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Resumo. O GDN/CNPq (Grupo de Dosimetria Numérica) tem realizado 

inúmeros estudos de avaliações dosimétricas em fantomas de voxels. Neste 

trabalho fez-se um novo tipo de avaliação, onde foi usado um fantoma de 

voxels patológico (fantoma representativo de uma pessoa doente). O software 

VAP3D (Visualization and Analysis of Phantoms 3D) foi utilizado para, a 

partir de um fantoma sadio (fantoma representativo de uma pessoa sadia), 

inserir regiões tridimensionais para simular tumores. Foi usado o código Monte 

Carlo EGSnrc para a simulação do transporte de fótons de raios X, sua 

interação com a matéria e avaliação da dose absorvida em órgãos e tecidos da 

região torácica do fantoma sadio e da sua versão patológica. Este é um modelo 

computacional de exposição típico para programação de tratamentos em 

radiodiagnóstico. 

 

 

1 Introdução 
 

Os fantomas de voxels usualmente utilizados nos modelos computacionais atualmente 

disponíveis para pesquisa representam pessoas saudáveis com distribuição de massa 

padronizada por algum comitê internacional, como por exemplo, a ICRP (Comissão 

Internacional de Proteção Radiológica).  Isto impõe duas importantes restrições: as 



pessoas reais têm distribuição da massa de seus órgãos reais e não padronizada e as 

pessoas com alguma patologia (que possa ser tratada com radiação) têm o órgão ou a 

região afetada em termos de radiossensibilidade. Isto significa que um fantoma 

patológico deve ser construído para avaliar distribuição de doses em diagnósticos ou 

terapias desta natureza. Para a construção desses fantomas patológicos fez-se uso do 

software VAP3D
1
, cuja interface de entrada está sendo mostrada na Fig. 1. 

 

  
Fig. 1. Tela inicial do software mostrando um fantoma 3D e suas vistas: transversal, sagital e 

coronal 

 

Neste trabalho foi inserido no fantoma FASH02 [1] um tumor no pulmão esquerdo, 

gerando um novo fantoma, FASH02_TUMOR. A Fig. 2 mostra uma representação 3D 

destas geometrias. Estas geometrias foram acopladas ao código Monte Carlo  EGSnrc 

[2] e foram produzidos  CC (coeficientes de conversão) entre dose absorvida e kerma 

(Kinetic Energy Released per unit MAss) no ar para o conjunto de órgãos e tecidos na 

região do tórax. Alguns destes resultados foram selecionados e apresentados em 

gráficos e tabelas para comentários sobre os efeitos qualitativos da inserção do tumor.      

 

2 Metodologia 
 

O software VAP3D está sendo construído para ser multiplataforma, utilizando 

recursos gráficos 3D da biblioteca VTK (Visualization Tool Kit) [3] e para 

implementação da GUI (Graphical User Interface) usou-se o framework Qt [4]. 

                                                 
1
  O VAP3D está sendo desenvolvido pelo grupo GDN/CNPq para realizar diversas tarefas em 

dosimetria numérica, inclusive a inserção de tumores em fantomas de voxels. 



    
   

Fig. 2. Fantoma 3D com patologia na postura AP (esquerda) e a fatia coronal número 127/256 

na postura PA (direita) mostrando o tumor 

 

Para a inserção de um tumor em um dado órgão do fantoma sadio, conforme é 

mostrado na Fig. 2, é necessário que o usuário entre com alguns parâmetros, a saber: 

Id (número identificador) do órgão, Id do tumor, massa, densidade, forma geométrica 

e posição do tumor, conforme Fig. 3. Com estas informações o software calcula o 

volume e consequentemente o número de voxels a serem trocados. Na atual versão do 

software, alguns algoritmos de troca já foram implementados. Entre eles há a opção 

que permite ao usuário escolher a forma geométrica (esférica, cilíndrica, elipsóide, 

etc), passando os parâmetros da mesma. Então o software troca a quantidade de voxels 

calculada de acordo com a forma geométrica escolhida e salva um novo arquivo 

contendo o fantoma alterado.    

 

Para realizar as simulações foi preciso determinar o número de histórias (N) baseado 

em um erro estatístico e no tempo computacional. Para se obter um erro estatístico 

aceitável (no caso de modelos computacionais de exposição do tipo FANTOMAS DE 

VOXELS/EGSnrc, o GDN/CNPq usa a função coeficiente de variância (CV) [5]. 

