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RESUMO 
 
Os modelos antropomórficos usados em dosimetria computacional, também denominados fantomas, são 
predominantemente construídos a partir de pilhas de imagens CT (Computed Tomography) ou MRI (Magnetic 
Resonance Imaging) obtidas da varredura de pacientes ou voluntários. A construção de fantomas de voxels 
requer processamentos computacionais para transformação de formato de imagens, compactação de imagens 
bidimensionais (2D) para formação de matrizes tridimensionais (3D), quantização, reamostragem, realce, 
restauração e segmentação de imagens, entre outros. Dificilmente o pesquisador de dosimetria computacional 
encontrará todas estas habilidades em um único software e quase sempre isto tem como conseqüência a 
diminuição do ritmo das suas pesquisas ou o uso, às vezes inadequado, de ferramentas alternativas. A 
necessidade de integrar as diversas tarefas de processamento da imagem digital original para obtenção de uma 
imagem que possa ser utilizada em um modelo computacional de exposição motivou o desenvolvimento do 
software DIP (Digital Image Processing). Este software lê, edita e escreve arquivos binários contendo a matriz 
3D correspondente a uma pilha de imagens transversais de uma dada geometria que pode ser um corpo humano 
ou outro volume de interesse. Também pode ler qualquer tipo de imagem computacional e fazer conversões. 
Quando a tarefa envolve apenas uma imagem de saída, esta é salva no formato JPEG padrão Windows; quando 
envolve uma pilha de imagens, o arquivo binário de saída é denominado SGI (Simulações Gráficas Interativas, 
uma sigla já utilizada em outras publicações do Grupo de Pesquisa em Dosimetria Numérica). Este trabalho 
apresenta a segunda versão do DIP, que possui os menus Fundamentos, Visualizações, Domínio Espacial, 
Domínio de Freqüências, Segmentações e Estudos. Cada menu contém itens e subitens com funcionalidades 
que, geralmente, requerem uma imagem como entrada e produzem uma imagem ou um atributo na saída. 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
A dosimetria numérica utiliza modelos de exposição para estimar a dose absorvida no corpo exposto à 
radiação. Alguns modelos computacionais de exposição foram desenvolvidos pelo Grupo de Pesquisa 
em Dosimetria Numérica (GDN) para aplicações em proteção radiológica [1; 2; 3; 4], acidentes [5], 
radiodiagnóstico [6; 7] e medicina nuclear [8]. Os simuladores antropomórficos utilizados nestes e 
diversos outros trabalhos foram desenvolvidos a partir de imagens CT que passaram por diversas 
transformações até constituírem matrizes 3D representando corpos humanos virtuais com as massas 
dos órgãos e tecidos radiossensíveis recomendadas pela ICRP [9]. Muitas destas transformações foram 
editadas utilizando-se o software FANTOMAS [10; 11] e a primeira versão do DIP [12]. 
 
A necessidade de integrar as diversas tarefas de processamento da imagem digital original para 
obtenção de uma imagem que possa ser utilizada no modelo computacional motivou o 
desenvolvimento do software DIP. Este software foi desenvolvido em C++, utilizando o tipo de 
projeto Windows Form do Microsoft Visual Studio .NET 2003 [13], para ler, editar e escrever arquivos 
binários contendo a matriz 3D correspondente a uma pilha de imagens transversais de uma dada 
geometria que pode ser um corpo humano ou outro volume de interesse. O software também pode ler 
qualquer tipo de imagem computacional (BMP, JPEG, TIF, etc.) e fazer conversões para os tipos 
padrões usados em tarefas nele implementadas. Quando a tarefa envolve apenas uma imagem de saída, 
esta é salva no formato JPEG; quando envolve uma pilha de imagens, o arquivo binário é denominado 
SGI (Simulações Gráficas Interativas). Às pilhas de imagens se convencionou chamar fantoma de 
voxels ou fantoma SGI. 
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Neste trabalho é apresentada, com base em menus e itens de menu, a segunda versão do software DIP. 
 
