para visualizar os ajustes 
 

 2.2 Visualização e Edição 3D 
 

A visualização de estruturas 3D é realizada através do software FantomaGL 

desenvolvido no Microsoft Visual Studio na linguagem C#. Ele mantém a Interface 

padrão dos softwares para tratamento de imagem já desenvolvidos pelo GDN. Para 

sua construção utilizou-se o Windows Forms, um potente modelo de projeto do 

Microsoft Visual Studio. O Windows Forms possui dois ambientes de trabalho: o de 

código, comum a todas as linguagens de programação, e o ambiente de desenho. 

No software FantomaGL é necessário que o usuário forneça os dados de entrada no 

formato SID que é um formato desenvolvido pelo GDN que armazena o fantoma 

como um texto. Este formato armazena o fantoma em uma matriz de duas colunas, 

onde a primeira representa a quantidade de voxels com o mesmo ID em sequência e a 

segunda o ID desses voxels (Figura 5). Quando o ID do voxel é zero só a quantidade é 

escrita no documento de texto. A primeira linha representa o cabeçalho e informa 

quantas fatias (F), linhas (L) e colunas (C) o fantoma possui. 

 



 
 

 

 
 

 

Fig. 5. Estrutura de um Fantoma SID 
 

As ferramentas da biblioteca OpenGL são desenvolvidas em C, uma linguagem que 

não é orientada a objeto e não é estrutura em classes. Para utilizar as ferramentas da 

openGl foi necessário adicionar ao FantomaGL o projeto GRxOpenGL [10] que 

encapsula diversas bibliotecas como a própria OpenGL, a Glu32 e a Glut32. Este 

projeto importa essas bibliotecas e organiza as ferramentas dentro de uma classe, o 

que permite a utilização dessas ferramentas mesmo em um projeto em C#. No projeto 

GRxOpenGL são criadas funções dentro da classe principal que recebem  como corpo 

outra função nativa da biblioteca, como por exemplo a função Translate que 

encapsula a função gltranslatef da OpenGL.  

O software FantomaGL ainda cria a exibição dos arquivos voxel a voxel (figura 6) o 

que torna a exibição “pesada” e, dependendo do hardware onde ele está instalado, 

muito lenta.  

 

ID do Voxel 

Nº de voxels 

Cabeçalho 



 
 

Fig. 6. Visualização 3D do FASH no FantomaGL 
 

Posteriormente serão implementados outros métodos mais eficientes de visualização 

3D e os ajustes serão feitos no mesmo formato de arquivo. Este processo vai 

minimizar o tempo do desenvolvimento de modelos, pois as conversões serão 

reduzidas ou retiradas do processo. 

 

2.3 Modelo Computacional de Exposição 
 

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

HATCH e SHOWER, as quais são vias para outras sub-rotinas no código [7]. Para a 

utilização do EGS, o usuário deve adicionar um código do usuário que consiste no 

programa MAIN e as sub-rotinas HOWFAR, HOWNEAR e AUSGAB voltados, 

respectivamente, para determinar a geometria e o arquivo de saída. Sub-rotinas podem 

ser acopladas ao código do usuário de acordo com a demanda por meio de macros. O 

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

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

sobre o meio material de interação a ser simulado. Após isso, inicia-se a rotina 

SHOWER, resultante do número de eventos a serem simulados, previamente 

estipulados pelo usuário. SHOWER necessita de argumentos cuja finalidade é a 

especificação dos parâmetros iniciais da radiação incidente para cadeia de interações.  

Para a devida simulação, além da adequada instalação do EGSnrc no computador, 

diversos arquivos foram necessários como parâmetros e informações iniciais ao 



código. Esses arquivos estiveram adequadamente armazenados em pastas específicas. 

A pasta principal, onde todos os arquivos necessários estiveram presentes, 

HEN_HOUSE, foi criada no momento da instalação no disco indicado pelo usuário. 

A HEN_HOUSE apresenta subpastas úteis para o funcionamento do código e criadas 

também no instante da instalação. Uma delas, a pasta EGS_HOME, armazenou os 

trabalhos de simulação no código EGSnrc realizados neste trabalho. 

 

Para tanto, foi criada dentro de EGS_HOME as pastas MASH e MASH_base para 

comportar os arquivos necessários para a simulação. Além de um pacote de arquivos 

cedidos pelos desenvolvedores dos fantomas usados (seções de choque dos fantomas 

em suas diversas posições, entre outros) foram armazenados os arquivos de entrada 

para exposição (egsinp), a lista de órgãos e suas delimitações para a dosimetria (dat) e 

o arquivo que contém o fantoma no formato compatível para a leitura pelo EGSnrc 

(data) (Figura 7). 

 

 
 
Fig. 7. EGSnrc obtendo dados da simulação a partir dos dados de entrada 
 

O Fantoma patológico gerado neste trabalho foi acoplado ao EGSnrc e as simulações 

foram realizadas com uma fonte AP, com a altura e colimação da fonte de acordo com 

a região da estrutura a ser irradiada (tórax). 

