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RESUMO 

A dosimetria numérica utiliza modelos computacionais de exposição (MCEs) para 

estimar a dose absorvida (energia depositada/ massa) nos órgãos e tecidos 

radiossensíveis do corpo humano. A inviabilização da estimativa de dose absorvida 

por meio de testes in vivo devido a princípios de proteção radiológica trouxe a 

necessidade de criação e aprimoramento de MCEs seguros e eficazes. Uma das 

principais dificuldades em avaliar dose absorvida em ossos trabeculares é 

representar de modo realístico suas estruturas. Estas possuem pequenos espaços 

preenchidos por tecido mole medular intercalados por trabéculas que variam de 

tamanho e distribuição de acordo com a idade. A medula óssea vermelha e as 

células localizadas nas superfícies endeósteas do osso trabecular formam os tecidos 

mais radiossensíveis do esqueleto. O presente trabalho construiu imagens sintéticas 

de blocos de ossos trabeculares com dimensões variadas, utilizando técnicas Monte 

Carlo paramétricas. Para tanto foi tomado como base blocos de ossos reais (OR) de 

adultos. As imagens sintéticas produzidas possuem praticamente as mesmas 

distribuições volumétrica e superficial dos voxels dos blocos OR. Estas poderão ser 

usadas em MCEs em avaliações dosimétricas, em casos onde seriam necessárias 

amostras maiores dos que os blocos OR ou para idades diferentes da adulta.   

 

1.INTRODUÇÃO 

 

Os tecidos moles mais radiossensíveis do esqueleto são formados pelas 

células hematopoiéticas da medula óssea vermelha (MOV) (responsáveis pela 

hematopoese) e pelas células osteogênicas localizadas nas superfícies endeósteas 

do osso trabecular (CSO) (responsáveis pela formação das trabéculas ósseas) 

(KRAMER et al., 2007). A irradiação da MOV pode induzir a leucemia e as CSO 

câncer ósseo (ICRP 60, 1991).  

As recomendações de proteção radiológica contidas na portaria 453 (ANVISA, 

1998), estabelece que todo grupo/indivíduo exposto à radiação ionizante deve 

receber uma dose otimizada, ou seja, um valor tão baixo quanto exequível. E que 

toda pratica deve ser justificada, de modo que os riscos associados aos 

procedimentos produzam suficiente benefício para o indivíduo exposto ou para a 

sociedade, não justificando expor indivíduos à radiação ionizante propositalmente 



para testes dosimétricos.  

A união de códigos Monte Carlo, modelos antropomórficos (fantomas) e 

algoritmos simuladores de fontes radioativas permitiu a construção de MCEs. Existe 

uma variedade de fantomas, porém os de voxels ainda são amplamente utilizados 

devido a disponibilidade do seu acoplamento a códigos Monte Carlo por vários 

grupos de pesquisadores.  

Uma das propostas desafiadoras da dosimetria numérica é representar de 

modo realístico as estruturas dos ossos trabeculares. Diferente do osso compacto, o 

osso trabecular é formado por pequenas estruturas que medem cerca de 50 

micrômetros a 2000 micrômetros e que se distribuem de acordo com a idade e 

região óssea. 

Diversos estudos vêm sendo realizados pelo Grupo de Pesquisa em 

Dosimetria Numérica (GDN) e pelo Grupo de Pesquisa em Dosimetria 

Computacional e Sistemas Embarcados (GPDC&SE), com o propósito de aprimorar 

e criar MCEs para avaliar a dose absorvida depositada nos órgãos e tecidos 

radiossensíveis do corpo humano em situações médicas, acidentais, ocupacionais e 

ambientais. 

O presente trabalho apresenta a construção de imagens sintéticas de blocos 

de ossos trabeculares com dimensões variadas por meio do software MonteCarlo 

(disponível em http://dosimetrianumerica.org/softwares/), desenvolvido pelo 

GPDC&SE. Estas imagens são necessárias nos MCEs para simular a interação da 

radiação ionizante com os tecidos ósseos. Nos atuais modelos os blocos existentes 

foram obtidos de pessoas reais e possuem dimensões limitadas pela região do osso 

de origem. Além de verificar se as dimensões das amostras reais são apropriadas o 

presente trabalho disponibilizará conjuntos de blocos sintéticos em dimensões 

informadas pelo usuário.  