2. METODOLOGIA E RESULTADOS 
 
O software DIP está disponível para pesquisadores de dosimetria computacional 
(jwvieira@br.inter.net) em um pacote de instalação (DIPSetup) contendo três arquivos: DIPSetup.msi, 
Setup.ini e Setup.exe. Com um clique duplo sobre o arquivo Setup.exe pode-se instalar o software 
como usualmente se procede em programas Windows. Para computadores onde ainda não estiver 
instalado o pacote .NET Framework, no início da instalação aparecerá o endereço eletrônico 
referenciado em [14]. O usuário deve encontrar neste endereço o arquivo dotnetfx.exe, que contém 
todas as ferramentas necessárias para executar aplicativos desenvolvidos com o .NET Framework. 
Deve baixá-lo e instalá-lo no seu computador para, então, prosseguir na instalação do DIP. Após a 
instalação, dispõe-se de dois arquivos: o dip.exe e um arquivo *.pdf com o artigo que apresenta a 
primeira versão do DIP [12]. 
A Figura 1 mostra a janela principal do DIP, exibindo o menu Fundamentos. O item de menu 
selecionado converte um arquivo binário de 8 bits contendo apenas os dados do fantoma (geralmente 
estes arquivos têm extensão *.raw ou *.dat) em uma pilha padrão do DIP, que é um arquivo binário 
com extensão *.sgi. Estas pilhas contêm um cabeçalho de informações + o arquivo *.raw. O cabeçalho 
contém as dimensões do fantoma na ordem colunas, linhas, fatias. Diversos tipos de conversões estão 
disponíveis nos outros subitens mostrados na Figura 1. Como exemplo, o arquivo head256.raw, 
disponível em [15], pode ser convertido em head256.sgi usando o caminho selecionado na Figura 1. 
Este arquivo contém 225 fatias transversais da cabeça de um homem, cada uma com área de 256 x 256 
pixels. Os dados são armazenados com 1 byte/pixel e a resolução do voxel é de 1 mm. O head256.sgi 
é usado em diversas ocasiões ao longo deste texto. 
 

 
Figura 1: Janela principal do software DIP. 

 
2.1. Fundamentos de Processamento  de Imagens Digitais 
 
Os principais fundamentos de processamento de imagens digitais alocados neste menu são a 
reamostragem e a quantização [16]. Reamostrar uma imagem digital é redimensioná-la. A Figura 2 
mostra os subitens disponíveis para reamostragem no DIP. O exemplo selecionado dá acesso à caixa 
de diálogo mostrada na Figura 3a onde o usuário pode digitar o número de colunas (largura) da nova 
imagem e clicar no botão Aplicar... para obter uma pilha SGI de imagens reamostradas sem 
deformações, isto é, o fator Nº Novo de Colunas / Nº Velho de Colunas é usado para as outras 
dimensões. No fim da execução aparece a caixa de diálogo mostrada na Figura 3b com algumas 
informações. Este tipo de entrada de dados é comum no software DIP também para dois ou três 
valores. Há três classes do tipo Windows Forms Application (.NET) chamadas Size1D, Size2D e 
Size3D para controle destas entradas. Também o tipo de saída exemplificado é muito usado no DIP. 
Para abrir e salvar arquivos são usados, na maioria das interações com o usuário, as classes nativas 
OpenFileDialog e SaveFileDialog [13]. 
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A digitalização dos valores das coordenadas (x, y) é chamada amostragem. Quantizar é digitalizar os 
valores de amplitude da saída dos sensores de aquisição de uma imagem. Na seção 2.2 são 
apresentados exemplos da reamostragem e da quantização de imagens digitais. 
 

 
Figura 2: Reamostragem de imagens digitais no DIP. 