Valores desta função abaixo de 10% são aceitáveis [6] ), foi executado o modelo 

computacional de exposição FASH02_Tumor/EGSnrc para uma fonte monoenergética 

de raios X com fótons de energia igual a 100 keV, situada a 1m do fantoma na postura 

AP e diversos valores de N, simulando um exame de tórax e investigados os 

resultados para um órgão (tireóide) radiossensível pequeno e fora da região irradiada. 

  

  tumor 



  
Fig. 3. Formulário de entrada, no software VAP3D, dos parâmetros de configuração do tumor  

 

 Isto porque se o CV para o órgão escolhido nestas condições for abaixo de 10% 

certamente o será para órgãos e tecidos maiores e na região irradiada. O tempo 

computacional sempre é função da máquina usada e do número de operações 

realizadas durante a simulação. 

 

Uma vez escolhido o N adequado, foram realizadas simulações com os modelos 

computacionais de exposição FASH02/EGSnrc e FASH02_TUMOR/EGSnrc, para 

um intervalo de energias tipicamente utilizadas em medicina. 

 

Nas duas simulações realizadas neste trabalho, além dos arquivos gerais para os 

modelos computacionais, foi necessário preparar dois arquivos de entrada específicos: 

um onde variou-se o número de histórias de N = 10
4
 até 5 x 10

7
 para fótons de energia 

E = 100 keV e outro onde N foi mantido constante e E variou de 10 keV a 10000 keV. 

Todas as simulações foram realizadas no ambiente Linux, em uma CPU Intel Core-i3, 

com 8 Gb de RAM. 

 

3 Resultados e Conclusão 
 

Na sequência são apresentados os resultados obtidos nas simulações citadas na 

Metodologia. Inicialmente variou-se o N para uma situação monoenergética; 

posteriormente, usou-se o N obtido na primeira simulação e variou-se a energia. 

 

3.1 Obtenção do Número de Histórias para Simulações com Fantomas 

Patológicos 

 



A Tabela 1 foi obtida  usando  o  VAP3D  e  resume os resultados da simulação com o 

modelo computacional de exposição FASH02_TUMOR/EGSnrc, com fótons de 100 

keV  de energia para a tireóide, órgão com fator de peso de radiossensibilidade wT = 

0,05 e massa de 17 g [7]. 

 
Tabela 1. Resultado da simulação do modelo computacional de exposição 

FASH02_TUMOR/EGSnrc para o órgão tireóide 
 

 
 

As Figuras 4, 5 e 6 foram construídas com os valores mostrados na Tabela 1. 

 

 
Fig. 4. Curva de determinação do número de histórias como função do CV 



 
 
Fig. 5. Curva mostrando a Convergência dos CCs em torno do valor 1,66 

 

 

 
 

Fig. 6. Curva de determinação do tempo computacional em função do número de histórias 

 

Como é mostrado na Fig. 5, o valor do CC calculado se estabiliza em torno de 1,66 

Gy/Gy para valores de N acima de 10
5
. Foi escolhido N = 10

7
 para otimizar o CV 

associado ao órgão (Fig. 4), já que o tempo computacional (Fig. 6) pode ser 

melhorado usando uma máquina de maior capacidade de processamento. 

 



3.2 Simulações com Fantomas Saudável e Patológico 

 

A Tabela 2 resume os resultados da simulação com o modelo computacional de 

exposição FASH02/EGSnrc, N = 10
7
 e a energia variando de 10 keV a 10000 keV, 

mostrando os CC para alguns órgãos na região irradiada. A Tabela 3 resume 

resultados similares para o modelo FASH02_Tumor/EGSnrc, mais uma coluna 

adicional para os CC no tumor simulado. 

 
Tabela 2.  CC dos órgãos selecionados para cada valor de energia 

  

Energia (keV)                                                                                 Pulmões Tireóide Esôfago Fígado RBM Coluna torácica 

