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SINOPSE 

Os fantomas de voxels MAX e FAX foram desenvolvidos com base nos respectivos modelos 
adultos masculino e feminino da ICRP e, acoplados ao código Monte Carlo EGS4, permitem o 
cálculo da dose equivalente em órgãos e tecidos do corpo humano para os propósitos da proteção 
radiológica. Na construção destes modelos antropomórficos, foi desenvolvido o software 
denominado FANTOMAS, que realiza tarefas como conversão de formatos de arquivo, filtragem em 
imagens 2D e 3D, troca de números identificadores dos órgãos, ajustes de massa de órgão com base 
no seu volume, reamostragem de imagens 2D e 3D, redimensionamento de imagens, visualização 
de fatias consecutivas do fantoma, execução de modelos computacionais de exposição 
FANTOMA/EGS4 e visualização de gráficos dos coeficientes de conversão entre dose equivalente 
e uma grandeza dosimétrica mensurável. Este trabalho apresenta as principais habilidades do 
FANTOMAS e utiliza o MAX e/ou a FAX para exemplificar alguns procedimentos. O software vem 
sendo ajustado à medida que surgem novas tarefas a serem realizadas computacionalmente, mas a 
versão aqui apresentada já contém, organizadas em menus e submenus, diversas funções de muita 
utilidade para pesquisadores de dosimetria numérica. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

Este trabalho apresenta o software FANTOMAS (fantoma, neologismo de “phantom”), desenvolvido 
em API (Application Programming Interface) WINDOWS C (1, 2), projetado para editar imagens 
digitais do corpo humano e transformá-las em arquivos de texto com a geometria do corpo. Estes 
arquivos são preparados especialmente para acoplamento ao código Monte Carlo EGS4 (3). Além 
de construir e editar fantomas de voxels, o software pode executar modelos computacionais de 
exposição FANTOMA DE VOXELS/EGS4 para estimar doses equivalentes, bem como desenhar 
gráficos dos coeficientes de conversão (CCS) (4, 5) em função da energia do fóton incidente. Os 
CCS são razões entre doses equivalentes em órgãos e tecidos, e grandezas mensuráveis como 
KERMA (Kinetic Energy Released per unit MAss) e Fluência (6).  
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 

A Figura 1 ilustra os passos usualmente percorridos para o desenvolvimento de um modelo 
computacional de exposição do tipo FANTOMA DE VOXELS/EGS4. A linha tracejada delimita a 
área de atuação do software FANTOMAS neste esquema. 
 

 
Figura 1: Esquema do processo normalmente utilizado para a construção e utilização de um fantoma 

de voxels. A área tracejada delimita a atuação do software FANTOMAS. 

 

 
Figura 2: Janela principal do FANTOMAS. 

 

 
Figura 3: Caixa de diálogo de entrada de dados mais simples do FANTOMAS. 

 

A Figura 2 mostra a janela principal do FANTOMAS. A opção selecionada (Editar → Manipular os 
IDs dos Órgãos → Obter o nº de voxels por órgão) salva uma tabela com os números 
identificadores (IDs) dos órgãos e tecidos presentes no fantoma, e o respectivo número de voxels. A 
Figura 3 mostra a caixa de diálogo aberta quando o usuário seleciona a opção exemplificada acima 
e entra com um nome-base de fantoma (ex.: max ou fax (7, 8)). Este é o diálogo de entrada de dados 
mais simples do programa e aparece em muitos dos menus e submenus mostrados na Figura 2. 
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De acordo com a ilustração da Figura 1, os dados primários para a construção de um fantoma de 
voxels são imagens CT (Computerized Tomography) ou MRI (Magnetic Resonance Imaging) de 
pessoas reais. Para utilização em dosimetria numérica essas imagens devem ser segmentadas, 
classificadas e reamostradas. A segmentação consiste em atribuir aos voxels de um dado órgão uma 
única cor. A classificação é o vínculo numérico entre as cores e a lista de órgãos segmentados. Em 
geral, estes dois processos são feitos ao mesmo tempo. Se necessário, as imagens podem ser 
reamostradas para um tamanho mais adequado à aplicação a que se destinam ou para facilitar o 
armazenamento no computador. Também pode ser necessário cortar ou acrescentar linhas (colunas) 
em branco para ajustes da imagem. Os resultados desses passos são matrizes consecutivas 2D com 
um ID para cada órgão ou tecido segmentado. Como ilustrado na Figura 1, estes são os arquivos de 
entrada para o software FANTOMAS. Os três primeiros submenus do menu Editar, mostrados na 
Figura 2, servem para conversões entre os arquivos das matrizes 2D (texto) e os arquivos binários 
3D dos tipos fantoma.dat e fantoma.sgi. Os arquivos binários fantoma.dat são simples 
compactações das matrizes 2D enquanto os do tipo fantoma.sgi (SGI = Simulações Gráficas 
Interativas) contêm três compartimentos: o primeiro com as dimensões e o nome base do fantoma, o 
segundo com os valores RGB (Red, Green, Blue) das cores relacionadas aos IDs dos órgãos e 
tecidos, e o terceiro compartimento com os dados do fantoma em si (o arquivo fantoma.dat).  

