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RESUMO

A radioterapia com intensidade modulada de feixe – IMRT é uma técnica avançada
largamente utilizada na área da medicina oncológica. Neste projeto de mestrado, foi
desenvolvido um sistema computacional para simulação do protocolo IMRT, chamado SOFTRT, e no qual faz parte do grupo de pesquisa "Núcleo de Radiações Ionizantes" – NRI da
UFMG.
O sistema computacional SOFT-RT permite simular a dose absorvida no tratamento
radioterápico através do modelo tridimensional de voxel do paciente. O modelo de voxel e a
região de interesse são gerados com a ajuda do sistema SISCODES, no qual é obtido a partir
de imagens digitalizadas de tomografia computadoriza (CT) ou ressonância magnética (MRI).
O SOFT-RT permite a rotação e translação do modelo sobre os eixos do sistema de
coordenadas, possibilitando uma melhor visualização do modelo e feixe. O sistema coleta e
exporta os parâmetros necessários ao MCNP no qual cuidará do cálculo de transporte de
partículas através do tumor e tecidos sadios adjacentes para cada orientação e posição do feixe
planejado. Os resultados gerados pelo MCNP são carregados no módulo de saída do SOFTRT e uma visualização tridimensional é fornecida em escala de cinza do modelo onde as
doses são sobrepostas utilizando uma escala de cores de percentagem definidas pelo usuário.
Esta dissertação de mestrado descreve o novo sistema de planejamento radioterápico, o
SOFT-RT, no qual foi desenvolvido utilizando a robusta e multiplataforma linguagem de
programação C++ juntamente com o pacote de bibliotecas gráficas OpenGL. O sistema
operacional Linux foi adotado com o objetivo de ser executado em plataforma código aberto e
acesso livre. Serão apresentados juntamente neste trabalho os resultados e análises de estudos
de casos realizados utilizando um modelo de tumor cerebral.
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ABSTRACT

The Intensity Modulated Radiation Therapy – IMRT is an advanced treatment technique
used worldwide in oncology medicine branch. On this master proposal was developed a
software package for simulating the IMRT protocol, namely SOFT-RT which attachment the
research group "Nucleo de Radiações Ionizantes" - NRI at UFMG.
The computational system SOFT-RT allows producing the absorbed dose simulation of the
radiotherapic treatment through a three-dimensional voxel model of the patient. The
SISCODES code, from NRI, research group, helps in producing the voxel model of the
interest region from a set of CT or MRI digitalized images. The SOFT-RT allows also the
rotation and translation of the model about the coordinate system axis for better visualization
of the model and the beam. The SOFT-RT collects and exports the necessary parameters to
MCNP code which will carry out the nuclear radiation transport towards the tumor and
adjacent healthy tissues for each orientation and position of the beam planning. Through
three-dimensional visualization of voxel model of a patient, it is possible to focus on a tumoral
region preserving the whole tissues around them. It takes in account where exactly the
radiation beam passes through, which tissues are affected and how much dose is applied in
both tissues. The Out-module from SOFT-RT imports the results and express the doseresponse superimposing dose and voxel model in gray scale in a three-dimensional graphic
representation.
The present master thesis presents the new computational system of radiotherapic
treatment - SOFT-RT code which has been developed using the robust and multi-platform
C++ programming language with the OpenGL graphics packages. The Linux operational
system was adopted with the goal of running it in an open source platform and free access.
Preliminary simulation results for a cerebral tumor case will be reported as well as some
dosimetric evaluations.
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Capítulo I – INTRODUÇÃO

I.1 Considerações iniciais

A Estimativa 2008 de Incidência do Câncer no Brasil revela que aproximadamente
470 mil novos casos da doença deverão ocorrer no país em 2008 e 2009. O tipo mais
incidente será o câncer de pele não melanoma, com 115.010 casos a cada ano. Em seguida,
vêm: câncer de próstata (49.530 novos casos), mama (49.400), pulmão (27.270), intestino
(26.990), estômago (21.800) e colo do útero (18.680) (INCA, 2008).
Com esse perfil, cientistas e estudiosos de todo o mundo procuram escolher o
diagnóstico e o tratamento mais adequado para se obter o controle e/ou a cura do câncer.
Várias propostas de tratamentos vêm sendo estudados através da utilização dos mais recentes
avanços tecnológicos que, como ferramentas, ajudam sobremaneira o desenvolvimento de um
controle eficaz do câncer. Segundo diretor do INCA, Luiz Antonio Santini, a prevenção e a
detecção precoce ainda são as formas mais importantes de controle de câncer; pelo menos um
terço dos novos casos que ocorrem em todo o mundo todos os anos poderiam ser evitados.
Dessa forma campanhas que ajudam na divulgação e educação da população brasileira quanto
à prevenção do câncer são realizadas todos os anos.
Entretanto, muitas ferramentas de gestão hospitalar vêm sendo desenvolvidas para
melhor assistir a qualidade do diagnóstico e o tratamento do câncer. Dentre estas estão o
planejamento radioterápico que a partir do cumprimento de um conjunto de procedimentos
permite:
 a localização do volume-tumor (volume palpável ou visível por meio de
procedimentos de diagnóstico por imagem);
 a localização do volume alvo (volume de tecidos que engloba o volume tumor
com uma margem de segurança) do paciente;
 a quantificação homogênea da dose prescrita no volume tratado.
Para se atingir estes objetivos, existe uma série de procedimentos e equipamentos que
auxiliam no planejamento e no tratamento radioterápico (SCAFF, 1997).
O uso de um sistema de planejamento radioterápico tem como objetivo principal
ajudar na decisão entre os vários tratamentos de neoplasias, simulando a dose a ser depositada
no tumor e a dose recebida nos tecidos adjacentes, em cada plano de tratamento. A
1

Radioterapia com Intensidade Modulada de Feixe (IMRT - Intensity-Modulated Radiation
Therapy) é uma técnica de planejamento radioterápico que se baseia em aplicar pequenos e
modulados feixes de radiação em diversos ângulos de incidência circundando o volume-alvo,
cujo objetivo é depositar a dose terapêutica no volume tumoral e minimizar a dose depositada
nos tecidos circunvizinhos saudáveis, reduzindo os efeitos colaterais, propensos em
tratamentos convencionais.

I.2 Justificativa

Vários estudos apresentam vantagens e desvantagens sobre os diversos tipos de
terapia. A importância dos tratamentos realizados com as radiações ionizantes é conhecida
desde a década de 60, após a introdução dos aparelhos de megavoltagem. Como consequência
surgiu a necessidade de um delineamento mais preciso do tumor e dos tecidos adjacentes em
virtude da necessidade de uma alta dose aplicada ao volume sob tratamento. Na década de 80,
com o avanço da informática e dos exames diagnósticos por imagens (ultrassonografia,
tomografia computadorizada, ressonância magnética, etc.), foi possível realizar um
planejamento computadorizado, promovendo uma delimitação mais precisa dos volumes
irradiados e, consequentemente, uma maior proteção dos tecidos sadios, melhorando a
acurácia do processo terapêutico. Nos últimos anos, a radioterapia conformacional
tridimensional (RT-3D) e a radioterapia com intensidade modulada de feixe (IMRT), que
permitem maior concentração da dose no volume-alvo, vêm se tornando alternativas de
escolha cada vez mais frequentes (LINCX, 2007).
A Radioterapia com Intensidade Modulada de Feixe (IMRT) é uma forma mais
precisa de teleterapia, com alto custo operacional e ainda pouco encontrada nos centros de
tratamentos oncológicos do Brasil. A implantação da técnica envolve a compra de
equipamentos médicos, computadores, softwares e o treinamento de profissionais. De acordo
com a publicação da Revista Veja de São Paulo, de agosto de 2007, a implantação do IMRT
gerou um custo de 1,5 milhão de dólares, para o hospital Albert Einstein. No País, apenas os
hospitais Albert Einstein e Sírio e Libanês, em São Paulo, o Instituto do Rádio, em Campinas,
e agora o Serviço de Radioterapia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de
Ribeirão Preto (HCFMRP) utilizam o IMRT.
O tema estudado neste trabalho é o desenvolvimento de um sistema computacional
para simulação de um acelerador linear megavoltagem do tipo LINAC 10MeV, sob a
2

abordagem do protocolo IMRT juntamente com o código Monte Carlo (MCNP - N-Particle
Transport Code System) de forma a apresentar os resultados utilizando imagens
tridimensionais. O sistema foi desenvolvido pelo grupo de pesquisa NRI, registrado no CNPq,
com objetivo de auxiliar no planejamento de diversas modalidades de tratamento
radioterápico. E o mesmo se insere na área de concentração “Ciências das Radiações” com
linha de pesquisa na “Aplicação das Radiações à Biomédica” do Programa de pós-graduação
em Ciências e Técnicas Nucleares da Escola de Engenharia da UFMG.
O Sistema Computacional para Dosimetria em Radioterapia por Nêutrons e Fótons
baseado no Método Estocástico - SISCODES é um sistema computacional desenvolvido pelo
grupo de pesquisa NRI. Com a ajuda do SISCODES é possível o desenvolvimento de uma
ferramenta de visualização tridimensional que proporciona simulação e o estudo mais acurado
da técnica de radioterapia modulada de feixe. É de extrema relevância, o desenvolvimento de
sistema de planejamento radioterápico utilizando o protocolo IRMT, devido ao pouco acesso
a essa tecnologia na comunidade oncológica brasileira. O interesse é oferecer o acesso livre a
uma nova ferramenta, com a intenção de estudos de novos planos de tratamento pela
comunidade oncológica contribuindo para a melhoria da qualidade dos tratamentos
radioterápicos. Para tal iniciativa foi necessário a implementação do sistema utilizando
ferramentas livres como a plataforma Linux e a biblioteca OpenGL .

I.3 Objetivos

O objetivo deste projeto de mestrado foi desenvolver um sistema computacional de
planejamento radioterápico utilizando o protocolo IMRT a partir da visualização
tridimensional de modelos de voxel e a simulação computacional do transporte de partículas
pelo código MCNP, chamado SOFT-RT.
O SOFT-RT coleta informações tais como, a localização do volume alvo, ângulos de
irradiação e colimação dos feixes; e exporta para o código MCNP no qual realizará a
simulação dos planos de tratamento. Após a simulação os resultados são apresentados em
mapas tridimensionais proporcionando melhores análises da proposta terapêutica e
consequentemente alterações do planejamento.
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I.4 Organização do Trabalho

A presente dissertação está estruturada em 7 capítulos e as referências bibliográficas.
O Capítulo I introduz o leitor ao tema do trabalho, apresentando as considerações iniciais, a
justificativa, os objetivos e organização do trabalho. O Capítulo II trata da revisão
bibliográfica, abordando informações básicas sobre o câncer, interação da radiação com o
tecido biológico, danos celulares, efeitos biológicos, tratamento radioterápico e a evolução da
radioterapia.
O Capítulo III e IV apresenta o estado da arte, no qual são abordados a técnica IMRT
com suas funcionalidades, aplicações, planejamento, vantagens e desvantagens, além de uma
abordagem funcional de um acelerador de partículas e dos programas computacionais
SISCODES e MCNP. O Capítulo V apresenta a metodologia deste trabalho com abordagem
ao modelamento computacional propriamente dito. Neste capítulo é demonstrado como foi
desenvolvido e implementado o SOFT-RT, os módulos de visualização tridimensional e o
módulo de visualização da saída dose-resposta; é também apresentado seu fluxograma de
funcionamento e manipulação, suas funções, bem como figuras ilustrativas do sistema. É
observado que nenhuma especificação de software foi adotada para o desenvolvimento desta
ferramenta. A metodologia adotada foi em função do conhecimento gradualmente adquirido
sobre o protocolo IMRT com base em estudos e pesquisas realizadas e com o estudo do
sistema SISCODES, que contribuiu com a fase de entendimento do modelo computacional de
voxel.
O capítulo VI apresenta um estudo de caso realizado pelo sistema com intuito de
validação e amostragem para análises de resultados obtidos. No capítulo VII são descritas a
conclusão e algumas perspectivas futuras.
As referências utilizadas estão relacionadas em ordem alfabética conforme regras da
ABNT e apresentam todo o conteúdo utilizado para o desenvolvimento dessa pesquisa.
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Capítulo II - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