 

 
Figura 3: (a) Caixa de diálogo para reamostragem volumar sem deformação de uma pilha SGI de 
imagens com base no número de colunas. (b) O programa calcula e exibe as outras dimensões e 

ajusta a pilha de entrada para este novo volume. 
 
2.2. Visualizações de Imagens 2D 
 
A Figura 4a mostra os itens disponíveis no menu Visualizações. Se o usuário acionar o item de menu 
selecionado na figura, exibirá na janela do DIP uma pilha SGI. As fatias da pilha são exibidas 
continuamente. Se o usuário quiser parar a rolagem basta dar um clique com o botão esquerdo do 
mouse sobre a imagem atual. Novo clique com este botão e a pilha prosseguirá a rolagem. A Figura 4b 
mostra, como exemplo, a fatia 90 do arquivo head256.sgi. Para rolar a pilha, fatia a fatia, pode-se usar 
o par de teclas > / <, ou o par de teclas de seta ↑ / ↓. Se o usuário clicar com o botão direito do mouse 
sobre a imagem atualmente exibida, terá acesso ao menu de contexto também mostrado na Figura 4b. 
 

 
 

 
Figura 4: (a) Menu Visualizações. (b) Pilha exibida através do item de menu selecionado em (a). 
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Para exemplificar a reamostragem e a quantização de uma imagem, a fatia 90 mostrada na Figura 4b 
foi salva com o nome head256_90.jpg. A Figura 5 mostra a imagem original com 256 × 256 pixels e 
duas reamostragens da mesma: com 200 × 200 e 100 × 100 pixels. Para obter estas reamostragens foi 
usado o item de menu Fundamentos → Reamostragem → Uma Imagem... mostrado na Figura 2. Para 
exibi-las, o item de menu Visualizações → Uma ou Mais Imagens... mostrado na Figura 4a. 

 

 

 

 

Figura 5: Imagem com 256 × 256 pixels e reamostragens para 200 × 200 e 100 × 100. 
 
A Figura 6 mostra uma imagem original, duas imagens quantizadas para 16 e 4 tons de cinza, e seus 
respectivos histogramas. Os histogramas foram construídos acessando o caminho Visualizações → 
Histograma  → Uma Imagem → Com Fundo... mostrado na Figura 7.  
 

   

   
Figura 6:  Imagem original,  quantizações para 16 e 4 tons de cinza, e seus  respectivos histogramas. 

 

 
Figura 7: Itens de menu do DIP para exibir  uma imagem e seu histograma. 

 
As imagens CT do corpo humano contêm um fundo que, para o desenvolvimento de modelos 
antropomórficos, deve ser preenchido por um único tom de cinza. Os artefatos que aparecem no fundo 
da Figura 6a podem ser eliminados analisando o histograma da imagem e estabelecendo um intervalo 
de valores de tons de cinza para o fundo como um pré-processamento. Na primeira linha da Figura 8 
são mostradas a Figura 6a e o resultado da aplicação sobre ela da troca dos valores de tons de cinza 
menores ou iguais a 48 por 0. Isto foi feito acessando o caminho Fundamentos → Trocas → Intervalo 
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de Tons de Cinza por um Único Tom em uma Imagem.... O mesmo pré-processamento foi feito para a 
pilha head256.sgi e o resultado foi salvo no arquivo head256_Fundo(0,48).sgi. A segunda linha da 
Figura 8 mostra os histogramas das imagens da primeira linha. Como se pode ver, agora, quase todos 
os pixels nesta região do fundo são iguais a 0.  
 

 

 
Figura 8:  Imagem original, imagem  resultante da troca dos valores de tons de cinza menores ou 

iguais a 48 por 0 e seus respectivos histogramas. 
 
A seguir, são apresentadas e usadas técnicas de realce e restauração de imagens digitais para eliminar 
os artefatos remanescentes. 
 