Com exceção dos três primeiros submenus de conversão de arquivo do menu Editar, onde os dados 
de entrada podem alternar entre matrizes 2D, fantoma.dat e fantoma.sgi, todas as demais atividades 
que podem ser realizadas com o software FANTOMAS requerem um arquivo do tipo fantoma.sgi. 
Se, por exemplo, o usuário inicialmente dispuser de um arquivo binário 3D similar ao vox_tiss8.dat, 
desenvolvido por Zubal e colaboradores (9), deve convertê-lo para o formato SGI, antes de realizar 
qualquer outra tarefa no FANTOMAS. No caso de possuir o vox_tiss8.dat na sub-pasta Dados da 
pasta FANTOMAS (ver Figura 4), o usuário deve clicar em Editar → Converter Matriz 3D DAT 
para → matriz 3D SGI, preencher a caixa de diálogo Dados de entrada com as informações 
mostradas na Figura 5 e clicar no botão Aplicar (ou pressionar a tecla Enter). 

 

 
Figura 4: Localização do FANTOMAS no disco rígido, mostrando o conteúdo da sub-pasta Dados. 

 

O menu Editar possui diversas outras funções que, utilizadas em conjunção com os demais menus 
do programa, permitem ao usuário realizar todas as tarefas sugeridas na ilustração da Figura 1. 
Como o software foi desenvolvido utilizando-se as APIs do Windows, a maioria dos recursos deste 
sistema operacional está habilitada no FANTOMAS. Para dúvidas em alguma aplicação particular, o 
usuário deve utilizar os endereços eletrônicos disponíveis no menu Ajuda. 

Alguns exemplos práticos são apresentados a seguir. 
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Figura 5: Conversão de arquivo binário vox_tiss8.dat para vox_tiss8.sgi. 

 

 

3. RESULTADOS 

Para demonstrar o funcionamento de alguns comandos do software FANTOMAS, foram escolhidos 
como dados de entrada os arquivos SGI dos fantomas de voxels MAX (7) e FAX (8). Como no 
capítulo anterior já foram apresentadas algumas tarefas do menu Editar, as ilustrações mostradas 
neste capítulo estão contidas nos menus Visualizar e Modelos Computacionais (ver Figura 2). 

 

 

3.1. VISUALIZANDO FANTOMAS DE VOXELS 

O menu Visualizar dá acesso a diversas tarefas que envolvem imagens transversais, sagitais ou 
coronais de um fantoma no formato SGI. A Figura 6 ilustra o uso do sub-menu Visualizar → Vistas 
2D de órgãos. Quando o usuário clica neste sub-menu, tem acesso ao disco rígido através da caixa 
de diálogo padrão do Windows para abrir arquivos. Então, deve localizar o fantoma que deseja 
visualizar e clicar no botão Abrir. Este procedimento o levará ao diálogo Vistas 2D de órgãos/ 
tecidos de fantoma. Clicando no botão Selecionar os órgãos de interesse e a ordem de visualização, 
terá acesso à lista de órgãos e tecidos radiossensíveis (10)  mostradas na Figura 6. Basta, então, 
marcar os órgãos que deseja visualizar, digitar a ordem de visualização e clicar no botão Aplicar (ou 
pressionar a tecla Enter) para obter a vista frontal dos órgãos selecionados (padrão). Vistas laterais 
ou de cima podem ser obtidas marcando o botão combo apropriado na caixa de diálogo principal. A 
Figura 6 também mostra, numa caixa de edição abaixo da vista 2D, o ID do órgão sobre o qual se 
posicione o mouse (a Figura mostra o ID = 12, correspondente ao fígado da FAX). Este sub-menu é 
útil quando se está construindo novos órgãos ou ajustando volumes. Uma visão 2D com órgãos 
selecionados dá uma idéia sobre o resultado de modificações implementadas. 