II.1 Interação da radiação com o tecido biológico

Câncer é qualquer proliferação celular incontrolável e incessante. O tecido tumoral
cresce e se divide sem respeitar limites. Geralmente as neoplasias tendem a invadir os tecidos
circunvizinhos e promover metástases através da migração de células para outros tecidos ou
órgãos levando o indivíduo a óbito, se não for adequadamente tratado.
O câncer consiste em alterações celulares que acarretam um crescimento exagerado
das células de um organismo. Na realidade tal proliferação celular anormal e sem controle
possui autonomia própria devido às mudanças que provoca nos genes que regulam o
crescimento e a diferenciação celular.
O termo neoplasia provém do grego e refere-se a “novo crescimento”. A neoplasia
maligna pode ser definida como células “doentes” que invadem os tecidos e órgãos, e podem,
consequentemente, gerar metástases. A neoplasia benigna, ao contrário, não passa de um
conjunto de células localizado em determinado ponto e que se multiplica de forma a
assemelhar-se ao tecido original onde se localiza e que, raramente, constitui um risco para a
vida do organismo que o sustenta.
Existem diversos tipos de câncer, tal como existem diferentes tipos de células no
organismo. Para simplificar a compreensão, classificaremos tão somente os dois tipos básicos
de câncer, o Carcinoma, que tem seu início nos tecidos epiteliais, como a pele ou mucosa e o
Sarcoma que tem origem nos tecidos conjuntivos como os ossos, músculos ou cartilagens.
Existem outros fatores que também podem caracterizar os diversos tipos de câncer como a
velocidade de multiplicação das células e a sua capacidade de invadir tecidos e órgãos e
migrar para tecidos mais distantes dando origem as metástases. O câncer, inicialmente,
produz sintomas geralmente inespecíficos ou, até mesmo, pode apresentar-se assintomático,
dificultando a sua detecção no princípio de seu desenvolvimento e consequentemente
retardando seu tratamento.
Os efeitos biológicos das radiações ionizantes conhecidos, produzidos nos organismos
vivos, apresentam aspectos complexos e ainda não completamente entendidos, uma vez que
dependem da quantidade, forma e período de exposição, bem como a dose recebida, a energia
aplicada, o tipo de radiação, tipo de tecido, órgãos atingidos, entre outros fatores. Alguns
tecidos se apresentam com maior sensibilidade à radiação, devido inclusive a alta atividade
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celular, ou seja, quanto maior a multiplicação celular maior sensibilidade a radiação
ressaltando algumas exceções. O sistema linfático, por exemplo, que só se divide em
condições especiais são extremamente radiossensíveis, juntamente com o sistema
hematopoiético (medula óssea) e o epitélio intestinal. Ao contrário, os tecidos musculares
possuem baixa sensibilidade à radiação.
Quanto à absorção de energia em materiais biológicos as radiações podem ser
classificadas como ionizantes e não-ionizantes.
Em uma interação, a radiação cede a uma molécula certa quantidade de energia, esta
energia pode ser suficiente para arrancar um elétron orbital e conferir-lhe energia cinética,
provocando assim a ionização. Em outros casos a radiação não tem energia suficiente para
provocar ionização, mas consegue promover o elétron a um nível energético superior,
acarretando a excitação ou ativação (SCHABERLE, 2006).
A ação das radiações ionizantes pode ser classificada em dois tipos, como: diretamente
ionizante e indiretamente ionizante. A ação diretamente ionizante ocorre diretamente nas
mudanças químicas e biológicas do meio absorvedor e a ação indiretamente ionizante produz
as partículas carregadas, características das radiações diretamente ionizantes, que irão
produzir os danos químicos e biológicos no meio absorvedor, principalmente através da
radiólise da água.
As principais características das ações direta e indireta das radiações são:
- Ação direta da radiação ionizante: as partículas carregadas (prótons, nêutrons,
elétrons e partículas-α), com predomínio em radiações de alta LET (partículas-α e nêutrons),
interagem diretamente com a fita de DNA provocando um dano biológico.
- Ação indireta da radiação ionizante, interage com outras moléculas (H2O) para
produzir radicais livres que irão agir na quebra das ligações químicas, danificando o DNA. Os
efeitos biológicos produzidos poderão surgir de maneira indeterminada, podendo ocorrer logo
após a irradiação ou em algumas horas, meses ou anos.
A Figura 1 mostra um modelo representativo das ações indiretamente e diretamente
ionizante.
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FIGURA 1– Modelo representativo das ações indiretamente e diretamente ionizante.
Fonte: ROSA, 2005.

O organismo humano é composto principalmente por água, aproximadamente 70% de
sua massa. Quando a radiação interage com a molécula d’água surgem dissociações e
formações de produtos moleculares diferenciados. A radiólise da água é uma dissociação que
forma os radicais livres. O radical livre é uma molécula que possui apenas um único elétron
em sua orbita externa. Para que ocorra a radiólise a energia da radiação deve ser superior ao
valor da energia de ligação entre os elétrons que compõem a ligação dessas moléculas.
Nos quadros 1 e 2 são mostradas as equações do processo de dissociação da molécula
d’água, a formação do radical livre e algumas possíveis recombinações destes radicais. Estas
moléculas são altamente reativas em decorrência da presença de átomos cuja última camada
não apresenta o número de elétrons suficientes para manter a estabilidade de sua estrutura.
Como consequência da interação entre os radicais livres e as moléculas que se encontram
próximas a estes, podem surgir novas moléculas, que passam a disputar elétrons do meio na
busca por um estado mais estável, o que induz a um processo em cadeia.
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Equações do processo de dissociação da água:
H2O + radiação ionizante

→

H2 O+ + e -

H2 O + e -

→

H2 O *

H2O+ + H2O

→

H3O+ + OH•

→

H• + H2O

H3 O+ + e +

→

OH• + H•

+

Dado: H30 = H aquoso
QUADRO 1 - Equações do processo de dissociação da água.

Ao interagir com as moléculas em solução, os radicais podem sofrer recombinações
originando, por exemplo:
H•+H•
OH • + OH •
H • + OH •

→ H2
→ H2O2
→ H2 O

QUADRO 2 - Equações de possíveis recombinações dos radicais em solução.

II.2 Danos Celulares

O processo de ionização ao alterar os átomos, pode alterar a estrutura das moléculas
que os contêm. Se a energia de excitação ultrapassar a energia de ligação entre os átomos,
pode ocorrer quebra das ligações químicas e conseqüentes mudanças moleculares. Se as
moléculas alteradas compõem uma célula, esta pode sofrer as consequências de suas
alterações, direta ou indiretamente, com a produção de radicais livres, íons e elétrons. Os
efeitos da radiação dependem da dose, taxa de dose, do fracionamento, do tipo de radiação, do
tipo de célula ou tecido.
Dos principais danos celulares, tais como a morte celular, a carcinogênese ou a
mutação das células, o mais importante para o tratamento radioterápico é a morte celular.
Entretanto o que caracteriza tal ocorrência depende inteiramente do tipo de dano ocorrido na
molécula de DNA, que podem ser a quebra da cadeia, simples ou completa, perda de base
nitrogenada, perda de açúcar ou quebra de ligação entre bases. Em alguns casos, a quebra
simples da cadeia pode ser rapidamente reparada, podendo ocorrer mutação quando o reparo é
incorreto. O objetivo maior é obter um número considerável de quebras duplas da fita de
DNA, ruptura completa da molécula, em posições opostas ou separadas por uma base,
promovendo a morte celular. No entanto, esse tipo de lesão ocorre numa proporção de 25
vezes menos que a quebra simples da cadeia da molécula de DNA. A ocorrência varia
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linearmente com baixas doses e quadraticamente em altas doses, formando o que é chamado
de Modelo Linear-Quadrático. Este modelo é amplamente utilizado na radioterapia com a
intenção de explicar a morte celular radioinduzida, utilizando parâmetros ajustáveis. Existem
dois componentes fundamentais, o primeiro coeficiente linear (α), proporcional a dose
utilizada e outro quadrático (β) proporcional ao quadrado dessa dose. Um índice definido pela
relação entre estes dois fatores (α/β) pode levar a conclusão sobre a relação apresentada pela
curva de sobrevida celular e de acordo com as contribuições linear e quadrática para a morte
celular.
A Figura 2 mostra um gráfico representando a curva de sobrevida analisada com base
no Modelo Linear-Quadrático.
Uma análise clássica das curvas de sobrevida mostra, que para os tecidos de resposta
precoce e para tumores em geral, o índice α/β é alto (entre 7 e 10) e caracterizado por uma
curva alargada, e que para os tecidos de resposta tardia, o índice é pequeno (entre 1 e 3) e
caracterizado por uma curva curta (BIAGINI, 2004, p. 239-249).

FIGURA 2– Gráfico do Modelo Linear-Quadrático.
Fonte: ROSA, 2005.

As modificações na molécula de DNA podem resultar num processo de
transformações neoplásicas ou simplesmente em neoplasia. A célula modificada consegue
manter, mesmo de forma desordenada, algumas de suas funções, por exemplo, sua capacidade
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replicativa o que pode dar origem a um câncer. O aparecimento de células modificadas pode
induzir o sistema imunológico a eliminá-las ou a bloqueá-las. Entretanto, as células que
conseguem sobreviver vão se adaptar e, posteriormente se multiplicar, dando origem a um
tumor cancerígeno.

II.3 Considerações básicas sobre os efeitos biológicos

A Massa, a carga e a velocidade de uma partícula influenciam a taxa de ocorrência de
ionização. Quanto maior a carga da partícula e menor a sua velocidade maior a propabilidade
de causar ionização. Partículas pesadas e altamente carregadas, como a partícula alfa, perdem
energia rapidamente com a distância e consequentemente não penetram profundamente
(METTLER F.A. e UPTON, 1995).
A Figura 3 mostra um gráfico do percentual de dose em profundidade para feixes de
prótons e fótons de 6MeV. É interessante observar que a distribuição radial de dose máxima
depositada varia com o tipo de radiação, com a energia do feixe e que consequentemente vão
atingir profundidades diferentes nos tecidos. O pico de Bragg, associado a deposição de
energia por prótons, mostra uma elevada deposição de energia em uma profundidade
especifica, dependente da energia incidente do feixe de prótons.

FIGURA 3– Pico de Bragg para diferentes feixes de radiação e energias.
Fonte: WIKIPEDIA, 2009.
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Os efeitos biológicos das radiações podem ser classificados em estocásticos e
determinísticos. Os Efeitos Estocásticos são efeitos que ocorrem por acaso e que tem a chance
de aumentar sua ocorrência em proporção direta com a dose, como mostrado na curva A da
Figura 4. Há um limite ‘a’ muito pequeno no qual não há estatisticamente efeito conclusivo
devido à radiação. Para ser conservativo, o efeito estocástico é assumido como uma curva
limite iniciando em zero. Este limite significa que para qualquer pequena quantidade de
radiação o efeito irá aumentar com probabilidades estocásticas. Os mais importantes Efeitos
Estocásticos da radiação ionizante são o câncer e os efeitos genéticos.
Os efeitos determinísticos são todos os efeitos que certamente ocorrem quando uma
pessoa recebe uma dose maior que a dose limite. Há uma clara relação entre a dose e os
efeitos observados, como mostrado na Figura 4, através da curva ‘B’.

FIGURA 4– Curva Dose-Reposta.
Curva A é a forma característica para efeitos estocásticos. Com dose limite em ‘a’.
E a curva B representa os efeitos determinísticos com a dose limite em ‘b’.
Fonte: TSI-CHIAN, 2001.
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TRANSFERÊNCIA LINEAR DE ENERGIA

A transferência linear de energia (LET – Linear energy transfer) é uma grandeza
utilizada para caracterizar a interação das radiações ionizantes com a matéria e está associada
à perda média de energia, por colisão, de uma partícula carregada por unidade de
comprimento. O LET é expresso em quiloeletronvolts por mícron (keV.µ−1), ou seja, energia
absorvida por unidade de distância.
São radiações de baixa LET: raios X, raios γ, partículas β+, os β-. Como os raios X e γ
são ondas eletromagnéticas, sua classificação quanto ao valor LET se deve ao fato de serem
também denominados de indiretamente ionizantes, pois após a primeira interação com a
matéria, aparecem elétrons por efeito fotoelétrico, por espalhamento Compton ou por
formação de par. Os elétrons gerados vão interagir com a matéria perdendo sua energia, por
colisões, num determinado percurso.
São radiações de alta LET as ionizações densas, como: partículas alfa, íons pesados
+

(C , He+), nêutrons rápidos, que são densamente ionizantes e seu maior LET pode oferecer
vantagens biológicas. Assim, é possível observar que doses iguais de radiações com LET
diferente não produzem o mesmo efeito.
A LET (L) de partículas carregadas em um meio é o quociente da media de energia
(dE) localmente transmitida para o meio pela distancia (dl) percorrida pela partícula. Definida
pela equação:
L = dE / dl

(1)

A habilidade da radiação ionizante para produzir uma resposta biológica vai aumentar
com o aumento do LET da radiação:
Exemplo:

raios γ do 60Co

LET = 0,25KeV/µm

raios X - 250KeV

LET = 3KeV/µm

raios X - 3MeV

LET = 0,3KeV/µm

As radiações de alta LET são mais efetivas por Gray. A eficiência das partículas em
produção pode ser medido pela Efetividade Biológica Relativa (RBE).
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EFETIVIDADE RELATIVA BIOLÓGICA

Tipos diferentes de radiação podem produzir diferentes efeitos biológicos para uma
mesma dose absorvida. Por isso, foi necessário, introduzir uma nova grandeza, denominada
originalmente de “Dose de Efeito Biológico” e posteriormente de “Efetividade Relativa
Biológica”.
Um Gray (Gy) corresponde a um joule de energia absorvida em cada quilograma do
material absorvedor. Uma dose total de corpo de 4 Gy (400 rads) gerada por um feixe de raios
X em um organismo humano é letal em metade dos indivíduos expostos. Esta dose representa
uma absorção de energia de somente 67 calorias, assumindo como padrão um homem de
70kg. Em termos de aumento de temperatura isto representaria um acréscimo de menos de
0.002ºC, uma variação de temperatura corpórea insignificante; a mesma quantidade de
energia na forma de calor é absorvida ao se tomar um gole de café quente (E. J. HALL,
D.PHIL, 2006).
O efeito biológico da radiação não é determinado somente pela quantidade de energia
total absorvida, como também pela medida da energia individual de cada fóton. No efeito
biológico, radiações eletromagnéticas são consideradas ionizantes se elas tem fótons com
energia acima de 124eV. Este fóton tem um comprimento de onda curto de aproximadamente
10-6 cm.
A efetividade relativa biológica (RBE – Relative Biological Effectiveness) é a relação
da dose de radiação padrão necessária para produzir um dado efeito, pela dose necessária para
radiação teste produzir o mesmo efeito. Por convenção, a radiação usada como padrão de
comparação é de 200- 250kV de raio X.
Os raios X diagnósticos possuem baixos LET e um RBE menor que 1. As radiações
com alto LET possuem RBEs maiores, sendo que o valor máximo para RBE é 3.