2. OBJETIVOS 

 

 

O objetivo geral deste trabalho é construir imagens sintéticas de blocos de 

ossos trabeculares com dimensões variadas utilizando técnicas Monte Carlo 

paramétricas implementadas por meio do software MonteCarlo. As imagens 

sintéticas serão validadas com base nas distribuições volumétricas e superficiais dos 

voxels dos blocos OR. 

 

 

http://dosimetrianumerica.org/softwares/


3. METODOLOGIA  

 

3.1 O método NT  

 
Em 2012, Viera e colaboradores obtiveram imagens sintéticas utilizando 

técnicas MC baseadas em três funções de densidade de probabilidade (FDPs): a 

uniforme, a normal padrão (média 0 e desvio-padrão 1) e a normal transladada 

(origem da sigla NT). Para isto foram desenvolvidos alguns programas em C# 

(SHARP, 2010) baseados na função nativa do Microsoft Visual Studio 

System.Random.NextDouble(), geradora de números aleatórios reais, 

uniformemente distribuídos no intervalo [0, 1). O começo do trabalho consistiu em 

estudar técnicas MC que transformassem uma FDP uniforme em uma FDP que 

tivesse um máximo no seu domínio, porque se pretendia descrever distribuições de 

clusters de voxels de ossos trabeculares ao longo de uma direção, distribuição esta 

que mesmo intuitivamente se espera que seja assimétrica à direita. 

 

Foi escolhida a FDP NT 

, 0 < y < 1, δ > 0 e γ real,         (1) 

 

originalmente apresentada por Johnson (1949). O algoritmo 

                                   (2) 

foi usado para obter tamanhos de clusters de voxels necessários para gerar os 

fantomas sintéticos NT. Em (2), z é uma variável aleatória normal padrão, amostrada 

usando o algoritmo de Box-Muller (BOX e MULLER, 1958). 

A técnica para gerar amostras sintéticas NT já está implementada no software 

MonteCarlo (VIEIRA et al., 2012). 

 

3.2  Variáveis de entrada 
 

O tamanho, frequência e distribuição das trabéculas variam de acordo com o 

tamanho das amostras e com a região óssea em estudo. Assim, diversas variáveis 
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foram utilizadas para a produção de imagens sintéticas. Entre elas, a probabilidade 

de um cluster estar ao longo de uma direção (Ver a linha 4 da janela da imagem 1 

para pelve). Como pode ser observado na imagem 2, a pelve apresenta 

predominância das trabéculas nas direções da colunas e fatias. Já no esterno 

evidencia-se nas fatias, enquanto que na espinha, na direção das linhas. Foi a 

observação destas imagens OR que definiu as probabilidades como as 

exemplificadas na imagem 1. 

 

Imagem 1: Janela do software MonteCarlo de dados de entrada para o osso 

Pelve. 

 

 

Imagem 2: Blocos de reais (a)crânio, (b) espinha, (c) esterno, (d)fêmur, 

(e)pelve. 

 



Outra variável importante no método é o tamanho do cluster. Um estudo em 

2014, apresentado por Lima Filho mostra a contagem de voxels de osso em cada 

direção x, y, z. Identificaram-se voxels agregados, formando clusters, nas três 

direções.  Os clusters formados variavam em tamanho em cada bloco. Uma vez 

identificados os tamanhos dos clusters, observou-se que as ocorrências de cada um 

deles variavam em cada bloco.  Determinou-se o número máximo de voxels por 

cluster (apresentados na tabela 1, para todos os ossos OR).  

 

Tabela 1: Número máximo de voxels por cluster. 

OSSO Crânio Espinha Esterno Fêmur Pelve 

Máximo 59 19 18 48 45 

 

A terceira variável em importância é a quantidade de voxels de superfície. 

Esta também sofre dependência da região óssea e do tamanho da amostra. Dados 

de Lima Filho (2014) apresentam valores de distribuição dos voxels de superfície 

das mesmas imagens OR utilizadas nesse trabalho, disponibilizadas pelo 

DEN/UFPE. 

Segundo a ICRP 70 os percentuais de osso trabecular OR: (crânio 51,42; 

espinha 11,25; esterno 11,44; fêmur 15,24; pelve 21,17) apresentam-se diferentes 

para todos os ossos OR. Será investigado se o aumento das dimensões provocará 

um aumento nesses percentuais.  