A Figura 7 mostra o fantoma MAX na caixa de diálogo acessada através do sub-menu Visualizar → 
Vistas de seqüências de imagens. Este sub-menu também é de grande utilidade quando se precisa 
observar o fantoma como um todo, em fatias seqüenciadas. 
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Figura 6: Usando o sub-menu Visualizar → Vistas 2D de órgãos para exibir órgãos selecionados. 

 

 
Figura 7: Usando o sub-menu Visualizar → Vistas de seqüências de imagens para exibir fatias 

selecionadas ou mudar a cor de um dado órgão. 
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3.2. MODELOS COMPUTACIONAIS DE EXPOSIÇÃO FANTOMA DE VOXELS/EGS4 

3.2.1. CRIANDO ARQUIVOS DE ENTRADA DO MODELO 

A Figura 8 mostra o terceiro menu do software FANTOMAS, desenvolvido para construção de 
modelos computacionais de exposição para fantomas de voxels em arquivos do tipo SGI acoplados 
ao código Monte Carlo EGS4. 

Para acoplar o MAX e a FAX ao EGS4 é preciso criar arquivos de texto com a geometria destes 
fantomas que possam ser transpostos para o EGS4. Estes arquivos, o max.data e o fax.data são 
criados através do sub-menu Modelos Computacionais → Criar Fantoma.data (Para o EGS4). 
Clicando neste sub-menu, o usuário tem acesso ao disco rígido através da caixa de diálogo comum 
aos programas em Windows para abrir arquivos. Selecionando o arquivo SGI do fantoma e clicando 
no botão OK, o usuário rapidamente obtém o arquivo fantoma.data, que é salvo na pasta do 
programa. 

 

 
Figura 8: Menu Modelos Computacionais do software FANTOMAS. 

 

O modelo computacional de exposição, além do fantoma e do código Monte Carlo, requer o 
desenvolvimento de algoritmos para fontes radioativas e um método para estimar a dose equivalente 
na medula óssea vermelha (MOV). No software FANTOMAS foi adotado o Método dos Números 
CT (11, 5) para estimar a dose equivalente na MOV. Este método requer as imagens CT originais 
do fantoma para obtenção dos números identificadores de tons cinzas relativos ao esqueleto. O 
usuário pode criar o arquivo de texto fantoma.bone.data, contendo os IDs dos tons cinzas do 
esqueleto disponível do MAX e da FAX, clicando no sub-menu Visualizar → Criar Fantoma de 
Ossos (Para o EGS4). O procedimento é idêntico ao utilizado para criar o fantoma.data e, 
obviamente, é preciso que os arquivos SGI para o fantoma segmentado e para o esqueleto estejam 
na pasta Fantomas/Dados do programa. 

Os arquivos de texto max.data e max.bone.data (ou fax.data e fax.bone.data) contêm todas as 
informações sobre a geometria do fantoma num formato de compactação que é lido dentro do 
código de usuário preparado para o modelo computacional MAX/EGS4 (ou FAX/EGS4).  

O próximo arquivo a ser criado é o expo.input, que contém dados para a simulação Monte Carlo a 
ser realizada. Clicando no sub-menu Modelos Computacionais → Criar Arquivo de Entrada (Para 
o EGS4), o usuário acessa a caixa de diálogo mostrada na Figura 9. 
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Figura 9: Preparando o arquivo de entrada expo.input. 