AUMENTO DA TAXA DE OXIGÊNIO

O oxigênio é um elemento importante para os efeitos da interação das radiações
ionizantes com o organismo, uma vez que auxilia na produção dos radicais livres. As células
hipóxicas são significativamente mais resistentes aos efeitos das radiações ionizantes, visto a
falta de oxigênio, quando comparadas com as células melhores oxigenadas. Muitos tecidos
são oxigenados e a maioria dos tumores tem regiões hipóxicas, sendo esta uma das possíveis
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dificuldades nos tratamentos radioterápicos. O efeito da oxigenação de uma célula pode ser
expresso em OER (Oxigen Enhancement Ratio), o qual apresenta a relação entre a dose de
radiação requerida para produzir um efeito biológico específico em células hipóxicas e o
mesmo efeito em células com boa oxigenação.
O OER diminui rapidamente com o aumento da LET e RBE. Os valores variam na
maioria dos casos entre 2,5 e 3 com radioterapia fracionada convencional de baixa LET,
mostra-se significantemente menor em tratamentos de alta LET( entre 1,4 e 1,7). Dessa forma,
esta possível vantagem clínica de radiações de alta LET é provavelmente menor que a
esperada devido a reoxigenação que pode ocorrer entre frações devido a vários processos
(MAZERON, 2004).

INTERAÇÃO DE FÓTONS E ELÉTRONS COM A MATÉRIA

Há três maiores processos nos quais os raios X e gama podem ser absorvidos e
indiretamente e resultar em ionização. Estes processos são conhecidos como o efeito
fotoelétrico, espalhamento Compton e produção de pares. Em baixas energias o efeito
fotoelétrico é predominante, ocorre quando um fóton incidente (gama ou raio X) interage com
um elétron orbital, das camadas K, L ou M do material absorvedor. Se a energia do fóton for
maior que a energia do elétron, este é liberado da orbita com energia cinética igual à energia
do fóton incidente menos a sua energia de ligação (METTLER e UPTON, 1995).
Ou seja, há a transferência total da energia total do fóton para um único elétron orbital,
que é expelido com uma energia cinética determinada pela equação 1
Ec = hν - Be

(1)

Onde h é a constante de Plank, ν é a freqüência da radiação e Be é a energia de ligação
do elétron orbital.
O espalhamento Compton prevalece para fótons com energias maiores que aquelas
que geram o efeito fotoelétrico. Em radiologia diagnóstica o efeito fotoelétrico e o
espalhamento Compton são importantes na absorção da radiação. No espalhamento Compton,
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o fóton incidente é espalhado por um elétron de baixa energia de ligação. O elétron recebe
parte da energia do fóton e a energia restante promove o aparecimento de um outro fóton que
se propaga dentro do material em outra direção (TAUHATA, 1999).
A produção de pares é uma das formas predominantes de absorção da radiação
eletromagnética de alta energia. Os fótons de energia superior a 1,022MeV passam perto de
núcleos de número atômico elevado, interagindo com o forte campo elétrico nuclear. O
resultado desta interação é o desaparecimento da radiação dando origem a um par elétronpósitron. As duas novas partículas transferem sua energia cinética para o meio material, sendo
que o pósitron volta a se combinar com um elétron do meio e dá origem a 2 fótons, cada um
com energia de 511keV (TAUHATA, 1999).

ALCANCE DE PARTÍCULAS CARREGADAS EM UM MATERIAL

Com as constantes colisões e eventual emissão de radiação de frenagem, as partículas
carregadas penetram num meio material até que sua energia cinética entre em equilíbrio
térmico com as partículas do meio, estabelecendo um alcance R no meio absorvedor, após um
percurso direto ou irregular. As partículas pesadas, como alfa e fragmentos de fissão, têm uma
trajetória praticamente em linha reta dentro do material, ao contrário dos elétrons que
apresentam uma trajetória irregular (TAUHATA, 1999).

II.4 Tratamento Radioterápico

RADIOTERAPIA

A Radioterapia é o uso terapêutico das radiações ionizantes para o tratamento do
câncer com o objetivo de destruir ou inibir o crescimento de células tumorais. A radioterapia
também pode ser utilizada no controle de processos inflamatórios, tumores benignos,
sangramentos, bem como para reduzir tumores que estejam causando dor ou comprimindo
outros órgãos. A escolha da radioterapia depende do tipo de câncer e da profundidade em que
se encontra o tumor.
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A radioterapia produz o efeito desejado pelas alterações que causa no interior das
células por ela atingidas. As células em divisão são especialmente sensíveis à ação dos raios
ionizantes por apresentarem uma maior atividade metabólica. Os tumores malignos são
formados por células com capacidade de se multiplicar continuamente. A maior atividade
dessas células permite que sejam mais facilmente destruídas pela radiação devido a sua alta
sensibilidade à radiação em algumas etapas da reprodução celular.
Na radioterapia há vários tipos de energias que podem atingir a área onde se
encontram as células tumorais. Uma de suas características mais importante é diminuir o
tamanho do tumor, diminuir as hemorragias, proporcionar o alívio ao paciente e melhorar sua
qualidade de vida. Os resultados da radioterapia são dose-dependentes, isto é, quanto maior a
dose no tumor, maior a probabilidade de eliminá-lo. Entretanto, a sensibilidade à radiação dos
tecidos sadios circunvizinhos acaba tornando-se um fator dose-limitante.
Existem duas modalidades de tratamento radioterápico: a teleterapia e a braquiterapia,
que podem ser utilizadas isoladamente ou de forma combinada.
- A Teleterapia, ou Radioterapia Externa, é a forma de radioterapia mais freqüentemente
empregada. O feixe de radiação é direcionado para o corpo do paciente, atingindo o tumor e
as regiões mais próximas. A Radioterapia com Intensidade Modulada de Feixe (IMRT) é uma
forma avançada de teleterapia.
- Na Braquiterapia, a radiação provém de materiais radioativos que são colocados no interior
do paciente, próximos às estruturas a serem tratadas de forma temporária ou permanente.

PLANEJAMENTO RADIOTERÁPICO

Para a aplicação de um melhor tratamento é necessário que se faça antes um
planejamento individualizado. Somente através da análise de vários parâmetros é que se pode
definir o tratamento mais adequado para cada tipo de paciente e para cada tipo de câncer.
Alguns parâmetros necessários para a feitura desta análise preliminar incluem o tipo de
radiação a ser usado, o cálculo da taxa de dose que deverá ser aplicada, período de exposição,
o tipo de energia de radiação que será aplicada e o modo de exposição (externa ou interna),
dentre outros.
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Atualmente os centros de tratamento de radioterapia possuem uma estrutura
computadorizada preparada para o planejamento e simulação do tratamento. Esses sistemas
computadorizados fornecem um gerenciamento das etapas do tratamento de acordo com o
diagnóstico, o planejamento, a simulação e o tratamento. Obter um diagnóstico bem definido
é essencial para desenvolver um planejamento mais eficaz, visto que o planejamento
proporciona a localização do tumor e a obtenção de seu volume preciso, bem como o tipo de
câncer e o seu tratamento. O planejamento inicial ainda deve definir a área de tratamento, a
dose total ou fracionaria e o período de exposição à mesma, sempre de acordo com o grau de
sensibilidade das células tumorais e das células adjacentes em relação à radiação. Estes
fatores sendo reconhecidos no momento em que se realiza o diagnóstico fazem com que a
primeira etapa seja de primordial importância para o tratamento. Porém, é o que não se tem
alcançado diante de uma característica relevante do câncer, o de ser assintomático, ou seja, ele
não apresenta sintomas que favorecem seu reconhecimento no momento exato de seu
surgimento tornando-se um problema fundamental no seu controle.
Antes de aplicar o tratamento propriamente dito, é necessário realizar a etapa da
simulação que vai utilizar os dados das etapas anteriores com o objetivo de simular a
efetividade dos cálculos planejados e ao mesmo tempo mostrar as condições efetivas do
tratamento, através do uso de equipamentos que permitem a visualização da área a ser
irradiada. Na fase da simulação é definida a posição que o paciente irá adotar durante as
aplicações bem como a geometria espacial do volume-alvo que será definida de acordo com a
anatomia do paciente. O tratamento, daqui por diante, deverá adequar-se à programação
estipulada na fase de planejamento e reproduzir as condições da simulação.
O tratamento sugerido que melhor responde ao controle do câncer é a combinação de
três tipos de intervenção: a cirurgia, a quimioterapia e a radioterapia.
- A cirurgia visa a remoção do tumor e exige, muitas vezes, a remoção dos tecidos
adjacentes. Esta remoção sugere a redução de sintomas e o controle de complicações.
- Na quimioterapia os medicamentos são ingeridos ou injetados e determinam danos às
células tumorais. Nesta modalidade o efeito não é restrito a uma área limitada, mas pode
alcançar células doentes em qualquer região do corpo. Geralmente atua de forma benéfica no
controle do crescimento e duplicação das células.
- A radioterapia restringe-se a uma determinada área, visando a destruição de células
tumorais pela interferência em suas moléculas de DNA. Essa modalidade vem sendo utilizada
há quase um século no tratamento de tumores.
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Fazendo uma combinação desses três métodos podem-se obter resultados satisfatórios
para o controle e a cura do câncer. O desafio maior para os profissionais envolvidos está em
adotar um tratamento cuja ação possa proporcionar o controle do câncer e o mínimo dano ao
paciente, pois os efeitos colaterais que muitas vezes acompanham os resultados obtidos nos
tratamentos são indesejáveis.
A procura por novas técnicas e tratamentos visa, principalmente, uma melhora na
qualidade de vida do paciente. Nesse caso, é necessário encontrar formas de redução da dor e
de aumento da sobrevida, sempre com a menor sequela e a menor morbidade para cada
situação (BRUNETTI et al, 2004).
Dentro do planejamento radioterápico é importante a definição de alguns parâmetros,
dentre estes, está o volume alvo e os órgãos de risco. Alguns destes conceitos de acordo com
a ICRU-50 (Comissão internacional de Unidades e Medidas da Radiação) os volumes podem
ser definidos como:
Gross Tumor Volume - GTV (volume bruto do tumor): volume palpável, visível por
um método de diagnóstico por imagem (RX, CT, MRI, etc...).
Clinical Target Volume - CTV (Região do alvo clínico): é um volume que contém um
GTV e uma margem onde ocorre a presença de células tumorais.
Planning Target Volume – PTV (Região alvo do planejamento): é composto por toda a
área que circundam o CTV. Observando margens de movimentação e variação diária de
posicionamento.
Através da Figura 5, pode-se observar os conceitos descritos acima. O esquema mostra
de forma representativa os campos dos volumes GTV, CTV e PTV.

FIGURA 5– Representação esquemática dos volumes usados no planejamento radioterápico.
Fonte: HADDAD, 2005.
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IMAGEAMENTO MÉDICO

O objetivo do diagnóstico por imagens médicas é a avaliação de tecidos e funções
orgânicas do corpo humano. Desde 1895, quando o físico alemão Wilhelm Conrad Röntgen
(1845-1923) descobriu o Raios X, que é uma radiação eletromagnética, demonstrando
cientificamente o seu uso para a visualização de ossos e outras estruturas do corpo humano,
esta técnica é de uso corrente no diagnóstico clínico (OLIVEIRA, 2006).
Com base nessa informação, outras técnicas com o objetivo de visualizar a anatomia
humana têm sido desenvolvidas ao longo do tempo para ajudar no diagnóstico de doenças
como o câncer. Dentre elas, destaca-se a Tomografia Computadorizada (TC) inventada pelo
engenheiro eletrônico Godfrey N. Hounsfield, em 1979, a Tomografia Computadorizada por
Emissão de Fóton Único (SPECT - Single Photon Emission Computed Tomography) e a
Tomografia por Emissão de Pósitrons (PET - Positron Emission Tomography), em que é
introduzido no paciente moléculas marcadas com traçadores radiativos. Nestas técnicas, a
distribuição das moléculas marcadas pelo organismo é monitorada pelo PET e o SPECT. As
imagens geradas mostram as características funcionais e metabólicas e, portanto são úteis no
diagnóstico de tumores e lesões cerebrais. Entretanto os isótopos utilizados têm um período
de meia-vida curto exigindo, portanto, que o equipamento de produção esteja próximo ao
serviço de diagnostico (OLIVEIRA, 2006).
Porém, a partir de 1966, foram descobertas várias aplicações para o efeito da
Ressonância Magnética Nuclear (NMR – Nuclear Magnetic Resonance). Esta tecnologia pôde
ser utilizada na geração das primeiras Imagens por Ressonância Magnética (MRI - Magnetic
Resonance Imaging). Na Figura 6 são mostradas as técnicas MRI e SPECT e uma
combinação das duas imagens por fusão.

FIGURA 6– Combinação de imagens, usando MRI e SPECT.
Fonte: VARIAN, 2002.
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De acordo com OLIVEIRA (2006), as vantagens da MRI é, principalmente, o enorme
contraste que apresenta entre os tecidos moles como: veias, artérias, nervos e tumores, que
não geram informações significativas nas imagens radiográficas. Durante a aquisição de
dados na MRI, eletromagnetos poderosos criam um campo magnético da ordem de 30.000
vezes o terrestre, causando o alinhamento dos prótons nos núcleos de hidrogênio-1 presentes
no corpo. Ondas de rádio (RF), emitidas 25 vezes ou mais por segundo, desalinham
temporariamente estes prótons. Quando o pulso de RF (radiofreqüência) é desligado, os
prótons realinham-se com o campo em alguns segundos, emitindo um sinal de resposta
característico, que são capitados por antenas e permitem a geração das imagens diagnósticas.
Por volta do ano de 1983 foram instalados os primeiros aparelhos de MRI em hospitais.

II.5 Evolução da Radioterapia
Pouco após a descoberta dos Raios X, no final do século XIX, a radioterapia começou
a ser muito utilizada. Sua evolução acompanhou o desenvolvimento da informática e
principalmente dos sistemas e métodos de aquisição de imagens.