 

4. DESENVOLVIMENTO 
 

Este trabalho foi desenvolvido no Laboratório de Dosimetria Numérica (LDN) do 

Instituto Federal de Pernambuco.  Foram utilizados os Softwares: Microsoft Office, 

Microsoft Excel, MonteCarlo e Fiji. Para  executá-los  foi  utilizado  um  computador  

com processador  Intel® Core  ™  i5-4690S CPU @ 3.20GHz, com memória RAM 

de 8,00 GB, sistema  operacional  Windows  7 Professional  de  64 Bits. Foram 

utilizadas ainda imagens  reais  (OR)  de  cinco  regiões  do esqueleto;  

crânio, coluna vertebral,  esterno, pelve  e  fêmur,  disponíveis  na  página  

do Departamento  de  Energia Nuclear  da Universidade Federal de Pernambuco 

(DEN/UFPE), http://www.caldose.org/.  

 

http://www.caldose.org/


4.1  Construção dos blocos sintéticos com as mesmas dimensões dos OR 

Para gerar amostras sintéticas de blocos de ossos trabeculares necessárias 

em MCEs, utilizaram-se as imagens do DEN/UFPE, com dimensões em pixels (Nx, 

Ny, Nz) = (160,60,160). Essas imagens já passaram por tratamento.   

 O software MonteCarlo permite que o usuário escolha a quantidade de 

fantomas que pretende gerar com dimensões pré-definidas. Ao final da simulação, 

além dos fantomas gerados, disponibiliza textos com a descrição de cada um deles. 

Durante uma simulação, técnicas Monte Carlo são utilizadas para distribuir os 

clusters de voxels de osso em posições também sorteadas. Na sequência o bloco é 

polido e ajustado para o percentual de voxels requeridos. Eventualmente, o bloco 

pode ser rejeitado caso as distribuições volumétrica e superficial dos seus voxels 

não estejam dentro de um limite informado no inicio da simulação.  

Para este trabalho utilizou-se um padrão de 10 fantomas para cada 

simulação.   

4.2 A construção dos blocos sintéticos com dimensões maiores que os OR 
 

Para aumentar os blocos de 160x60x160 para dimensões maiores, optou-se 

por variar apenas a dimensão Ny entre 60 e 160. Para realizar estas mudanças foi 

preciso modificar duas variáveis: o número máximo de voxels por cluster na direção 

das linhas e o número de voxels de superfícies (voxels das CSO). A tabela 2 e 3 

mostram os prováveis valores destas variáveis para os cinco ossos e Ny igual a 60, 

80, 100, 120, 140, 160. 

Para alguns ossos como o crânio, não é possível obter amostras reais com as 

três dimensões maiores que 60 pixels de 60 m (60x60=3600 m= 3,6 mm). No 

MonteCarlo é possível gerar amostras com quaisquer dimensões. Entretanto, ao 

mudar o valor Ny na janela do software, por exemplo de 60 para 80, é necessário 

redefinir também o número máximo de voxels por cluster, multiplicando o valor para 

60 pelo fator 80/60. O mesmo fator é usado para estimar o número de voxels das 

CSO para um bloco 160x80x160. A tabela 2 mostra, para dimensão linhas, os 

valores do número máximo de voxels por cluster para os cinco ossos e Ny= {60, 80, 

100, 120, 140, 160}. A 3 mostra, para as mesmas variáveis, os números de voxels 

das CSO estimados.  

 

 

 



Tabela 2: número de voxels das CSO prováveis para N>60. 

 
Dimensão Ny 

OSSO 60 80 100 120 140 160 

Crânio 59 79 98 118 138 157 

Espinha 19 29 32 38 44 51 

Esterno 18 24 30 36 42 48 

Fêmur 48 64 80 96 112 128 

Pelve 45 60 75 90 105 120 

 

Tabela 3: número máximo de voxels por cluster. 

