
IX Latin American IRPA Regional Congress on Radiation Protection and Safety - IRPA 2013 
Rio de Janeiro, RJ, Brazil, April 15-19, 2013 
SOCIEDADE BRASILEIRA DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA - SBPR 
 

 
 

QUANTIFICAÇÃO DE TECIDOS PARA DESENVOLVIMENTO DE 
FANTOMA PEDIÁTRICO 

 
Alves, A.F.F.1, Miranda, J.R.A.2, Pina, D.R.3 

 
1 Instituto de Biociências de Botucatu, Departamento de Física e Biofísica.  

Universidade Estadual Paulista-UNESP.  
Distrito de Rubião Junior S/N,  

Botucatu, 18618-000 São Paulo, Brasil 
allan_ffa@hotmail.com 

 
2 Instituto de Biociências de Botucatu, Departamento de Física e Biofísica.  

Universidade Estadual Paulista-UNESP.  
Distrito de Rubião Junior S/N,  

Botucatu, 18618-000 São Paulo, Brasil 
jmiranda@ibb.unesp.br 

3 Faculdade de Medicina de Botucatu, Departamento de Doenças Tropicais e Diagnóstico por Imagem.  
Universidade Estadual Paulista-UNESP. 

 Distrito de Rubião Junior S/N,  
Botucatu, 18618-000 São Paulo, Brasil. 

drpina@fmb.unesp.br 
 

 
 

RESUMO 
 

A otimização da relação risco-benefício é uma grande preocupação dentro da radiologia pediátrica, 
devido a maior vulnerabilidade das crianças aos efeitos tardios somáticos e efeitos genéticos de exposição à 
radiação em relação aos adultos. No Brasil, estima-se que as causas de morte por traumatismo craniano são de 
18% para a faixa etária entre 1 a 5 anos e a radiografia é o exame de diagnóstico primário para a detecção de 
fratura de crânio. Sabendo que a qualidade das imagens é essencial para garantir a identificação das estruturas 
anatômicas e a minimização de erros de interpretação diagnóstica, neste trabalho propôs-se o desenvolvimento e 
construção de fantomas homogêneos de crânio, para a faixa etária de 1 a 5 anos. A construção dos fantomas 
homogêneos foi realizada a partir da classificação e quantificação dos tecidos presentes no crânio de pacientes 
pediátricos. Neste procedimento foram utilizados algoritmos computacionais, utilizando a ferramenta Matlab, 
para quantificar distintos tecidos biológicos, presentes nas regiões anatômicas em estudo, utilizando imagens de 
exames retrospectivos de tomografia computadorizada. Os dados preliminares obtidos das quantificações 
mostram que na faixa etária entre 1-5 anos, e considerando um diâmetro ântero-posterior médio da região do 
crânio pediátrico de 145,73 ± 2.97 mm pode ser representado por  92,34 ± 5,22 mm de lucite e 1,75 ± 0.21 mm 
de alumínio numa disposição de placas do PEP (pacient equivalent phantom).  Após sua construção, os 
fantomas serão utilizados em processo de otimização de imagens e de dose em protocolos pediátricos, para 
realização de exames de radiografia computadorizada. 

 
 
 

1. INTRODUCÃO 
 
 
A radiologia diagnóstica pediátrica é uma especialidade com características distintas da 
radiologia aplicada à pacientes adultos, devido a fatores como a variabilidade no tamanho das 
estruturas anatômicas e a maior radiossensibilidade. Portanto, crianças possuem um risco 
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maior para o desenvolvimento de alterações genéticas, podendo resultar em algum tipo de 
câncer induzido pela exposição à radiação. [1,2,3,4,5]  
 
Exames radiográficos de crânio nesta faixa etária são realizados devido a traumas crânio 
encefálicos [6,7] sendo que o trauma é uma das principais causas de morte na infância, 
representando 18% das mortes em pacientes com idade entre 1 e 5 anos. Dentre as principais 
causas de morte por traumatismo craniano, podemos mencionar acidentes automobilísticos, 
condições inadequadas de transporte de crianças e acidentes domésticos [6]. 
 
O procedimento de otimização de imagens radiográficas é realizado com a utilização de 
fantomas homogêneos [8,9,10,11,12]. Entretanto a literatura é escassa ao se reportar à 
fantomas homogêneos pediátricos. Um pré-requisito para a construção de fantomas 
homogêneos é a quantificação das espessuras médias dos tecidos biológicos, presentes no 
livre caminho médio do feixe de raios X, e a equivalência destes em espessura de materiais 
simuladores. Pina et al. (2012) apresentam um algoritmo para a classificação e quantificação 
dos tecidos presentes no tórax de pacientes pediátricos, para a construção de fantomas 
homogêneos que simulam características de absorção e espalhamento da radiação [5].  
 