RADIOTERAPIA CONVENCIONAL

A Radiotepia por teleterapia megavoltagem iniciou-se na década de 1970, no Brasil.
Esta modalidade era realizada utilizando radiografias para o planejamento do tratamento, o
que dificultou bastante o controle e a cura das doenças. A imagem bidimensional oferecida
pelas radiografias não permitiam demarcar exatamente as regiões tumorais, o que não
proporcionava uma condição adequada de aplicação da radiação, afetando inclusive os tecidos
sadios próximos ao tumor canceroso. Consequentemente houve um aumento excessivo dos
efeitos colaterais nos pacientes tratados, proporcionando um limite ao aumento das doses de
radiações aplicadas.
Na década de 90 surgiu a rádio-cirurgia, muito utilizada em tumores de crânios
malignos ou benignos e para situações não tumorais. A estereotaxia permite localizar com
precisão tumores de crânio para fazer a rádio-cirurgia, o método também permite localizar
outros tipos de tumores e em outras partes do corpo. Segundo artigo publicado no site Abrale,
em dezembro de 2005, a tendência atual é identificar dentro do tumor áreas de maior
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atividade celular, atingindo-as com maior dose. Isso já é feito com alguns cânceres de cabeça
e pescoço, mas é um método que deve ser ampliado.

RADIOTERAPIA TRIDIMENSIONAL CONFORMACIONAL

A radioterapia tridimensional conformacional chegou ao Brasil no início da década de
1990, possibilitando criar planejamentos radioterápicos utilizando imagens de tomografias
computadorizadas e aparelhos de ressonância magnética. A reconstituição das imagens em
três dimensões permitiu localizar com maior precisão o tumor e consequentemente
possibilitou o aumento da dose de irradiação, atingindo o tumor e salvaguardando as células
dos tecidos saudáveis adjacentes. Com a radioterapia tridimensional conformacional foi
possível minimizar os efeitos colaterais e aumentar a eficácia do tratamento.
Atualmente, a técnica Radioterapia Tridimensional Conformacional é muito utilizada
em casos submetidos a radioterapia. Esta técnica é uma evolução da Radioterapia
Convencional, diferenciando-se desta na precisão do conjunto de áreas a serem tratadas no
confronto com as áreas sadias do organismo, possibilitando a avaliação da dose a ser recebida
por cada órgão de acordo com a fase da pré-simulação, promovendo a simulação para a
realização do tratamento.

RADIOTERAPIA GUIADA POR IMAGEM

A radioterapia guiada por imagem (IGRT – Image-Guided Radiotherapy) permite a
sincronização das irradiações de acordo com os movimentos do tumor e dos órgãos
adjacentes. A respiração do paciente, por exemplo, faz com que tumores de pulmão, de mama
e de fígado se movimentem durante o processo terapêutico. Com essa técnica, é possível
acionar os feixes de radiação apenas quando o órgão se encontrar na posição correta,
diminuindo a deposição de dose nos tecidos sadios e aumentando a dose no volume-alvo.
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Capítulo III – ESTADO DA ARTE

III.1 Técnica IMRT

Antes do uso dos métodos de diagnósticos e planejamento computadorizados o
processo de identificação e delineamento das áreas a serem tratadas era totalmente manual e
baseava-se em exames físicos tais como a palpação, a identificação do tumor pelos relatos
cirúrgicos e na correlação da localização anatômica do tumor nos exames diagnósticos. De
acordo com estas informações demarcavam-se as áreas alvos e as áreas que deveriam ser
protegidas. Definiam-se as incidências dos feixes para a irradiação bem como o cálculo das
doses aplicadas. Pela incerteza da própria técnica optou-se por reduzir as doses dos feixes de
radiação nos tumores com o objetivo de salvaguardar as células sadias o que dificultava a
eficácia de tal tratamento.
Através de uma acurada análise de falhas nesse tipo de tratamento, chegou-se à
conclusão que o local onde a recidiva ocorria, às margens da neoplasia ou doença residual, era
normalmente por falta de uma maior dose no alvo. Entretanto, este aumento de dose
dificultava sobremaneira a possibilidade de controlar o tumor, sem causar danos aos tecidos
circunvizinhos (BRUNETTI et al, 2004). Surgiu assim a necessidade de buscar ferramentas
apropriadas que pudessem facilitar a definição da direção e orientação dos feixes de radiação
com margens precisas de segurança aos órgãos vizinhos. Tal ação promoveria as medidas
efetivas no desvio de milímetros dos isocentros (centro do campo de tratamento), mantendo o
tratamento o mais perto possível do planejamento original.
Devido à necessidade de obter uma dose mais concentrada no tumor e em suas
drenagens regionais e, consequentemente, com a necessidade da preservação de tecidos
normais e áreas com maior sensibilidade à radiação, a tecnologia em radioterapia caminhou
para proteções irregulares conformadas que adaptassem à anatomia humana. Hoje as
proteções já podem ser demonstradas por tomografia computadorizada e analisadas por
diferentes visões do alvo tumoral e suas drenagens linfáticas imediatas” (BRUNETTI et al,
2004).
IMRT (Intensity-Modulated Radiation Therapy) ou Radioterapia com Intensidade
Modulada de Feixe é um método que foi desenvolvido na década de 90 e que tem por objetivo
facilitar a aplicação da radiação utilizando-se de meios computacionais. Essa técnica tem por
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objetivo direcionar os feixes de radiação diretamente sobre o tumor e, provocando o mínimo
de danos as células normais do organismo. Porém, para proporcionar uma melhor aplicação e
direcionamento do feixe é necessária a existência de um sistema de planejamento
computacional que projete imagens em 3D (três dimensões) do tumor e a sua localização no
organismo para a delimitação do volume específico a ser irradiado. Alguns fatores são
extremamente relevantes para aperfeiçoar e efetivar um planejamento radioterápico adequado
utilizando a técnica IMRT, são eles: o tempo total de tratamento, a dose total aplicada, o
volume do tumor, os fatores de fracionamento, o efeito da dose nos tecidos tumoral e sadios,
bem como o tipo de radiação aplicada no tratamento.

FUNCIONAMENTO

Na IMRT, o objetivo é bombardear as células cancerosas com fótons altamente
energéticos (raios X), que interagem com as moléculas de água das células para gerar íons, os
radicais livres, que danificam o DNA da célula. As células sadias têm a capacidade de
reparar-se até certo ponto e continuar seu processo metabólico. Entretanto, as células
cancerosas dispõem de um pequeno mecanismo de reparação de defeitos e, por este motivo,
perdem a capacidade para se reproduzir. A exposição repetida com os raios X de alta energia
danifica as células cancerosas eliminando o tumor.
A partir desse princípio, o funcionamento desse método tem por base a definição da
posição anatômica do tumor e os tecidos saudáveis que o circundam. Geralmente utilizam-se
neste caso a combinação de técnicas, como a tomografia computadorizada (TC), a ressonância
magnética (RM) e/ou Tomografia por Emissão de Pósitrons (PET), com o objetivo de
fornecer as informações que irão constituir a imagem tridimensional do mesmo, aumentando
assim a precisão na identificação dos tecidos e do alvo a ser atingido. Programas
computacionais especializados são utilizados na projeção das imagens obtidas de acordo com
as técnicas aplicadas no paciente visando a elaboração do plano de tratamento com múltiplos
feixes de irradiação.
A partir deste processo consegue-se uma melhor definição do volume-alvo, uma
melhor localização das estruturas críticas e, por conseguinte, uma adequação exata da dose de
radioterapia necessária, possibilitando-se assim a aplicação de doses mais elevadas no tumor
com menor risco para os tecidos sadios. Após a definição do tumor e os órgãos sadios na
tomografia de planejamento, escolhe-se a melhor combinação de campos de irradiação, que
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nos dá a dose mínima e máxima que devem ser aplicadas aos volumes de doença micro e
macroscópica. Tal definição permite auferir com grande precisão a dose de tolerância à
radiação dos tecidos sadios.
Um acelerador linear é utilizado na geração de raios X, mediante a aceleração de
elétrons extraídos da superfície de um disco de metal aquecido. Os elétrons são acelerados
através do uso de uma câmara de vácuo com carga de microondas, atingindo uma velocidade
próxima a da luz. Os elétrons, em processo de aceleração bombardeiam um alvo de metal,
geralmente o tungstênio, emitindo raios X, que colimados em feixes da largura de um lápis,
podem ser ajustados para cobrir uma determinada área de exposição. Assim, feixes de
radiação podem chegar ao interior do tumor com alta potência de penetração com níveis de
energia de raios X compreendidos entre 4 a 25 MeV. Este processo faz com tais feixes
contenham um elevado número de fótons de raios X. Quando a potência e a intensidade dos
feixes de raios X gerados no acelerador são aplicados aos tumores em uma série de sessões de
tratamento, as doses de radiação acumuladas podem danificar definitivamente as células
cancerosas.
A modulação da intensidade do feixe dentro dos campos de tratamento poderá ser
obtida pela maior ou menor exposição em cada orientação durante o tratamento. Tal
modulação será conseguida a partir da movimentação precisa das pequenas lâminas de
tungstênio localizadas no interior do aparelho de radioterapia que, ao longo do tempo de
irradiação, vão se ajustando de acordo com a forma do tumor, variando em ângulos de 360º.
Na Figura 7 é mostrado um acelerador linear usado no tratamento com IMRT.

FIGURA 7– Imagens de um acelerador linear utilizado no tratamento com IMRT.
Fonte: VARIAN, 2002.
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A movimentação das lâminas é controlada por um programa de computador,
continuamente alimentado com dados provenientes do processo de planejamento inverso.
Pela exatidão na identificação dos tecidos, da complexidade na combinação dos
campos e da modulação da intensidade dos feixes, a IMRT exige perfeita imobilização do
paciente, o que requer aparatos específicos para este fim. Tal imobilização total é necessária
para que um melhor resultado clínico seja obtido com este método (ALBERT EINSTEIN,
Sociedade, 2006).
Para tal foram criados suportes de joelho, tórax e extremidades com a finalidade de se
obter a repetição da fixação e contraste radiológico, a fim de evitar certas áreas de tecidos
normais, como por exemplo, alças intestinais para fora do campo de tratamento na irradiação
pélvico-abdominal (BRUNETTI et al, 2004).
Na Figura 8 são mostrados alguns dos aparatos utilizados na imobilização e
posicionamento do paciente para o tratamento com a técnica IMRT.

FIGURA 8– Aparatos utilizados no tratamento com IMRT.
Fonte: CAPRIOGLIO, 2005.

APLICAÇÃO

A IMRT tem sido empregada no tratamento dos tumores de cabeça, pescoço e do
Crânio, possibilitando assim o uso de doses diárias mais elevadas e, por consequência,
encurtando o tempo total de tratamento. Tal uso possibilitou a obtenção de benefícios em
termos da resposta biológica do tumor. Além disso, a IMRT permite a exposição de um
menor volume do tecido cerebral às altas doses de radiação, bem como a proteção de
estruturas como as vias ópticas e o tronco cerebral.
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O acelerador linear permite que se emita doses de raios X, à velocidade de 600
centésimos de Gray por minuto, em áreas de 2 milímetros de diâmetros. Nos tumores
gastrintestinais e pélvicos, a IMRT tem possibilitado a proteção das estruturas ósseas
responsáveis pela produção de sangue, diminuindo assim a toxicidade do tratamento sobre os
elementos sangüíneos. A IMRT permite também que o intestino normal seja poupado no
tratamento, melhorando a tolerabilidade à irradiação” (ALBERT EINSTEIN, Sociedade,
2006).
Segundo, BRUNETTI (2004), O IMRT pode ser indicado também para cânceres de
próstata, mama, Crânio, pâncreas, tumores do neuroeixo, vias biliares, reto, colo de útero e
sarcomas. Surgiu a chance de re-irradiação, localizada em recidivas de cânceres de cabeça e
pescoço (evitando medula, parótidas e articulação temporomandibular) e em tumores
pediátricos, como no meduloblastoma, a fim de evitar altas doses no ouvido interno.
Na Figura 9 são mostrados a incidência de três feixes aplicados num caso de simulação
do tratamento de tumor de pulmão.

FIGURA 9– Esquema da aplicação dos feixes produzidos pela simulação do IMRT.
Fonte: VARIAN, 2002.

26

PLANEJAMENTO

Antes de iniciar o tratamento, a equipe médica deverá obter uma série de imagens
digitais tridimensionais de alta resolução do tumor e da anatomia circunvizinha a este.
Através da sofisticada técnica de capitação de imagens diagnósticas, a equipe pode assim
determinar a localização e a forma exata do tumor. Tal ação permite o desenvolvimento de
um plano de tratamento que necessite da emissão de uma dose bastante alta, para erradicar o
tumor, sem danos ao tecido próximo. Para a obtenção das imagens necessárias, os médicos
podem optar por utilizar a técnica de tomografia computadorizada – TC combinada com a
PET. Na TC os finos feixes de raios X de baixa energia atravessam a área onde se encontra o
tumor, gerando uma série de imagens de cortes transversais. Para obter as imagens utilizando
PET o paciente ingere glicose marcada com um radiotraçador, o flúor-18, que emite elétrons
carregados positivamente (pósitrons). Estes pósitrons interagem com os tecidos adjacentes
produzindo fótons que a PET pode detectar. Como as células cancerosas de rápido
crescimento metabolizam a glicose a uma velocidade quase 20 vezes superior as células
normais, a glicose vai se concentrar-se conseqüentemente nas áreas tumorais. As células
cancerosas que absorvem a glicose marcada, aparecem na imagem PET como pontos
luminosos, claramente visíveis (VARIAN, 2002).
Após realizar o processo de captação de imagens, se faz necessário a utilização de um
software de processamento de imagens, composto por vários algoritmos de otimização, com o
objetivo de gerar a visualização tridimensional do tumor e sua anatomia circundante.
Primeiramente são marcadas na imagem as áreas que deverão ser atingidas e os órgãos que
deverão ser protegidos para, posteriormente, preparar-se o plano de tratamento a ser seguido.
Na Figura 10 é mostrada a distribuição de dose calculada num planejamento utilizando
combinações de imagens como TC-PET.
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FIGURA 10– Distribuição de dose IMRT com combinação de TC-PET - do Crânio.
Fonte: VARIAN, 2002.