 

Inicialmente, o usuário deve escolher entre usar um dos espectros de energia do arquivo 
mspectra.dat (este arquivo contém 61 espectros para diversos tipos de fontes radioativas usadas em 
medicina e em radioproteção), localizado na pasta principal do programa, ou digitar um conjunto de 
valores de energia na primeira caixa de edição do diálogo da Figura 9. Esta Figura mostra dados 
padrões do programa. 

As três primeiras caixas de edição seguintes na Figura 9 recebem as coordenadas (em cm) da fonte. 
O sistema de coordenadas usado no modelo FANTOMAS DE VOXELS/EGS4 é desenhado na 
Figura 10, que contém uma imagem da superfície do MAX (12). Assim, ao preencher estas caixas 
de edição, o usuário deve estar atento ao sinal das coordenadas, que depende da fonte escolhida (ver 
Tabela 1). 

As duas caixas de edição seguintes recebem a largura e a altura do campo (em cm) usado para 
cálculo da fluência e, conseqüentemente, da kerma no ar (13). Na caixa ID da fonte, o usuário deve 
digitar um número identificador da fonte radioativa a ser usada. A Tabela 1 lista as fontes 
disponíveis nas versões atuais dos modelos MAX-FAX/EGS4. Na caixa No de fótons, deve digitar o 
número de histórias da simulação. Na caixa Rendimento, o valor do rendimento da fonte e em 
Energia de corte para elétrons, aceitar o valor padrão (200 keV) se deseja “acompanhar” elétrons 
secundários na simulação ou digitar um valor maior do que a maior energia de entrada para utilizar 
a aproximação kerma (5). A caixa Raio do disco no solo é exclusiva para a fonte 13 e, em outras 
simulações, não é utilizada nos algoritmos das demais fontes. De modo similar, a caixa Nº do 
órgão-fonte é exclusiva para a fonte 14 e, neste caso, o usuário deve digitar um dos números válidos 
na primeira coluna do arquivo maxlist.dat (ou faxlist.dat), disponível na pasta principal do programa 
(ver Figura 11). Finalmente, a caixa de edição Nome base dos arquivos de saída, deve receber o 
nome base que aparecerá nos arquivos com os dados de saída de uma dada simulação. Os nomes 
destes arquivos têm o seguinte formato: Nome base + .valor_da_energia + keV + .dat. Por exemplo, 
para a energia de 100 keV, o modelo MAX/EGS4 salvará o arquivo de saída max.100keV.dat na 
pasta principal do programa FANTOMAS. 
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Figura 10: Fantoma MAX no sistema de coordenadas usado no MAX/EGS4 [IDL, 2002]. 

 

Tabela 1: Fontes disponíveis nos modelos atuais MAX-FAX/EGS4. 

ID FONTE 
1 Externa paralela anterior-posterior (AP) 
2 Externa paralela posterior-anterior (PA) 
3 Externa paralela lateral direita (RLAT) 
4 Externa paralela lateral esquerda (LLAT) 
5 Externa paralela rotacional – 360º 
6 Externa pontual divergente AP  
7 Externa pontual divergente PA 
8 Externa pontual divergente RLAT 
9 Externa pontual divergente LLAT 

10 Externa pontual divergente rotacional – 360º 
11 Externa isotrópica e todo o espaço 
12 Externa isotrópica no semi-espaço superior 
13 Externa: disco isotrópico no solo 
14 Fonte interna 

 

Clicando no botão Criar o expo.input, o programa cria e salva o expo.input na sua pasta principal. 

Após criar os arquivos fantoma.data, fantoma.bone.data e expo.input, o usuário deve verificar se os 
demais arquivos necessários para executar uma simulação estão disponíveis. A Figura 11 mostra a 
pasta principal do software FANTOMAS com todos os arquivos necessários para as simulações a 
serem efetuadas na próxima seção. 
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Figura 11: Pasta principal do software FANTOMAS. 