 Dessa forma, neste trabalho propusemos a utilização dessa metodologia, para quantificação 
de tecidos biológicos presentes no crânio de pacientes pediátricos, para a faixa etária entre 1 a 
5 anos de vida. O processo de quantificação dos tecidos biológicos foi realizado utilizando 
imagens de exames retrospectivos de tomografia computadorizada do Hospital das Clinicas 
da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB-UNESP). Numa próxima etapa do trabalho 
estes dados possibilitarão a construção de um simulador radiográfico homogêneo de crânio 
pediátrico, que possa ser utilizado em processos de otimização de protocolos pediátricos no 
serviço de radiodiagnóstico do HCFMB-UNESP.  
 
 

2. METODOLOGIA 
 
2.1. Obtenção do Banco de Dados 
 
O banco de dados foi composto por imagens de tomografia computadorizada, no formato 
DICOM, de exames retrospectivos de crânio no HC-FMB UNESP, com o consentimento do 
Comitê de Ética em Pesquisa da UNESP Botucatu (CEP 4368–2012). Os exames adquiridos 
foram realizados no período de maio de 2009 à dezembro de 2012. Estas imagens 
armazenadas foram processadas pelo algoritmo quantificador de tecido desenvolvido. 
 
 
2.2. Construção do Algoritmo Quantificador de Tecido 

 
O algoritmo computacional desenvolvido na plataforma Matlab® faz a classificação e 
quantificação de tecidos biológicos a partir de imagens tomográficas no formato DICOM. O 
algoritmo faz a leitura de cada corte axial da imagem tomográfica, e realiza a distinção e 
quantificação dos tecidos presentes no livre caminho médio do feixe de raios X através de 
uma série de passos que são apresentados através de um fluxograma na Figura 1 [5]. Este 
algoritmo baseia-se no ajuste gaussiano da distribuição de voxels de imagens de tomografia 
computadorizada (CT). Para cada distinto tipo de tecido presente em uma imagem 
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tomográfica, o histograma da imagem tomográfica apresenta um pico característico. A Figura 
2 apresenta um histograma ilustrativo para uma imagem de crânio. 
 

 
Figura 1. Fluxograma do Algoritmo Quantificador de Tecido Desenvolvido. 
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Figura 2: Média do histograma gerado pelo algoritmo quantificador relativo a um exame de crânio 

pediátrico. 
 

Os três picos presentes na Figura 2 representam as respostas características de números de CT 
para diferentes tipos de tecidos biológicos. Os dois primeiros picos próximos do número de 
CT igual a zero correspondem respectivamente ao tecido adiposo e tecido mole. O terceiro 
pico tem uma amplitude bem menor e corresponde a uma grande faixa de números de CT 
(entre 100 e 1000) representando o tecido ósseo. Para cada um destes picos, é ajustada uma 
função gaussiana, utilizando a região em torno do pico analisado. Portanto, para a região do 
crânio, este processo gera três curvas gaussianas (tecido adiposo, tecido mole e tecido ósseo). 
 
Os fantomas homogêneos futuramente serão constituídos de lucite e alumínio, materiais estes 
que representam, respectivamente, características de atenuação similares às do tecido mole e 
osso. As espessuras de lucite e alumínio serão determinadas a partir da razão de transmissão 
média do feixe de raios X nos tecidos biológicos que compõem a região anatômica de 
interesse [5,12]. 
 
As espessuras de tecidos biológicos serão classificadas e relacionadas pelo diâmetro ântero-
posterior (DAP) do crânio de cada paciente. Como este fator pode variar para pacientes da 
mesma faixa etária devido a inúmeros fatores como genética, nutrição e doenças, os valores 
de DAP serão divididos em grupos, no qual cada um deles será representado por uma 
determinada espessura de materiais simuladores (lucite e alumínio). 
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3. RESULTADOS 
 
Os resultados encontrados neste trabalho ainda são preliminares, pois ainda não se atingiu o 
número necessários de exames que garantam uma distribuição estatística confiável para toda 
a faixa etária proposta. A tabela 1 apresenta as espessuras médias de tecidos biológicos, 
tecido adiposo e tecido mole (TA e TM) e tecido ósseo (TO), obtidas a partir dos exames 
tomográficos pediátricos de crânio, relacionados com materiais simuladores (PMMA e Al), 
com os respectivos desvios padrão (σ). O σ foi obtido a partir da média realizada para o 
Número de Exames (N.E), contidos em cada faixa de DAP, a qual está associada a cada 
fantoma. 
 