2.3. Filtragem no Domínio Espacial 
 
O menu Domínio Espacial é o coração da versão do software DIP aqui apresentada. A Figura 9 mostra 
uma das suas ramificações. Quase todos os algoritmos de realce e restauração de imagens digitais no 
domínio espacial descritos em [16] foram implementados no DIP e concentrados neste menu. Na 
seqüência são apresentados alguns exemplos ilustrativos. 
 

 
Figura 9: Uma das ramificações do menu Domínio Espacial. 

 
2.3.1. Transformações Baseadas em Tons de Cinza 
 
Estas transformações têm como entrada uma imagem digital com tons de cinza r e produz uma 
imagem de saída com tons de cinza s, onde s = T(r).  
O exemplo selecionado na Figura 9 é baseado na função de transformação mostrada na Figura 10a. 
Esta é uma composição de três funções lineares e é usada para melhorar o contraste de imagens com 
intervalo dinâmico estreito. As localizações dos pontos (r1, s1) e (r2, s2) controlam o formato da 
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função. A Figura 10b mostra o histograma de tons de cinza da imagem média da pilha 
head256_Fundo(0,48).sgi (cada tom de cinza é a média dos tons de cinza na mesma posição (x, y) das 
225 imagens desta pilha. O fundo foi retirado do histograma). De acordo com este histograma, o 
intervalo dinâmico da pilha de imagens é [48, 128] e, além do fundo, há duas regiões dominantes na 
matriz 3D, correspondentes ao tecido mole e ao osso. Se o objetivo for segmentar as imagens, a 
expansão deste intervalo dinâmico pode ser uma operação útil porque aumenta o contraste entre as 
regiões que se quer identificar. As Figuras 11a e 11b mostram a fatia 90 dos arquivos 
head256_Fundo(0,48).sgi e head256_48_112.sgi. Este último arquivo foi obtido usando (r1, s1) = (48, 
0) e (r2, s2) = (112, 255) na caixa de diálogo aberta quando o usuário clica no caminho selecionado na 
Figura 9. Note que, agora, a região de osso na Figura 11b está praticamente branca o que torna mais 
fácil a segmentação dos ossos do crânio na pilha completa. 
 

  
Figura 10: Transformação composta por três funções lineares e histograma (sem o fundo) da imagem 

média da pilha head256_Fundo(0,48).sgi. 
 

  
Figura 11: (a) Imagem original. (b) Resultado da transformação de tons de cinza três funções 

lineares sobre (a) para (r1, s1) = (48, 0) e (r2, s2) = (112, 255). 
 
2.3.2. Transformações Baseadas em Operadores Lineares 
 
Algumas operações de realce ou de restauração funcionam com os valores dos pixels da imagem na 
vizinhança de um dado pixel em (x, y) e os valores correspondentes de uma sub-imagem que tem as 
mesmas dimensões da vizinhança. A sub-imagem é chamada de filtro, máscara, núcleo, modelo ou 
janela. Os valores em uma máscara são referenciados como coeficientes ao invés de pixels. 
O mecanismo da filtragem espacial consiste em deslocar a máscara sobre os pontos de uma imagem. 
Em cada ponto (x, y), a resposta local é calculada usando uma relação predefinida.  
 
A implementação para filtragem de uma imagem M × N com uma máscara de média ponderada m × n 
(m e n ímpares) é dada pela expressão: 
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onde w(s, t) é o peso associado ao tom de cinza f(x + s, y + t) da imagem de entrada. 
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Se o usuário acessar o menu Domínio Espacial → Filtros Lineares, poderá utilizar implementações de 
filtros de médias aritmética, geométrica, harmônica e contra-harmônica, para uma imagem ou uma 
pilha SGI. Em todas estas implementações  é preciso que ele forneça ao programa as dimensões do 
filtro (inteiros ímpares menores do que as dimensões da imagem) e algum outro parâmetro específico 
do tipo de média; depois, abrir e transformar a imagem ou a pilha, salvando o resultado. 
Uma importante aplicação de média espacial é no borramento de uma imagem com o propósito de se 
obter uma representação bruta dos objetos de interesse nela contidos de tal modo que a intensidade dos 
objetos menores se misture com o fundo e os objetos maiores se tornem “massas cinzentas” de fácil 
detecção posterior.  
 