10 0,000 0,029 0,000 0,000 0,000 

15 0,002 0,239 0,008 0,002 0,000 

20 0,034 0,567 0,038 0,035 0,001 

30 0,283 1,099 0,191 0,280 0,033 

50 0,872 1,696 0,752 0,896 0,343 

60 1,020 1,767 0,941 1,059 0,496 

80 1,098 1,729 1,054 1,130 0,654 

100 1,069 1,667 1,064 1,089 0,688 

150 0,986 1,485 0,981 0,978 0,685 

200 0,952 1,411 0,950 0,924 0,673 

500 0,905 1,231 0,885 0,852 0,688 

800 0,927 1,207 0,902 0,861 0,726 

1000 0,918 1,150 0,890 0,849 0,733 

1500 0,938 1,133 0,910 0,860 0,776 

2000 0,954 1,095 0,915 0,869 0,800 

2500 0,966 1,080 0,930 0,880 0,820 

5000 0,987 0,815 0,964 0,880 0,862 

8000 0,991 0,586 0,927 0,872 0,875 

9000 0,982 0,534 0,902 0,862 0,865 

10000 0,972 0,479 0,928 0,852 0,877 

 
Tabela 3. CC dos órgãos selecionados, com tumor adicionado, para cada valor de energia 

 

Energia (keV) Pulmões Tumor Tireóide Esôfago Fígado RBM Coluna Torácica 

10 0,000 0,000 0,029 0,000 0,000 0,000 

15 0,002 0,002 0,239 0,008 0,002 0,000 

20 0,034 0,050 0,567 0,038 0,035 0,001 

30 0,283 0,282 1,099 0,191 0,280 0,033 



50 0,871 0,784 1,696 0,752 0,896 0,343 

60 1,020 0,951 1,767 0,941 1,059 0,496 

80 1,097 1,135 1,729 1,054 1,130 0,654 

100 1,069 1,162 1,667 1,064 1,089 0,688 

150 0,985 1,151 1,485 0,981 0,978 0,685 

200 0,951 1,096 1,411 0,950 0,924 0,673 

500 0,905 1,053 1,231 0,885 0,852 0,688 

800 0,925 1,036 1,207 0,902 0,861 0,726 

1000 0,919 1,044 1,150 0,890 0,849 0,733 

1500 0,937 0,985 1,133 0,910 0,860 0,776 

2000 0,952 1,057 1,095 0,915 0,869 0,800 

2500 0,967 1,031 1,080 0,930 0,880 0,820 

5000 0,985 0,975 0,815 0,964 0,880 0,862 

8000 0,989 0,948 0,586 0,927 0,872 0,875 

9000 0,981 0,940 0,534 0,902 0,862 0,865 

10000 0,971 0,894 0,479 0,928 0,852 0,877 

 

 

 
 

Fig. 7. CC obtidos para os pulmões do fantoma sadio e o patológico em função da energia 

 



Não há diferença gráfica notável entre as duas curvas. Como mostrado na coluna 2 das 

Tabelas 2 e 3, os valores dos CC para os pulmões do fantoma patológico são 

ligeiramente menores do que os valores para o sadio. Isto porque os voxels usados 

para construir o tumor foram transferidos do pulmão esquerdo. 

 

Na Fig. 8 é mostrada uma comparação entre os CC obtidos para o tumor e para os 

pulmões do fantoma patológico em função da energia. 

 

 
 
Fig. 8. CC dos pulmões e do tumor em função da energia  

 

A curva para o tumor ilustrada na Fig. 8 é típica para este tipo de CC, isto é, o 

máximo CC ocorre em torno da energia de 100 keV na região onde há crescimento do 

efeito Compton e a diminuição do efeito fotoelétrico. Após o máximo, a curva decai 

como se espera para razões entre dose absorvida e kerma no ar, pois à medida que a 

energia cresce, cresce também o kerma no ar e, praticamente, não haverá mais energia 

depositada. 

A diferença entre as curvas na Fig. 8 aparece para energias acima de 100keV. A 

explicação-chave para o aumento dos CC para o tumor nesta faixa de energia é a 

densidade atribuída a este na simulação, que foi 1,02g/cm
3
. Os pulmões do FASH02 

têm densidade de 0,26g/cm
3
. Assim, os fótons mais energéticos podem atravessar 

voxels dos pulmões, mas podem ser atenuados em voxels do tumor, aumentando a 



dose depositada nestes. Veja também que a curva que representa a dose no tumor 

apresenta alguns saltos, sendo estes provenientes de ruídos estatísticos. 

 

Portanto, se houver interesse em avaliar dose em regiões patológicas de um fantoma, 

isto não pode ser feito com um fantoma sadio como o FASH02. É preciso inserir 

volumes que simulem a patologia e modificar o código com informações adicionais 

como, por exemplo, a densidade do tumor. Com a versão atual do software VAP3D é 

possível produzir fantomas patológicos a partir de fantomas sadios adicionando 

volumes em regiões controladas pelo usuário. 
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