 

 

3.2.2. EXECUTANDO OS MODELOS MAX-FAX/EGS4 

Com os arquivos mostrados na Figura 11, é possível fazer simulações com os modelos 
computacionais de exposição MAX/EGS4 e FAX/EGS4, utilizando qualquer uma das 14 fontes 
radioativas listadas na Tabela 1. Nesta seção, são apresentados e discutidos alguns resultados da 
simulação com os dados mostrados na Figura 9 para o MAX e também para a FAX (exceto o Nº de 
fótons, que nas simulações implementadas foi igual a 107).  

O modelo MAX/EGS4 pode ser executado diretamente da pasta principal do programa ou através 
do sub-menu Modelos computacionais → Executar o modelo computacional, desde que o arquivo 
executável max.exe e o arquivo de entrada expo.input já estejam prontos. Os arquivos executáveis 
para o MAX e a FAX foram previamente compilados e são partes integrantes do “pacote” que 
compõe o software FANTOMAS. Naturalmente, o tempo gasto na execução depende do número de 
energias, do número de fótons da simulação e do computador que estiver sendo utilizado. 

O modelo FAX/EGS4 também foi executado de modo similar (exceto as caixas de edição 
Coordenada z da fonte, Altura do campo e Nome Base dos arquivos de saída, que foram mudados 
para 163,8 cm, 81,9 cm e Fax, respectivamente). 

Cada simulação resultou em 19 arquivos (foram usadas as energias padrões 10, 15, 20, 30, 40, 50, 
60, 70, 80, 100, 150, 200, 300, 500, 1000, 2000, 3000, 6000 e 10000 keV) para cada modelo. 
Através do sub-menu Modelos Computacionais → Criar arquivos para os gráficos CCS × Energia, 
foram criados os arquivos CCSKerma_01_Max.dat, CCSFluencia_01_Max.dat, 
CCSKerma_01_Fax.dat, CCSFluencia_01_Fax.dat que contêm os coeficientes de conversão da 
dose equivalente por kerma no ar, e por fluência, para todos os órgãos e tecidos radiossensíveis dos 
modelos simulados. Na criação de cada um destes arquivos o expo.input é solicitado para obtenção 
dos dados da simulação. Portanto, é preciso manter o expo.input para cada modelo, pelo menos, até 
a criação dos arquivos para os CCS.  

 

 

3.2.3. RESULTADOS DOSIMÉTRICOS 

Com os arquivos para os CCS prontos, o usuário deve clicar no sub-menu Visualizar → Gráficos 
CCS × Energia para avaliar graficamente os resultados dosimétricos das simulações realizadas.  
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A Figura 12 mostra os CCS para a dose efetiva normalizada pela kerma no ar para os modelos 
computacionais de exposição MAX-FAX/EGS4, usando a fonte paralela AP da Tabela 1. A caixa 
abaixo do gráfico mostra os valores do CC e da energia no ponto onde estava o mouse no instante 
da captura da imagem. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 12: CCS da dose efetiva por kerma no ar em função da energia do fóton, em exposição AP, 
usando os modelos computacionais MAX/EGS4 (a) e FAX/EGS4 (b). 

 

A Figura 13 mostra os CCS para a dose equivalente nos pulmões normalizada pela fluência para os 
modelos computacionais de exposição MAX-FAX/EGS4. 
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(a) 

 
(b) 

Figura 13: CCS da dose efetiva por fluência no ar em função da energia do fóton, em exposição AP, 
usando os modelos computacionais MAX/EGS4 (a) e FAX/EGS4 (b). 

 
 

4. CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS 

O software FANTOMAS é um editor de modelos antropomórficos baseados em voxels que permite 
visualizações das imagens, execução de modelos computacionais do tipo FANTOMAS DE 
VOXELS/EGS4, e a construção de gráficos dos CCS em função da energia da partícula. As 
diversas tarefas que a atual versão realiza são bastante úteis para quem precisa manipular arquivos 
binários, de texto ou de imagens computacionais de modelos do corpo humano para os propósitos 
da dosimetria numérica. 
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Utilizando as APIs do Windows em C (2) e outras abordagens gráficas, como a biblioteca OPENGL 
(14) que contém funções específicas para visualizações em duas e três dimensões, é possível 
implementar melhorias significantes no FANTOMAS. Isto está sendo feito no dia-a-dia dos autores 
deste artigo e já se pensa em uma nova versão para o programa. 
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