 

 



3 Resultados e Conclusões 
 

Para testar os modelos gerados é necessário simular um exposição à radiação 

ionizante, neste caso utilizando o EGSnrc. Para uma simulação utilizando métodos 

Monte Carlo existe a necessidade de se estimar o número necessário de eventos que 

possibilita uma confiabilidade estatística aos dados a serem obtidos. Diversos 

números de eventos foram testados; a análise se baseou no comportamento dos 

coeficientes de variância perante simulações dos procedimentos radiológicos da 

mama e no tempo computacional necessário para as simulações. As Figura 8 e 9 

representam essas análises a partir dos coeficientes de variação da Tireóide devido 

sua localização e sensibilidades às radiações ionizantes [11] e tempo computacional 

necessário para cada número de eventos. A simulação foi realizada na FASH 

considerando uma energia de 100 keV, uma energia onde a maioria dos efeitos da 

interação da radiação com a matéria está presente. 

 

Os coeficientes de variância são valores percentuais que permitem monitorar a relação 

entre o número de histórias da simulação e o tamanho do órgão em foco. 

. 

 

 
 
Fig. 8. Comportamento do coeficiente de variância da tireóide pelo número de eventos 
simulado 

 



 
Fig. 9. Comportamento do tempo computacional da simulação pelo número de eventos 
simulado 
 

Observa-se que, desde a utilização de 5 milhões de eventos, os coeficientes de 

variância não alteram de forma significativa para a finalidade deste trabalho, em 

compensação o tempo computacional aumenta de maneira significativa. Assim, 10 

milhões de eventos foram utilizados nas simulações, o que assegura a confiabilidade 

dos dados. 

 

As energias utilizadas para as simulações vão de 10 keV a 10 MeV, o que cobre toda 

a faixa de energia utilizada para tratamento ou radiodiagnóstico. 

 

Para análise dos dados dosimétricos obtidos na simulação da FASH padrão e da 

mastectomizada foram comparados órgãos como coração e pulmão por sua 

proximidade; principalmente o pulmão por estar abaixo da estrutura retirada, a própria 

mama devido ao erro que pode ser obtido pela simulação considerando a existência 

dela, quando na verdade ela não existe mais e a tireóide que é um órgão conhecido 

como radiossensível [11] e está a uma distância considerável do órgão-alvo. 

 

As Figuras 10, 11, 12 e 13 mostram a análise dos dados para a tireóide, coração, 

pulmão e mama, respectivamente. 

 



 
 
Fig. 10. Dose/kerma no ar para tireóide da FASH padrão e mastectomizada 

 

 
 
Fig. 11. Dose/kerma no ar para o coração da FASH padrão e mastectomizada 

 



 
 
Fig. 12. Dose/kerma no ar para o pulmão da FASH padrão e mastectomizada 
 

 
 
Fig. 13. Dose/kerma no ar para o pulmão da FASH padrão e mastectomizada 
 

Na Figura 10 podemos observar que para determinadas energias (30 a 100 kev) existe 

discordância na dose absorvida de até 20%. O que se deve ao aumento da radiação 

espalhadas nessa faixa de energia. 

 



A Figura 11 por sua vez não apresenta variações significativas de dose. Na verdade as 

variações não passam de 5% em quase todo o gráfico. Em compensação na Figura 12 

podemos notar variações de até 57% devido à atenuação da radiação pelo tecido 

mamário que ocorre na FASH padrão. 

 

Na Figura 13, como era esperado, foram observadas variações de até 100% da dose 

absorvida devido a absorção de energia pelo tecido mamário. Na realidade na FASH 

padrão o EGSnrc considera absorção de energia pelas duas mamas da FASH, o que é 

inadequado para o modelo sugerido nesse trabalho. Observa-se também que mesmo 

na FASH mastectomizada ainda existe dose absorvida por volta dos 100 keV de 

energia, mesmo a mama da paciente estando fora da colimação do equipamento. Isto 

se deve provavelmente ao aumento da radiação secundária nesta faixa de energia. 

 

As ferramentas desenvolvidas e utilizadas nesse trabalho apresentam interface gráfica 

padrão do Windows baseada em menus e subitens tornando mais fácil a manipulação, 

dispensando profundo conhecimento de informática do usuário e evitando que o 

usuário precise gastar muito tempo sendo treinado para usar essas ferramentas. 

 

Funções de conversão do tipo de arquivo são necessárias para dar mais independência 

de programas auxiliares, maximizando o tempo do pesquisador que poderá encontrar 

nos softwares do GDN todas as ferramentas que necessita para adequar seu modelo 

antropomórfico. Essas ferramentas facilitam o desenvolvimento de outras pesquisas, 

não só do GDN, como também de outros pesquisadores que necessitarem modificar 

ou gerar fantomas com propriedades específicas. 

 

Na área de dosimetria as ferramentas se mostram particularmente interessantes para 

planejamentos radioterápicos, pois a patologia do paciente pode ser representada no 

modelo antropomórfico. 

 

Baseado na análise dos modelos descrita nos resultados pode-se concluir que a 

utilização de Fantomas modificados com alguma patologia é significativa e válida nas 

simulações dosimétricas, pois para alguns órgãos o erro quando essas diferenças 

anatômicas não são consideradas pode chegar a 100%. 
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