 
Dimensão Ny 

 OSSO 60 80 100 120 140 160 
 

Crânio 417917 557223 696528 835834 975140 1114445 
 

Espinha 176052 234736 293420 352104 410788 469472 
 

Esterno 272521 363361 454202 545042 635882 726723 
 

Fêmur 237310 316413 395517 474620 553723 632827 
 

Pelve 307536 410048 512560 615072 717584 820096 
  

 

5.RESULTADOS 
 

5.1. Descritores de similaridade entre os blocos reais e sintéticos 

Após a simulação dos blocos sintéticos por meio do software MonteCarlo, 

avaliaram-se os dados de saída de cada simulação. Ao todo foram contabilizados 

trezentos fantomas gerados (5 ossos x 6 dimensões Ny x 10 simulações). Destes, 

trinta foram escolhidos (um para cada osso e dimensão Ny). Os critérios utilizados 

para a seleção foram: 1) comparar o valor obtido para a variável número de voxels 

das CSO com os valores da tabela 3; 2) comparar os valores da variável percentual 

de osso trabecular obtidos com os fornecidos pela ICRP 70. 

 

5.2.1. Número de voxels das CSO. 

 A tabela 4 apresenta os valores de voxels das CSO dos fantomas que 

foram escolhidos após as simulações. A tabela 5 apresenta o erro relativo percentual 

(ER%) entre os valores prováveis (tabela 3) e os valores adquiridos (tabela 4) 



Tabela: 4: Tabela dos números de voxels das CSO para os blocos 

selecionados. 

 
Dimensão Ny 

OSSO 60 80 100 120 140 160 

Crânio 424440 557829 686939 840461 933083 1058670 

Espinha 182287 213572 295766 350626 405790 468824 

Esterno 239979 312243 401044 492937 573360 685242 

Fêmur 206665 274162 396606 478794 522379 632220 

Pelve 294276 431988 520684 615833 725273 791926 

 

Tabela 5: ER% entre os valores prováveis e os obtidos para o número de 

voxels das CSO dos ossos sintéticos. 

 
Dimensão Ny 

 
OSSO 60 80 100 120 140 160 ER% 

Crânio 1,56 0,11 1,38 0,55 4,31 5 2,15 

Espinha 3,54 9,02 0,8 0,42 1,22 0,14 2,52 

Esterno 11,94 14,07 11,7 9,56 9,83 5,71 10,47 

Fêmur 12,91 13,35 0,28 0,88 5,66 0,1 5,53 

Pelve 4,31 5,35 1,58 0,12 1,07 3,43 2,65 

ER% 6,85 8,38 3,15 2,31 4,42 2,88 
 

 

 

A média dos ER% apresentados para os números de voxels das CSO dos 

trinta ossos trabeculares é de 4,66 %. Como se vê na tabela 5, o maior ER% médio 

por osso ocorreu para o esterno. Isto evidência um fato: o método Monte Carlo 

usado é mais eficaz quanto maior o percentual de osso trabecular. A exceção para 

esta constatação é a amostra da espinha, onde se esperava erros da mesma ordem 

do esterno por ter praticamente o mesmo percentual de osso trabecular. Entretanto 

outras variáveis como o tamanho do cluster e a probabilidade do cluster estar em 

uma dada direção também afetam os valores dos números de voxels das CSO.  

 

5.2.2 Percentual de osso trabecular 

Os resultados obtidos para as principais variáveis nas simulações são salvos 

em arquivos de texto. Dentre eles o percentual de osso trabecular. Na tabela 6 foram 

organizados os valores desta variável em função do osso e da dimensão Ny. Não há 



diferença entre os percentuais, porque cada simulação só termina quando o 

percentual requerido é obtido. 

 

Tabela 6: Percentual de osso trabecular nos ossos sintéticos. 

 
DIMENSÃO (Ny) 

OSSO 60 80 100 120 140 160 

Crânio 51,42 51,42 51,42 51,42 51,42 51,42 

Espinha 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 

Esterno 11,44 11,44 11,44 11,44 11,44 11,44 

Fêmur 15,24 15,24 15,24 15,24 15,24 15,24 

Pelve 21,17 21,17 21,17 21,17 21,17 21,17 

 

Imagem 3: Conjunto de imagens sintéticas de blocos de ossos trabeculares. 
 

A imagem 3 mostra na primeira linha imagens 3D dos 5 blocos OR e nas 

demais imagens dos trinta blocos produzidos neste trabalho.  

 

 
 



6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os blocos sintéticos produzidos foram comparados com os blocos reais e as 

distribuições volumétrica e superficial de voxels nos dois conjuntos apresentaram 

uma boa similaridade, como se vê nas tabelas 5 e 6. 
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