VANTAGENS E DESVANTAGENS

Segundo, BRUNETTI (2004), O IMRT reduziu drasticamente os efeitos colaterais
como, por exemplo, a retite actínica (no câncer de próstata) e a perda de função da glândula
parótida (nos cânceres de cabeça e pescoço). O computador pode realizar milhares de cálculos
específicos da dose a ser empregada através de um volume de tratamento proposto em um
número bem maior de campos do que na terapia tridimensional conformacional.
Estudos clínicos com pacientes portadores de câncer de próstata, de risco
intermediário e de alto risco, mostraram que a utilização de doses elevadas de radioterapia
aumentou em muito as taxas de cura. A limitação da dose no tratamento, no entanto, deve-se
aos efeitos colaterais sobre reto e bexiga. Na radioterapia convencional emprega-se doses da
ordem de 6600 cGy a 7000 cGy. Ao contrário da radioterapia tridimensional conformada, de
7100 cGy a 7500 cGy e, com o advento da IMRT, os estudos em andamento têm utilizado
doses de até 8600 cGy, com boa tolerabilidade (ALBERT EINSTEIN, Sociedade, 2006).
Feixes de radiação podem ser aplicados nas mais complexas anatomias dos tumores.
De acordo com as imagens tridimensionais obtidas, pode-se projetar as mais diversas formas
irregulares, aumentando o índice terapêutico. Em geral, cada feixe é emitido enviando uma
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porção baixa de dose, com o objetivo de manter a segurança dos tecidos sadios mais próximos
e, no entanto, quando os feixes se encontram na região tumoral a dose é somada de acordo
com os valores de doses de cada incidência do feixe, aplicando-se assim, na realidade, uma
dose alta no tumor que é o somatório de várias doses baixas.
O IMRT possibilita a utilização do DVH (histograma de dose-volume) estudada e
aprovada antes do tratamento, ou seja, os efeitos colaterais tornaram-se previsíveis de uma
maneira gráfica, dentro de padrões mundialmente aceitos. Desta maneira o início da
radioterapia pode ser adiado até obtenção de um valor clínico adequado. Nas imagens mais
adequadas, os cortes tomográficos de planejamento tornaram-se menores (3 milímetros),
obtendo assim o DRR (reconstrução radiográfica digital), que é extremamente útil no controle
da qualidade do tratamento através dos portal-filmes (cheques-filmes) que visam confirmar o
isocentro e corrigir eventuais movimentos ocorridos no dia-a-dia (BRUNETTI et al, 2004).
O IMRT compreende de um planejamento que leva, pelo menos três vezes mais tempo
de dedicação da equipe do que um tratamento convencional. O tempo é uma das poucas
desvantagens desse método.
O uso do método IMRT em crianças representa um caso especial por três razões.
Primeiro, as crianças são mais sensíveis a radiação do que os adultos. Segundo, a radiação
espalhada em um volume tratado é mais significativa em um pequeno corpo de criança do que
um corpo (maior) de adulto. Conforme representado na Figura 11. Terceiro fator é a questão
de suscetibilidade genética. Muitos casos de câncer na infância é devido a uma mutação
genética hereditária, o que permite conferir uma suscetibilidade para câncer radioinduzido (E.
J. HALL, D.PHIL, 2006).
De acordo com o autor, a suscetibilidade genética apresentada nas crianças, devido a
uma mutação genética hereditária, poderá gerar um câncer radioinduzido. Dessa forma, a
possibilidade de induzir um câncer em uma criança torna-se um fator importante na decisão
de realizar um tratamento com IMRT.
Na Figura 11 mostra uma representação esquemática da radiação espalhada em um
adulto e uma criança.
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FIGURA 11– Representação esquemática da radiação espalhada em adultos
e crianças para o mesmo tamanho de campo.
Fonte: VARIAN, 2002.

IMPORTÂNCIA DO FRACIONAMENTO

Os princípios básicos de radiobiologia foram classificados a partir de vários trabalhos
realizados em animais, cultura de células e experimentos clínicos ao longo de décadas, o que
levou a uma distinção entre os efeitos agudos e tardios da radiação. Uma das principais
diferenças entre os efeitos agudos e tardios é a otimização do planejamento clínico. É
extremamente importante conhecer os fatores característicos do tumor e dos tecidos sadios
adjacentes, para uma verdadeira individualização do tratamento bem como proporcionar um
melhor controle do tumor e dos efeitos colaterais existentes.
A radiossensibilidade é um fator importante quando se trata de conhecer as
características do tumor e dos tecidos próximos a ele. Visto que a radiossensibilidade varia
nas diferentes etapas do ciclo celular. Quando o tratamento é realizado em frações, pode-se
obter um aumento da radiossensibilidade nos tumores proliferantes, devido à distribuição das
células nas diferentes etapas do ciclo celular, tornando-se uma vantagem para o tratamento.
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Na Figura 12 mostra a representação esquemática da radiossensibilidade no organismo
humano.

FIGURA 12– Representação esquemática da radiossensibilidade no organismo humano.
Fonte: SCHABERLE, 2006.

Tem sido comprovado por décadas que com a radioterapia de baixa LET há uma
vantagem clínica na entrega de baixas doses por fração. Em outros termos, o RBE cresce
rapidamente com diminuições de doses por fração para tecidos de resposta normal e mais
gradualmente para tecidos de resposta precoce. Isto resulta em um menor índice terapêutico,
pois também leva a um forte incremento no número total de frações e na duração total do
tratamento. Comparando os mesmos tecidos expostos a radiação de alta LET e baixa LET, se
sugere que o efeito das radiações de alta LET é menor dependendo mais do fracionamento das
radiações de baixa LET. Isto poderia permitir que a entrega de radioterapia de alta LET é
menor em número de frações (MAZERON, 2004).
Como descrito anteriormente, quando um tecido é irradiado as células normais
vizinhas também são afetadas. O tratamento fracionado é importante para que as células
sadias possam se recuperar e continuar seu ciclo celular. O fracionamento no tratamento
radioterápico permite a recuperação dos tecidos normais entre os tratamentos (re-população
das células); permite a morte celular em momentos diferentes do ciclo celular (redistribuição
das células tumorais); e permite a reoxigenação para os tumores hipóxicos, visto que o
oxigênio é importante para a morte celular nos tumores.
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Mas o fracionamento não deve ultrapassar o limite dado para cada tipo de radiação,
visto que não é interessante aplicar qualquer fração de dose quando os efeitos tardios já
começaram a surgir.
O hiper-fracionamento tem o objetivo de reduzir os efeitos tardios nos tratamentos
radioterápicos. Se o tratamento é acelerado possivelmente surgirão efeitos agudos severos.

COMPARAÇÕES ENTRE OUTRAS TERAPIAS

A radioterapia com IMRT permite a localização do volume-alvo com maior precisão,
bem como a preservação dos tecidos adjacentes e escalonamento de dose resultando em maior
controle e menor ocorrência de efeitos colaterais. A técnica de radioterapia conformacional
tridimensional possibilita obter as mesmas características apresentadas para o IMRT, sendo
sua principal diferença o uso de feixes não uniformes. Cada um de seus feixes é dividido em
vários segmentos, possibilitando a modulação da dose que será aplicada ao alvo, ou seja, a
idéia principal é representar a anatomia do tumor na modulação do feixe.
O planejamento tridimensional preparatório para as técnicas conformal (RT-3D) ou
IMRT, é efetuado através da reconstrução de cortes de tomografia computadorizada, onde são
delineadas as estruturas de interesse (cabeça de fêmur, reto, bexiga, próstata e vesículas
seminais). Permite o arranjo de vários campos com diferentes portas de entrada, inclusive em
planos não-axiais, e principalmente o cálculo da distribuição de dose, comparação entre
diferentes técnicas, e geração de histogramas de dose-volume (DVH - gráficos que ilustram o
quanto de cada órgão, seja ele alvo ou normal, recebe de radiação). A radioterapia com
intensidade modulada do feixe é um refinamento da técnica de radioterapia tridimensional
conformal. A IMRT permite o tratamento conformal através do uso de feixes não-uniformes
(LINCX, 2007).
Conforme descrito acima, o método de radioterapia IMRT é uma evolução dos
métodos já conhecidos, como a radioterapia tridimensional conformacional. E se diferencia
apenas na forma de aplicação dos feixes, onde o método IMRT permite que os feixes sejam
modulados de acordo com a anatomia do tumor bem como variar sua modulação de acordo
com os ângulos de emissão.
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Ao contrário dos métodos de planejamento convencionais, na IMRT ocorre o
planejamento inverso, ou seja, inicialmente são definidos os limites e a distribuição de dose, e
posteriormente é determinado o número e a intensidade de cada feixe que irá compor a
distribuição de dose proposta. O tratamento pode ser realizado com campos estáticos, no qual
os colimadores multi-folhas permanecem estáticos enquanto o feixe é liberado (chamado de
"step and shoot"), ou com colimadores de multi-folhas dinâmico, que se movem
continuamente e com diferentes velocidades através do feixe de irradiação (técnica de “sliding
window”) (LINCX, 2007).

III.2 Aceleradores de Partículas

Os aceleradores de partículas podem ser classificados como um tipo de gerador de
radiação, equivalentes aos seguintes dispositivos: tubos de raios X, irradiadores com carga de
radioisótopos e as fontes seladas de nêutrons ou fótons. A principal diferença entre estes
dispositivos está na forma de funcionamento. Por exemplo, os tubos de raios X e os
aceleradores utilizam a eletricidade como fonte energia para acelerar partículas e gerar o feixe
de radiação, com a vantagem de que desta forma é possível o controle da intensidade e da
característica do espectro do feixe que será gerado. Os irradiadores com fontes seladas
utilizam os radioisótopos como fonte de radiação, neste caso é necessário acoplá-los a um
sistema de blindagem. Sabe-se que o uso deste equipamento é limitado devido à energia fixa
dos fótons e ao constante decaimento da fonte. No caso das fontes de nêutrons é possível
obtê-los a partir de reações nucleares.
Atualmente, os aceleradores lineares constituem uma tecnologia de alto custo e
complexidade. Estes proporcionam tratamentos de tumores superficiais e profundos com
precisão espacial, e da dose depositada. Para seu funcionamento, existem sistemas de
segurança mecânicos, elétricos e de proteção radiológica.
A engenharia envolvida no processo de funcionamento de um acelerador de partícula
tem geometrias variadas considerando a disposição geométrica dos campos eletromagnéticos,
na necessidade de geração de espectros de altas energias ou mesmo da necessidade de
portabilidade. Basicamente o princípio de geração da energia é o mesmo, os elétrons viajam
no vácuo entre estruturas ocas metálicas (eletrodos) ligados a uma fonte de radiofrequência
obedecendo topologias variadas. Os eletrodos são anéis metálicos que enfileirados e
distanciados entre si, conseguem controlar a velocidades dos elétrons que viajam por suas
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cavidades ressonantes, cujo campo elétrico existente favorece a aceleração dos elétrons. A
distância adotada entre cada eletrodo, sua dimensão e o valor da freqüência utilizada são
fatores que influenciam na quantidade de energia que se deseja produzir. A Figura 13 mostra
um esquema do funcionamento de um acelerador de partículas.

FIGURA 13– Princípio de funcionamento de um acelerador de partículas

Os elétrons podem ser acelerados a altas energias, o que depende inclusive da
geometria disposta dos campos eletromagnéticos. Estes podem se classificar em dois tipos:
circulares e lineares.
Para garantir a condição ideal de trânsito das partículas entre os eletrodos é necessária
a geração de vácuo nesta região, o que evita que as partículas aceleradas se choquem com
partículas do meio. O acelerador linear (LINAC) promove o acréscimo de energia em várias
etapas ao longo do percurso dos elétrons. Estas etapas são demonstradas a seguir:

FIGURA 14– Demonstração de cálculo da energia de um LINAC.
Fonte: COELHO, 2001.
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A Figura 14 mostra como é realizado o cálculo de um acelerador linear com uma
geometria básica. Na parte superior está à figura representativa dos componentes de
funcionamento do acelerador, composto por um tubo longo dividido em quantidades de
comprimentos variados. As diferentes cores representam a variação do potencial empregado a
cada porção deste tubo, visto que estão ligados a uma diferença de potencial oscilante.
Temos que:
(2)

Ln = L1 n

onde L1 é o comprimento da primeira porção do tubo e n o número de tubos.
Suponhamos que na primeira etapa do processo, a diferença de potencial entre a fonte
(que seria o tubo 0) e o primeiro tubo é 2V0, então a velocidade dos íons de carga q e massa m
ao entrar no primeiro tubo é:
1 2
mv1 = 2qV0
2

(3)

e o tempo t que se gasta para atravessar o tubo de comprimento L1 é t1, definido pela
equação 4.
t1 =

L1
v1

(4)

Substituindo o valor de v1 pela equação 3 temos que:

Então: t1 =

L1
2

m
qV0

(5)

Quando a partícula sai do primeiro tubo e entra no segundo tubo, o potencial que havia
no primeiro tubo inverte a polaridade. Novamente a partícula acelera recebendo uma energia
maior de 2qV0.
Então sua velocidade no segundo tudo será de:
1 2
mv1 = 4qV0
2

(6)
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E o tempo t2, em L2 será dado pela equação 7.
t2 =

L2
v2

(7)

ou seja, substituindo o valor de v2 pela equação 6, obtém-se:

t2 =

L2
2

m
qV0

(8)

E para que o tempo t1 seja o mesmo de t2, o comprimento de L2 deverá ser dado pela
equação 9.
L2 = L1 2