A Figura 12a é a imagem exibida na Figura 11a onde foi adicionado um ruído de impulsos (também 
chamado sal e pimenta. Alguns tipos de ruído podem ser adicionados a uma imagem através do menu 
Domínio Espacial → Ruídos → Adição de Ruídos) com probabilidades iguais 20%. A Figura 12b 
mostra o resultado da aplicação de uma máscara de média aritmética 3 × 3 à Figura 12a. Vê-se que a 
imagem processada tem menos ruído visível, mas o preço pago é que ela ficou mais borrada. 
  
2.3.3. Transformações Baseadas em Operadores Não-Lineares 
 
São transformações como as realizadas pelos filtros estatísticos de ordem, que são máscaras espaciais 
não-lineares cuja resposta é baseada no ordenamento dos pixels contidos na área da imagem sobre a 
qual elas passam. O valor do pixel central é trocado pelo valor determinado no processo de ordenação. 
O melhor exemplo conhecido nesta categoria é o filtro de mediana, que, como o nome indica, troca o 
valor de um pixel pela mediana dos tons de cinza na vizinhança deste (o valor original do pixel é 
incluído na computação da mediana). Os filtros de mediana são muito populares porque fornecem 
excelente capacidade de redução de alguns tipos de ruídos aleatórios, com borramento 
consideravelmente menor do que os resultados para filtros lineares com as mesmas dimensões. 
 
A Figura 12c mostra o resultado da aplicação de uma máscara de mediana 3 × 3 sobre a imagem da 
Figura 12a. A superioridade em todos os aspectos do filtro de mediana sobre o de média aritmética 
neste caso é bastante evidente. Para utilizar este e outros filtros não-lineares implementados no DIP, o 
usuário deve acessar o caminho Domínio Espacial → Filtros Não-Lineares. 
      

   
Figura 12: (a) Imagem da Figura 11a com ruído sal e pimenta. (b) Resultado da filtragem de média 

aritmética sobre (a). (c) Resultado da filtragem de mediana sobre (a).  
 
À imagem da Figura 10b podem ser aplicados mais dois tratamentos para eliminar os artefatos 
remanescentes: A filtragem de mediana repetidas vezes e nova troca dos tons de cinza menores ou 
iguais a 48 por 0. A Figura 13 mostra o resultado final. 
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Figura 13: Figura 11b após a filtragem de mediana e novo ajuste do fundo. 
 
Como se vê no menu aberto na Figura 9, há várias outras técnicas de realce e/ou restauração de 
imagens digitais implementadas no DIP. Para mais detalhes, o usuário deve consultar o artigo da 
versão anterior do DIP [12] ou entrar em contato com os autores. 
 
O menu sobre Domínio de Freqüências não é comentado neste artigo. 
Na seqüência é apresentando um exemplo de segmentação da pilha de imagens de onde a Figura 13 foi 
retirada. 
 
2.4. Segmentações de Imagens Digitais 
 
A segmentação de matrizes 3D é uma operação de análise de imagem que visa congregar voxels em 
regiões 3D que representem entidades físicas significantes. No exemplo usado neste texto, as regiões 
de interesse para simulações dosimétricas poderiam ser pele, osso e cérebro. Esta classificação em 
regiões é realizada requerendo que os voxels que pertencem a uma dada região compartilhem algumas 
propriedades pré-definidas com relação a um vetor de características específicas, que podem incluir 
propriedades de voxel como intensidade, textura, posição espacial e proximidade. Evidentemente, a 
segmentação é um passo crucial na seqüência de operações que precedem a visualização 3D e a análise 
morfométrica, onde seus resultados são usados para selecionar os objetos de interesse entre os diversos 
objetos usualmente presentes em um volume. A segmentação de matrizes 3D também é muito 
importante no processamento de imagens, onde pode ser usada como um passo de pré-processamento 
na compressão das imagens seqüenciadas e na filtragem espaço-temporal para simular movimentos 
[17]. 
 