Tabela 1: Espessura média (em milímetros – mm) de tecidos biológicos, tecido adiposo e tecido mole (TA 
e TM) e tecido ósseo (TO), relacionados com materiais simuladores (PMMA e Al), com os respectivos 
desvios padrão (σ) e o Número de Exames (N.E) contidos em cada faixa de DAP. 

DAP DAP médio  TA e TM TO PMMA Al N.E. 

130 – 140 135,15 ± 3,02 76,79 ± 3,55 9,84 ± 3,42 87,02 ± 4,02 1,71 ± 0,62 11 

140 – 150 145,73 ± 2,97 81,50 ± 4,61 10,27 ± 1,25 92,34 ± 5,22 1,79 ± 0,21 13 

150 – 160 154,89 ± 4,80 84,51 ± 8,57 10,94 ± 1,95  95,75 ± 9,71 1,90 ± 0,34 9 

 
As faixas de DAP, apresentadas na tabela 1, incluem os exames com DAP maiores ou iguais 
ao primeiro valor e menores que o segundo, desse modo nenhum exame é avaliado mais de 
uma vez. 
 

4. DISCUSSÃO  
 

Na tabela 1 verifica-se que os valores de tecido adiposo e tecido mole aparecem 
somados. Isto ocorre, pois ambos serão simulados pelo mesmo material, no caso a lucite 
(PMMA- Polimetilmetacrilato). Os fatores de conversão utilizados para a conversão de um 
tecido biológico em um material simulador foram obtidos através de um programa 
denominado MATSIM (acrônimo de Material Simulation), um aplicativo escrito em Fortran, 
utilizado para estimar a equivalência entre as espessuras de materiais quanto à capacidade de 
atenuação que oferecem ao feixe de raios X (Jennings 1988). Neste caso, o MATSIM estimou 
a equivalência entre as espessuras de tecidos biológicos (moles, adiposos e ósseos) e seus 
respectivos materiais simuladores (Polimetilmetacrilato e alumínio). 

 
 A avaliação realizada neste estudo foi separada em função do diâmetro ântero-

posterior de cada paciente. Vale enfatizar que cada DAP é composto por uma casuística 
relevante para proporcionar um erro relativamente pequeno (em trabalhos anteriores, em 
torno de 20 exames para cada DAP). O passo de cada DAP escolhido foi de 10 mm, de modo 
a varrer todo o intervalo de DAP na faixa etária em estudo. Verifica-se que o número de 
exames obtidos ainda não é homogêneo para todas as faixas de DAP. É devido a este fator 
que os desvios padrão da faixa entre 150 e 160 mm de DAP são bem maiores do que os 
desvios padrão das outras faixas. Espera-se que quando o banco de dados estiver completo 
todas as faixas de DAP tenham desvios padrão muito próximos uns dos outros. 

Na próxima etapa do trabalho, após a obtenção do bando de dados, serão construídos 
os simuladores homogêneos de crânio pediátrico baseados nos resultados demonstrados na 
tabela 1. Serão construídos três simuladores representando as faixas de DAP do crânio de 130 
a 140 mm,140 a 150 mm e por fim 150 a 160 mm que representam a faixa etária entre 1 a 5 
anos de idade. Serão compostos por placas de lucite (PMMA) e alumínio e montadas numa 
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disposição de placas do PEP (pacient equivalent phantom).  Após sua construção, os 
fantomas serão utilizados em processo de otimização de imagens e de dose em protocolos 
pediátricos. 

 
 
 

5. CONCLUSÕES  
 

Este estudo traz contribuições originais para a área de diagnóstico por imagem 
pediátrica ao quantificar tecidos biológicos na região do crânio com o intuito de criar um 
dispositivo simulador homogêneo que tenha as mesmas características de espalhamento da 
radiação que um crânio pediátrico na faixa etária de 1 a 5 anos. Seus resultados trazem 
subsídios para melhorar as condições do diagnóstico e saúde da população pediátrica e 
permitem que inúmeros processos de otimização de imagens sejam conduzidos para atingir o 
objetivo de proteger a saúde de pacientes. Os procedimentos de otimização com simuladores 
homogêneos podem diminuir os valores representativos de dose para exames de crânio, sem 
perder a qualidade necessária para um diagnóstico correto e sempre que possível buscando a 
melhor relação custo-benefício para a instituição.  
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