(9)

A sequência de cálculo será concomitantemente conforme o número de porções de
tubos existentes. A energia da partícula quando passar pelo tubo n-1 ao tubo n será:
E f = n 2qV0

(10)

e o comprimento do tubo será:
Ln = L1 n

(11)

Em geral, as energias cinéticas são apresentadas em eV ou seus múltiplos keV (1000
eV), MeV (1000 keV), GeV (1000 MeV) ou TeV (1000 GeV). Um eV é a energia cinética de
uma partícula com a carga do elétron que atravessou uma diferença de potencial elétrico de
um volt e corresponde à energia de 1,6 x10-19 joules.
Para manter o controle de tráfego das partículas numa única direção, ou seja, para que
as partículas sejam freadas ao tentarem voltar de um tubo para o outro e manter a sequência
de partículas aceleradas na freqüência da RF alternada, será necessário atender a seguinte
lógica: o tempo de percurso necessário para que uma partícula atravesse o tubo deverá ser o
mesmo para que a RF altere sua polaridade.
Desta forma, o período P da RF será dada pela equação 12.
P = 2t1 = L1

m
qV0

(12)
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Uma fonte tipo chaveada, alimenta o klystron ou magnetron, fornecendo um pulso de
120kV de tensão com aproximadamente 5 microssegundos de duração. Então o klystron gera
uma micro-onda de potência e um pulso de mesma duração de 18keV e injeta os elétrons na
estrutura aceleradora. A taxa de dose fornecida pelo feixe de saída é controlada pelo operador
do aparelho, que emite taxa de pulsos de acordo com uma configuração estudada de acordo
com a dose desejada.
Os aceleradores utilizam uma fonte de radiofreqüência produzidas pelos Klystron ou
Magnetron, a freqüência utilizada é de aproximadamente de 3Ghz e a tensão e o campo
elétrico associados podem variar. O klystron é apresentado na Figura 15.
O catodo é aquecido por um filamento, que libera elétrons para o klystron, então um
pulso negativo de tensão é aplicado para produzir um campo elétrico, os elétrons são
acelerados de forma agrupada para a primeira cavidade (buncher cavity). Esta cavidade é
energizada com microondas de baixa potência (RF input) isto provoca uma alteração dos
campos entre as duas cavidades, fazendo com que os elétrons sejam acelerados, retardados ou
não, mas criando um fluxo modulado de elétrons que agora estão agrupados entre si. A
próxima cavidade captadora (catcher cavity) armazena os elétrons agrupados que se deslocam
em sua direção, a freqüência de ressonância da cavidade agora é gerida pelos agrupamentos
de elétrons que chegam com intensos campos elétricos originando micro-ondas com potências
elevada(RF output). A energia que não foi convertida em micro-ondas é dissipada em forma
de calor no coletor (collector) de feixe modulado de elétrons, no qual todo o calor retirado por
um sistema de resfriamento. Este coletor é blindando com objetivo de atenuar os feixes de
raios X produzidos.

FIGURA 15– Desenho esquemático de um Klystron.
Fonte: COELHO, 2001.
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Tal como o klystron os magnetrons operam em frequências de 3GHz (comprimento de
ondas de 10cm) e fornecem 2MW de potência de pico durante o pulso de radiação. O
magnetron é uma fonte de micro-ondas normalmente utilizadas em aceleradores de baixa
energia, tipicamente abaixo de 12MeV. Muito semelhante ao klystron os magnetrons possuem
anodos e catodos para seu funcionamento e combinam geometrias cilíndricas para gerar
micro-ondas de maiores potências.
A palavra ‘feixe” quer dizer em geral um conjunto de objetos paralelos colocados
perto um do outro. Um feixe é caracterizado então pela partícula que o forma, pela sua
energia cinética “Ec” (ou velocidade v) e pelo número de partículas por unidade de tempo N.
Se a carga das partículas for q, há uma relação simples entre a corrente elétrica total do feixe,
I, e o fluxo N: I=Nq (COELHO, 2001).
A Figura 16 apresenta um desenho de um corte lateral de um LINAC e seus principais
componentes.

FIGURA 16– Desenho esquemático do corte lateral LINAC usado em radioterapia.
Fonte: NANDI, 2004.
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No braço ou gantry, estão situados: a bomba de vácuo, responsável por manter vácuo
na estrutura aceleradora; a fonte de elétrons em que são produzidos os elétrons para serem
injetados na estrutura aceleradora e a estrutura aceleradora que é o elemento fundamental do
aparelho. O guia de onda conduz as microondas para serem injetadas na estrutura aceleradora.
O cabeçote de tratamento contém os sistemas tratamento do feixe de fótons ou elétrons para
geração de um feixe homogêneo e a produção de um campo controlado de irradiação. Nos
mostradores digitais, conforme indicado na Figura 16, são visualizados: posicionamento do
braço, energia do feixe e tipo do feixe a ser produzido (elétrons ou fótons) (MAZERON,
2004).
Para conduzir o feixe de elétrons até o alvo através de um sistema de transporte
fornecido pelo equipamento, um eletroímã é utilizado cuja função é direcionar corretamente o
feixe em direção ao alvo. Para a produção de um feixe de fótons, o feixe de elétrons deve
colidir com um alvo, normalmente usa-se tungstênio, que apresenta boa resistência às altas
temperaturas, ou seja, possui um elevado ponto de fusão.
A Figura 17 mostra uma comparação entre a produção de feixes de fótons (A) e
elétrons (B). É possível visualizar que os comportamentos de saída dos elétrons e fótons são
diferentes em suas formas, o feixe de elétrons é um feixe lápis (pencil beam) e necessita de
uma lâmina espalhadora para se transformar em um feixe divergente, na forma de um cone.
No caso do feixe de fótons é possível visualizar que partindo da saída do gantry o feixe é
divergente, em forma de cone e que devido ao processo de focalização do feixe de elétrons
pelo magneto, suas maiores energias estão concentradas no centro deste feixe. O uso de um
filtro aplanador serve para ajustar o feixe, ao atravessar os colimadores e homogeneizar suas
energias. Normalmente o filtro é constituído de material com número atômico menor, como o
alumínio.
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FIGURA 17– Desenho esquemático dos feixes de fótons e elétrons.
Fonte: NANDI, 2004.

A fração da energia convertida em fótons depende do número atômico do material do
alvo e da energia do elétron. Assim, para energia baixa, utiliza-se um alvo de material de alto
número atômico (Z) e vice-versa, diminuindo a produção de radiação secundária, proveniente
da interação com alvo. A qualidade do feixe de fótons produzido depende da focalização do
feixe (MAZERON, 2004).
Os gráficos 1 e 2 apresentam dois exemplos de espectros emitidos por um aparelho
LINAC com diferenças de potencial de 10 e 6MeV de energia. Estes espectros foram
utilizados no plano de simulação. Os gráficos apresentam as probabilidades de emissão pelas
energias emitidas em MeV.
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Gráfico 1 – Espectro de emissão de LINAC de 10 MeV.

Gráfico 2 – Espectro de emissão de LINAC de 6 MeV.
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III.3 SISCODES

O planejamento computacional tridimensional em radioterapia é uma nova ferramenta
para cálculo e tentativa de predição dosimétrica servindo também como suporte à tomada de
decisão na escolha entre procedimentos radioterapêuticos, ditos planos de tratamento
(TRINDADE, 2004, p. 14).
O SISCODES é um sistema desenvolvido pelo grupo NRI, com objetivo de funcionar
como interface para o código MCNP-5 (Monte Carlo N-Particle Tranport Code, versão 5).
Este sistema de planejamento radioterápico possibilita que tratamentos radioterápicos possam
ser simulados sobre um modelo tridimensional do paciente, construído com base em imagens
de cortes anatômicos de TC ou RM, que são obtidas diretamente em meio digital ou são
digitalizadas por meio de um scanner. O modelo tridimensional consiste de uma matriz
tridimensional, onde cada plano desta matriz corresponde aos dados obtidos de uma imagem
dos cortes de um paciente. O SISCODES foi ajustado para trabalhar com um modelo de voxel
do paciente, que leva em consideração a sua heterogeneidade morfológica. O voxel é um
elemento de volume, com um conceito bastante similar ao de um pixel (elemento de imagem),
mas com domínio num espaço tridimensional. Na Figura 18 é apresentado um desenho
esquemático do voxel.

FIGURA 18– Representação esquemática do voxel.
Fonte: XU, 2008.
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O SISCODES utiliza o código MCNP para o cálculo do protocolo radioterápico. O
MCNP é um método de simulação estatístico e para atender o requisito de cálculos de doses
do sistema de planejamento radioterápico – SISCODES. Ele é utilizado para resolver
estatisticamente a interação de partículas atômicas e nucleares com o meio biológico. Esse
método, basicamente, calcula os eventos ocorridos quando uma partícula interage com um
meio, apresentando as possibilidades de ocorrências de diferentes interações.
O sistema SISCODES foi desenvolvido em plataforma livre, utilizando o sistema
operacional Linux com interface gráfica X. Com arquitetura cliente/servidor, utilizando a
Internet como canal de comunicação entre os processos computacionais, como os cálculos
estocásticos que são executados em computadores mais rápidos, e seus clientes, melhorando o
tempo de resposta e minimizando os custos operacionais. O módulo principal do sistema, ou
seja, onde o usuário entra com as imagens, gerencia e configura de acordo com suas
necessidades, faz a simulação e depois analisa os cálculos, foi desenvolvido com a ferramenta
KYLIX da Bolarnd.
Na simulação de um tratamento radioterápico é primeiramente construído um fantoma
computacional onde o modelo de voxel é incorporado ao sistema. A partir da obtenção das
imagens é importante relacioná-las a uma biblioteca de dados biomédicos e nucleares.
O SISCODES prepara o modelo de voxel e converte para o formato aceitável utilizado
no código MCNP onde será realizada a simulação da interação da radiação no modelo
preparado. O SISCODES permite que usuários possam alterar seus modelos incluindo cores,
que irão identificar cada área correspondente a anatomia correta do modelo humano, visto
que, estes modelos encontram-se, num primeiro momento, em tons de cinzas. A coloração
desses modelos permite que o usuário identifique cada tecido, órgão, ossos, ar, entre outros
itens encontrados na imagem. Um banco de dados contém as informações das composições
químicas e densidades dos tecidos, que ajudam na caracterização do modelo para a simulação.
No SISCODES, a visualização do modelo do paciente é feita através de um plano de
três vistas, que apresenta a reconstrução de cortes nos eixos X, Y e Z, do modelo do paciente.
Na Figura 19 é possível visualizar a tela do sistema mostrando um planejamento do modelo
“Crânio” em planos de três vistas.
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FIGURA 19– Interface gráfica SISCODES.

Para armazenamento no servidor dos dados necessários à construção do modelo e ao
cálculo da dose absorvida, foi criado um banco de dados que se encontra instalado no servidor
sendo acessado através do SGBD MySQL (mysql.com) (TRINDADE, 2004, p. 51).
Como descrito o SISCODES conta com um servidor de banco de dados que armazena
os dados necessários para a realização de cálculos ou mesmo de vínculos de dados tais como:
tecidos, nome, densidade, cor, que são utilizados pelo SOFT-RT.
A Figura 20 mostra o ‘Módulo de Gerenciamento de Tecidos, ROIs, Elementos,
Coeficientes de Kerma e RBEs’ que apresenta alguns dos diversos tecidos armazenados no
banco de dados SISCODES.
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FIGURA 20– Lista de tecidos SISCODES.

III.4 Imageamento Computacional

Computação Gráfica é a área da Ciência da Computação que estuda a geração,
manipulação e análise de imagens, através do computador. Atualmente a computação gráfica
está presente em quase todas as áreas do conhecimento humano, da engenharia que utiliza as
tradicionais ferramentas CAD (Computer-Aided Design), até a medicina que trabalha com
modernas técnicas de visualização para auxiliar o diagnóstico por imagens (MANSSOUR,
2006a).
Devido à existência de vários trabalhos multidisciplinares, hoje, existe uma
disponibilidade enorme de bibliotecas gráficas que ajudam na programação de aplicações em
espaços bidimensionais (2-D) e tridimensionais (3-D). Existem várias formas na computação
gráfica que permitem a transformação das informações a respeito de um modelo contidas em
uma estrutura de dados, em uma imagem que pode ser exibida em um monitor, com a
dimensão espacial requerida. Pode-se considerar que uma imagem é uma matriz de pontos e
um modelo é uma representação computacional de um objeto.
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A digitalização faz a conversão de uma imagem (fotos, radiografias, textos, etc.)
através de um scanner ou máquina digital, em meios computadorizados. Pode-se considerar
que uma imagem, quando digitalizada ou em um meio computacional, é uma matriz de pontos
cujo nome é denominado de Estrutura de Dados. E o que chamamos modelo tridimensional é
uma representação computacional de um objeto a partir dessa estrutura de dados.
Na Figura 21 é mostrado um exemplo de uma estrutura de dados, que poderá ser
representado pelo imageamento computacional.