Algumas técnicas de segmentação já foram incluídas no software DIP, entre as quais a de fusão de 
regiões. Esta abordagem consiste em construir regiões homogêneas através da junção de voxels que 
tenham propriedades similares. De acordo com o algoritmo da fusão de regiões a imagem é varrida no 
sentido colunas→linhas→fatias, isto é, percorrendo as linhas, coluna a coluna, da k-ésima fatia antes 
de prosseguir para a (k + 1)-ésima fatia. O algoritmo começa criando a primeira região, que contém o 
primeiro voxel do volume. Então, tenta fundir o voxel atual com uma das regiões vizinhas. A fusão 
ocorre quando a intensidade do voxel atual estiver próxima à intensidade média da região candidata. 
Após este procedimento, a intensidade média da região é atualizada. Quando o critério de fusão é 
satisfeito para mais de uma região, “vence” a região com intensidade média mais próxima da do voxel 
atual. Se não for possível nenhuma fusão com regiões vizinhas, o algoritmo tenta fundir o voxel atual 
com regiões não-vizinhas. Não sendo possível, uma nova região é criada desde que o número máximo 
de regiões permissível ainda não tenha sido atingido. O algoritmo da fusão termina quando todos os 
voxels do volume são visitados. 
 
A implementação deste algoritmo no DIP foi usada para segmentar a pilha de imagens resultante dos 
processamentos aplicados sobre o head256.sgi e descritos nas seções anteriores. A Figura 14a mostra a 
fatia 90 do conjunto segmentado (as cores foram aplicadas usando o caminho Fundamentos → 
Conversões → Uma Imagem de Tons de Cinza em BMP Colorida...). Para finalizar, a pilha de imagens 
foi centralizada (usando o caminho Fundamento → Trocas → Centralização de Pilha SGI de Imagens 
Segmentadas...) e salva com o nome head256_segmentada_centralizada.sgi. A Figura 14b mostra a 
fatia 90 centralizada. 
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Figura 14: (a) Figura 13 colorida. (b) Figura (a) centralizada. 
 
2.5. Aplicações do DIP 
 
O menu Estudos do DIP contém itens que dão acesso a manipulações especiais de fantomas de voxels 
para serem usados em trabalhos de dissertações e teses [7; 8], e também em publicações sobre 
dosimetria óssea [18; 19]. Outros itens serão adicionados a este menu para desenvolvimento de 
trabalhos de estudantes e pesquisadores membros do GDN. Também é pretensão adicionar um menu 
de ajuda ao usuário do DIP numa próxima versão. 
 
3. CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS 
 
Neste trabalho foi reapresentado o software DIP, utilizando-se alguns exemplos da sua funcionalidade, 
principalmente as técnicas de realce e restauração de imagens digitais no domínio espacial, e uma 
técnica de segmentação de volumes. O software foi desenvolvido no Microsoft Visual Studio C++ 
.NET 2003 e já foi utilizado em alguns estudos do GDN e também de outros pesquisadores do 
Departamento de Energia Nuclear da Universidade Federal de Pernambuco. Sempre que necessário, o 
software está sendo atualizado para receber funcionalidades novas decorrentes dos novos desafios.  
 
Uma das incorporações planejadas permitirá que o usuário visualize superfícies de volumes como as 
ilustradas na Figura 15. As imagens desta figura foram obtidas usando o software em desenvolvimento 
FantomasNURBS [20], que integra as interfaces gráficas do Visual Studio .NET com a biblioteca 
gráfica OpenGL [21] para construção de novos fantomas de voxels. 
 

  
Figura 15: (a) Vista da superfície da pilha de imagens head256_segmentada_centralizada.sgi. (b) 

Crânio contido na pilha (a). 
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