FIGURA 21– Exemplo de uma estrutura de dados

Uma imagem digital é formada por uma matriz bidimensional de pixels, sendo o pixel
uma função f(x, y), onde x e y são as coordenadas espaciais de cada ponto da imagem. As
imagens obtidas pelo SISCODES a partir de imagens tomográficas constituem de uma série
de matrizes bidimensionais, que são chamadas “malhas”, e quando agrupadas formam o eixo
Z (ou voxel) da imagem tridimensional.
Segundo, Manssour (2006b), o pixel (picture elements) representa um ponto individual
da tela. Portanto, podemos representar entidades e fenômenos do mundo físico real no
computador a partir de uma matriz de pontos. Existem vários métodos de se representar uma
matriz de pontos na tela de um computador. Cada método pode ser adaptado melhor a cada
aplicação de acordo com suas vantagens e desvantagens. Uma forma de representar uma
matriz de pontos é utilizar, por exemplo, a biblioteca de rotinas gráficas e de modelagem,
bidimensional e tridimensional, OpenGL (Open Graphics Library), que é portável e rápida.
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Com esta biblioteca, podem-se desenvolver aplicações interativas e gerar imagens de cenas
3D (ou conjunto de objetos), com um alto grau de realismo. Sua maior vantagem é a
velocidade, uma vez que incorpora vários algoritmos otimizados, incluindo o desenho de
primitivas gráficas, o mapeamento de textura e outros efeitos especiais.
Os modelos são usados para representar entidades e fenômenos do mundo físico real
no computador. Modelagem consiste em todo o processo de descrever um modelo, objeto ou
cena, de forma que se possa desenhá-lo. A modelagem engloba dois tópicos de estudo: a
forma de representação dos objetos, que se preocupa com a forma (ou estrutura de dados) e a
técnica de modelagem dos objetos, que trata das técnicas interativas.

III.5 Ferramentas de visualização gráfica – OpenGL

OpenGL (Open Graphics Library) é uma das ferramentas de visualização de grande
interesse para esse projeto, principalmente por ser uma biblioteca Open Source (software
livre). OpenGL é uma Interface de Programação de Aplicação, API (Application
Programming Interface) de rotinas gráficas e de modelagem, que possibilita a interface entre
software e hardware, aproveitando de todos os recursos oferecidos pelo hardware, para
visualizações bi e tridimensionais. Uma característica importante é sua independência de
plataforma, isso é possível quando a ferramenta consegue oferecer uma camada de interface
independente do hardware e que está implementada em muitas plataformas, como é o caso do
OpenGL.
A biblioteca OpenGL foi introduzida em 1992 pela Silicon Graphics, no intuito de
conceber uma API gráfica independente de dispositivos de exibição. Com isto, seria
estabelecida uma ponte entre o processo de modelagem geométrica de objetos, situadas em
um nível de abstração mais elevado, e as rotinas de exibição e de processamento de imagens
implementadas em dispositivos (hardware) e sistemas operacionais específicos. As função
utilizada pelo OpenGL para desenhar um ponto na tela, por exemplo, possui os mesmos nome
e parâmetros em todos os sistemas operacionais nos quais OpenGL foi implementada, e
produz o mesmo efeito de exibição em cada um destes sistemas” (OPENGL , 2006b).
Segundo, MANSSOUR (2006a), OpenGL não é uma linguagem de programação, é
uma poderosa e sofisticada API para criação de aplicações gráficas 2D e 3D. Seu
funcionamento é semelhante ao de uma biblioteca C (linguagem de programação), uma vez
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que fornece uma série de funcionalidades. Normalmente se diz que um programa é baseado
em OpenGL ou é uma aplicação OpenGL , o que significa que ele é escrito em alguma
linguagem de programação que faz chamadas a uma ou mais bibliotecas OpenGL .
Diante das funcionalidades providas pelo OpenGL , tal biblioteca tem se tornado um
padrão amplamente utilizado na indústria de desenvolvimento de aplicações. Este fato tem
sido adotado também pela facilidade de aprendizado, pela estabilidade das rotinas e pelos
resultados visuais consistentes para qualquer sistema de exibição concordante com este
padrão. Diversos jogos, aplicações científicas e comerciais tem utilizado OpenGL como
ferramenta de apresentação de recursos visuais, principalmente com a adoção deste padrão por
parte dos fabricantes de placas de vídeo destinadas aos consumidores domésticos. Todas as
rotinas do OpenGL são implementadas na linguagem C, tornando fácil sua utilização em
qualquer programa escrito em C ou C++ (OPENGL , 2006b).
Dessa forma, é necessário que se tenha uma linguagem de programação atuando
juntamente com a API OpenGL , para isso foi escolhida a linguagem C++, por ser uma
linguagem orientada a objeto, multiplataforma e com características importantes da linguagem
C.
A eficiência e a versatilidade da linguagem de programação C++ na engenharia de
software é reconhecida universalmente! Classes, herança e reutilização de objetos são alguns
dos conceitos que revolucionaram o desenvolvimento de softwares. O desenvolvimento de
aplicações em C++ depende de bibliotecas que disponibilizem objetos pré-definidos e
reutilizáveis, acelerando o desenvolvimento de produtos finais (LEITÃO, 2003).
A API OpenGL é separada em três principais bibliotecas: GL (Graphics Library), GLU
(Graphics Utility Library) e GLUT (GL Utility Toolkit). A GLU Por exemplo, trata de tarefas
comuns, como manipulação de matrizes, geração de superfícies e construção de objetos. A GL
e GLU contêm basicamente aproximadamente 250 comandos e funções que realizam todas as
tarefas necessárias para o desenvolvimento do aplicativo. Contudo as bibliotecas auxiliares
GLU e GLUT são necessárias para realização de tarefas específicas que o GL não foi
programado para realizar devido a sua portabilidade. Tais como, a criação e controle de
janelas e gerência de eventos provenientes de mouse e teclado, interação com usuário ou
gerência de entrada e saída de arquivos.
A Figura 22 apresenta a estrutura geral da API OpenGL .
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FIGURA 22– Esquema da estrutura geral da API OPENGL.
Fonte: MANSSOUR, 2006a.

Segundo, MANSSOUR (2006a), a palavra pipeline é usada para descrever um
processo que pode ter dois ou mais passos distintos. A Figura 23 mostra uma versão
simplificada do pipeline OpenGL . Como uma aplicação faz chamadas às funções OpenGL ,
os comandos são colocados em um buffer de comandos. Este buffer é preenchido com
comandos, vértices, dados de textura, etc. Quando este buffer é "esvaziado", os comandos e
dados são passados para o próximo estágio.

FIGURA 23– Pepiline simplificado da OpenGL.
Fonte: Adaptado de MANSSOUR, 2006a.

Após a etapa de aplicação das transformações geométricas e da iluminação, é feita a
rasterização, que é a geração da imagem a partir dos dados geométricos, de cor e de textura. A
imagem final, então, é colocada no frame buffer, que é a memória do dispositivo gráfico. Isto
significa que a imagem é exibida no monitor.
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Capítulo IV – DESENVOLVIMENTO DO CÓDIGO NO MCNP

IV.1 Considerações sobre o MCNP

A sigla MCNP representa Monte Carlo for N-Particle Transport. O código MCNP é
um programa de simulação que envolve soluções com equações estocásticas. Em outras
palavras, é uma aproximação experimental para resolver problemas estocásticos. O objetivo
geral é a avaliar o transporte de nêutrons, fótons e elétrons. É possível também o cálculo de
todas as partículas secundárias e primárias juntas. Isto inclui fótons (γ) e energia secundária
de elétrons.
A idéia básica do MCNP é criar uma série de histórias de partículas usando técnicas
randômicas para simplificar as leis de probabilidades que descrevem o real comportamento
das partículas e traçar, passo a passo, o movimento médio da partícula. A história de uma
partícula é seguida até que esta contribua para a informação de interesse do problema em
questão. Então a história é terminada e outra nova partícula é iniciada diretamente da fonte
(YANCH, 2002).
O nome “MONTE-CARLO” vem do uso de números randômicos para determinar a
saída de uma sequência de chance desse evento ocorrer. Para determinar métodos de
transporte o mais comum é o método discreto, no qual a equação do transporte é resolvida
pela média do comportamento de partículas. Em verdade, o método de Monte-Carlo não
resolve a equação de transporte. Em vez disto, são simuladas partículas individuais, que são
seguidas e alguns aspectos de seus comportamentos são armazenados. A Figura 24 mostra
uma representação esquemática dos possíveis processos gerados na interação de uma partícula
com o meio, usado no MCNP para simulações (YANCH, 2002).
Para a realização de qualquer cálculo, o usuário precisa configurar um arquivo
chamado de “input” ou “entrada” no qual será lido e interpretado pelo MCNP. Este “input”
contém várias seções específicas, tais como:
- a especificação da geometria do dispositivo de estudo;
- a descrição do material que será utilizado;
- a escolha da biblioteca de dados nucleares que será utilizada para os cálculos;
- a caracterização da fonte e sua posição;
- o tipo de requisito desejado, ou seja, o que se deseja que seja calculado.
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FIGURA 24– Representação esquemática do processo de interação da partícula com o meio.
Fonte: Xie George Xu, 2008.

A presente seção descreve o código de avaliação do transporte de partículas
empregado na técnica IMRT. O programa seguirá a princípio a definição de uma fonte
isotrópica pontual emitindo em um ângulo de abertura e obturadores que limitam o feixe
primário. A título de ilustração, a Figura 25 mostra através de um desenho esquemático o
comportamento esperado de um feixe de irradiação de fótons, partindo de uma fonte
isotrópica fixada a uma posição no espaço, alguns feixes são barrados pelos dispositivos de
blindagem e outros atravessam o orifício de abertura que colima o feixe a uma determinada
região.
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FIGURA 25– Feixe de radiação de fótons.
Fonte: Xie George Xu, 2008.

IV.2 Metodologia

Este estudo foi realizado utilizando o código MCNP versão 5, instalado em um
servidor Linux, do grupo de pesquisa NRI/CNPq, no DEN/UFMG. O código pode acessar
várias bibliotecas de dados nucleares. Os arquivos de simulação buscam as bibliotecas para
cada elemento químico incorporado. A biblioteca de dados nucleares ENDFB7 é a principal
utilizada para a simulação realizada no MCNP para este caso.
Para o nosso estudo em particular o “input” criado segue o padrão de configuração
descrito no manual do código MCNP (MCNP, 2003). Basicamente o “input” contém uma
esfera de vácuo com 60 cm de raio, que nesse caso limita um “mundo” onde será inserido o
modelo para simulação. Dentro desta esfera foi inserido o modelo de voxel, ou seja, a malha
que contém o fantoma computacional. O modelo é composto pelas malhas que definem suas
dimensões X, Y e Z, e todo o material que compõe cada tecido relacionado ao modelo.
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Além do “mundo” (esfera) e do modelo que foram configurados no “input”, foi
também necessário a configuração de uma fonte de radiação, a qual foi definida como uma
fonte isotrópica com energia de distribuição definida de acordo com um espectro específico e
uma posição fixa no espaço. Os espectros de energias utilizados para as simulações foram
adquiridos do programa SISCODES (TRINDADE, 2004). Para o nosso estudo foram
utilizados espectros de 6 e 10 MeV.
Duas estratégias de introdução da fonte e sua orientação serão testadas. Primeiramente
foi proposto que a posição da fonte será de 100 cm do alvo no eixo X do sistema de
coordenadas. A primeira estratégia foi rotacionar o modelo de acordo com o vetor de rotação
do feixe de irradiação proposto no SOFT-RT. Ou seja, a fonte fica fixa no eixo X a 100 cm do
alvo e o modelo rotaciona utilizando as funções do MCNP de rotação e translação. A segunda
estratégia modifica a posição da fonte e, além disso, inclui uma blindagem de chumbo a 50
cm do alvo, ou seja, na distância média entre o alvo e a fonte. No entanto a blindagem deve
conter uma janela que permite a passagem do feixe de fótons até que atinja o volume alvo.
Para configurar a nova estrutura geométrica, foram criados dois cilindros, um externo
e outro interno ao primeiro, com 5 cm de largura. O cilindro externo composto pelo material
“chumbo” e o cilindro interno composto pelo material “ar”. A idéia principal é utilizar uma
blindagem de chumbo com uma cavidade por onde o feixe de fótons consegue uma passagem,
por este motivo a fonte deve estar posicionada a 50cm além da blindagem na mesma direção e
com proporção do feixe no sentido do alvo.
Para garantir que esta configuração atendesse aos requisitos desejados como descrito
no modelo representativo, foi necessário ainda atribuir novos parâmetros ao MCNP. Estes
parâmetros permitem a configuração do ângulo de abertura do feixe (θ).
Diante da configuração descrita, uma representação esquemática do comportamento
do feixe de fótons até chegar ao alvo seria bem representada na Figura 26. Assim, obtém-se a
formação de um cone, que partindo de uma fonte isotrópica, o feixe começa a divergir
atingindo toda a superfície a sua frente. O dispositivo de blindagem que foi descrito como
sendo um cilindro de chumbo foi posicionado a uma distância média com o intuito de blindar
a passagem do feixe em todo o modelo, dessa forma é possível garantir que apenas um filete
do feixe vai atingir o alvo.
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FIGURA 26– Visualização do feixe de fótons em forma de cone.

A Figura 27 ilustra a estrutura criada para a simulação. Para definir o ângulo (θ) de
abertura do feixe, temos:
* Um cilindro de 5cm de largura, posicionado a 50cm do alvo;
* A largura do tumor (d), que é medida no sistema SOFT-RT;
* A distância da fonte ao alvo=100cm;
A largura do tumor, parâmetro retirado do sistema de planejamento radioterápico
SOFT-RT, está representada pela variável “d” do desenho esquemático da Figura 27. A
abertura do cilindro interno, por onde passa o feixe, foi denominada de “e”. Pela regra dos
triângulos retângulos
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FIGURA 27– Visualização do cálculo do ângulo de abertura.

Se ampliarmos o desenho esquemático será encontrado um triângulo retângulo e
podemos utilizar o cálculo da tangente para simplificar o problema.
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Os parâmetros de saída do MCNP são formados de acordo com as requisições
especificadas no arquivo de entrada “input” para simulação. A resposta gerada pelo MCNP
poderá ser dada em termos de: média de fluxo da superfície corrente, fluxo no interior da
célula, ou mesmo em termos de energia. Neste caso em particular foi requisitado que os
resultados fossem gerados em energia depositada em cada voxel do modelo. O resultado será
dado em MeV/g-p ou seja, em energia por unidade de grama (onde p é partícula emitida pela
fonte). O qual foi convertido para a unidade Joule/kg ou Gray(Gy).

IV.3 Resultados

MUNDO E MODELO

A Figura 29 mostra a geometria do arquivo de entrada (input) visto no programa
gráfico do MCNP5. Em azul está a esfera que define o “mundo” no qual foi inserido o
modelo, ou seja, o quadrado preto no centro da esfera.

FIGURA 29– Visualização da geometria MCNP.

O conteúdo do quadrado preto ao centro pode ser visualizado através da ferramenta de
“zoom”. A Figura 30 ilustra o modelo computacional empregado. Observe o plano de vista do
modelo, neste caso configurado no plano XY.
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FIGURA 30– Visualização do modelo de voxel no MCNP.

POSICIONAMENTO DA FONTE EMISSORA.

Diante da primeira estratégia de posicionamento da fonte, foi percebido que algumas
funções no MCNP dependendo do tamanho do arquivo de entrada, “input”, podem ocasionar
numa tarefa com tempo de execução extremamente alto. A função de rotação e translação
neste caso, ou mesmo alguns tipos de “Macrobodies” que o próprio MCNP disponibiliza, que
são estruturas de modelagem geométricas pré-definidas, podem acarretar em custos
computacionais proibitivos. Mas a questão sobre o custo computacional para a simulação
depende inclusive de outros fatores, tais como a memória e o quanto de processamento de
hardware foram utilizados no servidor, por exemplo. Desta forma, a segunda estratégia de
posicionamento da fonte foi adotada. De acordo com os parâmetros descritos da blindagem,
as Figuras 31 e 32 mostram a representação gráfica do arquivo de entrada, visto no programa
gráfico do MCNP5, contendo além da esfera e do modelo, os cilindros descritos acima,
posicionado no eixo X a 50cm do alvo.
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FIGURA 31– Visualização do cilindro de blindagem.

Na Figura 32 é mostrado a mesma imagem vista na Figura 31, porém com maior
proximidade.

FIGURA 32– Visualização do cilindro de blindagem em maior proximidade.

58

Capítulo V – DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA SOFT-RT

V.1 Modelamento Computacional

Nesta seção será apresentado o modelamento computacional para simulação do
protocolo IMRT. Este modelamento consiste na manipulação de modelos de voxel, sistemas
de irradiação por acelerador LINAC, e execução de processos de transporte de partículas pelo
código MCNP. Uma interface gráfica apresentará os resultados utilizando imagens
tridimensionais do modelo investigado.
O projeto foi desenvolvido em duas etapas:
Na primeira etapa, foi desenvolvido um sistema de visualização tridimensional que
utiliza modelos gerados pelo sistema SISCODES. Esta interface pode ser considerada como
um software de interface ao SISCODES que permite a visualização tridimensional de
modelos de voxel elaborados por este sistema. Esta interface promove a extração de dados do
paciente e exportação para a simulação do protocolo IMRT.
O desenvolvimento do sistema de visualização tridimensional foi implementado em
código aberto, utilizando a plataforma Linux, com interface gráfica X, com linguagem de
programação C++ e a biblioteca de programação OpenGL , que oferece comandos e funções
portáveis para o desenvolvimento de imagens tridimensional e a biblioteca GLU que facilita a
apresentação em janelas permitindo fácil interação com usuário.
Por sua vez, a segunda etapa consiste da extração das informações necessárias para a
realização do protocolo IMRT e elaboração do processo de execução no código MCNP para a
simulação nuclear. De posse das imagens tridimensionais e de informações essenciais, tais
como: ângulos de incidência do feixe, volume tumoral, projeção do tumor na direção de
entrada do feixe, processo de modulação do feixe é possível simular o protocolo IMRT.
Obtêm-se então os resultados de cálculos de doses absorvidas e espalhadas, nos tecidos
tumorais e sadios, simplesmente variando os ângulos de incidências de aplicação dos feixes. E
permite-se por fim a visualização tridimensional das doses absorvidas em cada plano de
tratamento.
O modelamento computacional da técnica IMRT, que utiliza um feixe equivalente a
um acelerador linear do tipo Linac 10MeV, obedecendo as distâncias de emissões da fonte a
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superfície do paciente e do espectro de emissão do aparelho, que foram requeridas através do
manual do equipamento e inseridas no sistema de simulação MCNP. Os dados de entrada para
o código MCNP obedecem a uma seqüência lógica, sendo esta: definição de volumes,
superfícies, materiais utilizados, especificação do tipo de fonte, intervalos de energias,
satisfazendo uma geometria apropriada onde é preservado a distância dos feixes e seus
diâmetros, bem como seus ângulos de incidência.
De posse dos conceitos computacionais e juntamente com os artefatos utilizados para
o desenvolvimento deste sistema, será apresentado o detalhamento do desenvolvimento do
sistema SOFT-RT que permite a simulação do protocolo de teleterapia IMRT e suas
funcionalidades.

V.2 Funcionamento básico do sistema SOFT-RT

O código SOFT-RT é um software para auxiliar o planejamento de radioterapia
conformacional, ou IMRT – “Intensity Modulation Radiation Therapy”.
O sistema SOFT-RT foi desenvolvido usando a linguagem de programação C++ e a
biblioteca de rotinas e modelagem gráfica OpenGL. O sistema funciona na plataforma Linux
com interface X (interface gráfica), podendo também ser utilizado na plataforma Windows
devido à portabilidade da linguagem de programação e biblioteca utilizadas.
A execução do programa é feita através da chamada do ícone de acesso. O usuário
digita o endereço da pasta no servidor onde se encontra o modelo de voxel a ser empregado na
terapia. Considera-se que o modelo já tenha sido desenvolvido e relacionado com a sua
biblioteca de dados biomédicos e nucleares. O programa SISCODES auxilia nesta tarefa.
Inicialmente se faz a discriminação dos órgãos e tecidos da imagem radiológica, por exemplo,
de Tomografia Computadorizada - TC, originalmente vista em tons de cinzas. Relacionam-se
então cores referentes a cada órgão ou tecido do banco de dados do servidor. Este processo
realizar-se-á no SISCODES, como descrito anteriormente.
O sistema SOFT-RT valida o modelo buscando-o no diretório descrito pelo usuário. A
interface fornece informações ao usuário de possíveis erros de digitação. O passo seguinte
consiste em buscar no banco de dados do servidor as informações contidas no modelo, ou
seja, os tecidos utilizados na configuração do modelo, basicamente informações de cada órgão
e tecido da imagem. O sistema tem como função validar a conexão com o banco de dados,
criando uma copia de segurança a toda conexão realizada. Assim, caso a conexão falhar por
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motivo qualquer, o usuário estará assegurado de continuar seu trabalho, visto que os dados
necessários para a execução do sistema se encontram, agora, no diretório local fora do
servidor.
Após as devidas validações, o sistema apresenta o modelo tridimensional. Na janela de
abertura, o SOFT-RT permite a visualização das dimensões do modelo, (X, Y e Z) em
milímetros e mostra também o tamanho do voxel definido no modelo. Em uma segunda janela
o sistema apresenta as instruções básicas de funcionamento do sistema preparando o usuário
para estas interações.
O sistema SOFT-RT pode apresentar a visualização dos resultados de doses obtidas, a
partir do módulo de Saída-SOFT-RT.
A Figura 33 mostra um diagrama representativo simplificado do funcionamento geral
do sistema SOFT-RT, juntamente com o SISCODES, o banco de dados nucleares e
biomédico e o MCNP.

FIGURA 33– Diagrama representativo do processo de funcionamento geral do sistema SOFT-RT.

Como descrito, para o funcionamento do sistema SOFT-RT é necessário a
discriminação dos tecidos e órgãos, incluindo a região tumoral, elaborado no SISCODES
(passo 1, descrito no diagrama funcional do sistema). Ainda, o usuário deverá definir o
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volume de interesse, função descrita no SISCODES para definir os voxel que participarão da
solicitação para o cálculo de dose no código MCNP.
O SOFT-RT poderá ser iniciado após carregar todos os requerimentos para seu
funcionamento, (passo 2, descrito no diagrama funcional do sistema). No passo 2, o usuário
deve preparar o plano de tratamento, configurando o tecido alvo, ou qualquer outro tecido de
interesse, o ângulo do feixe de irradiação e o campo de irradiação. O campo de irradiação é
definido como sendo a área de projeção tumoral na direção do feixe, ou seja, a largura e altura
do tumor, que será utilizado para modulação do feixe de acordo com o ângulo de visão deste.
Após definido o primeiro plano de tratamento o usuário deverá gerar o arquivo de
saída para a execução no MCNP (que serão os dados de entrada do MCNP) – passo 3,
descrito no diagrama funcional do sistema. Feita a simulação, o MCNP gera um arquivo de
saída contendo os resultados de doses para cada voxel definido como volume de interesse.
Para a análise dos resultados de saída do MCNP foi desenvolvido um programa de leitura do
arquivo de saída do MCNP e convertido em um modelo de possível leitura tanto no
SISCODES como no SOFT-RT. O programa foi desenvolvido para o SISCODES em
linguagem PYTHON e funciona basicamente como conversor de dados, também operando no
SOFT-RT.
O próximo passo, 5, descrito no diagrama funcional do sistema, consiste em utilizar o
sistema de saída-SOFT-RT. Através deste modulo de saída é possível visualizar os resultados
de doses solicitadas para simulação neste plano de tratamento. O saída-SOFT-RT mostra o
modelo primeiramente em tons de cinza, utilizando para isso as densidades de cada tecido já
definidas e cadastradas no banco de dados. Após o carregamento do modelo o usuário
solicitará a abertura do arquivo de dose-saída (passo 4, descrito no diagrama funcional do
sistema), onde será possível a visualização do modelo juntamente com suas doses absorvidas.
O sistema permite que vários planos de tratamento sejam realizados. Para isso o
sistema gera vários arquivos de “Entradas de Dados” para o MCNP (passo 3), que são
enumerados de acordo com número de planos de tratamentos definidos pelo usuário. Para
cada ângulo de rotação do feixe definido pelo usuário o sistema gera um arquivo de
transferência (ou seja, de entrada para o MCNP) com as configurações para aquele
determinado ângulo de rotação.
A simulação poderá ser executada logo após a geração do arquivo ou após geração de
todos os planos de tratamento requeridos. O tempo de processamento da simulação dependerá
dos seguintes parâmetros: quantidade de processadores e memória do servidor, carga do
servidor em função da existência de outros usuários no momento da sua execução, e inclusive
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do volume de informação solicitada para análise, isso é, no momento de definir o volume alvo
de interesse, o usuário poderá de acordo com suas necessidades, escolher todo o modelo ou
parte dele, ou ainda, somente o alvo tumoral. Todos estes parâmetros irão refletir no tempo de
execução da simulação requerida.
V.3 Interface de visualização tridimensional – SOFT-RT

Para definir a interface de visualização, foi necessário a implementação das funções e
comandos OpenGL . Em um primeiro momento o OpenGL trabalha a definição do “mundo”.
O mundo que o OpenGL trata são as definições do espaço tridimensional (mundo virtual =
cena) onde será exibida a imagem do modelo. O modelo tratado é o modelo como sendo uma
representação computacional de um objeto real ou imaginário. Em computação gráfica existe
o modelo (geométrico) que são os pontos, linhas, etc, e a imagem quando representado numa
tela de computador, ou seja, se tratando de pixels, voxel. Para exemplificar o funcionamento
básico na visualização dos modelos é apresentada a Figura 34. Esta mostra o “mundo”
definido como uma caixa onde dentro está inserido o modelo, representado por pequenos
cubos (voxel).

FIGURA 34– Representação do funcionamento básico de visualização do modelo de voxel.

63

Após definido tamanho do espaço virtual a ser utilizado, o OpenGL precisa identificar
o tipo de projeção a ser empregada. Neste caso são oferecidos três tipos de projeções,
perspectiva, ortogonal e uma oblíqua. As figuras a seguir apresentam os três tipos de
projeções possíveis de utilização usando OpenGL . Na Figura 35 são apresentados os tipos de
projeção ortogonal e perspectiva. Na Figura 36 é apresenta a projeção oblíqua. Por padrão o
sistema de coordenadas do OpenGL é definido com o eixo Y para cima, X ao lado e o Z
saindo/entrando na tela. Considerando que o MCNP define sua coordenada padrão com o Z
no lugar do Y, para a visualização do modelo tridimensional na interface gráfica do MCNP,
foi necessário o ajuste do eixo de coordenadas. Para isto foi necessário uma rotação de 90
graus em torno do eixo X.

FIGURA 35– Apresentação das projeções ortogonal e perspectiva.

FIGURA 36– Apresentação da projeção oblíqua.
64

A API OpenGL fornece recursos que facilitam a implementação de softwares de
visualização com muita facilidade e simplicidade. Após definido a projeção que será utilizada,
é possível ainda determinar a posição em que a “câmera” ou “observador”, de acordo com o
sistema de coordenadas especificado. A função que posiciona a câmera dentro do “mundo
virtual” definido, recebe como parâmetros três coordenadas, que definem a posição da
câmera, a direção e sentido de vista obtida pela câmera e a normal desta câmera. Esta função
facilitou a implementação do campo de visão do feixe de irradiação. Os detalhes desta
implementação será discutida no próximo item.
Os modelos computacionais de voxel que serão apresentados neste trabalho foram
desenvolvidos por alunos do Programa de Pós-graduação em Ciências e Técnicas Nucleares,
no Departamento de Engenharia Nuclear - UFMG, com intuito de realizar estudos
dosimétricos, desenvolvidos no sistema SISCODES. A utilização de tais modelos foi
autorizada pelo Professor e Orientador deste trabalho.

V.3.1 RESULTADOS – INTERFACE DE VISUALIZAÇÃO 3D DE MODELOS DE VOXEL.

Na figura 37 é apresentada a visualização tridimensional do modelo “Crânio-coelho”,
representando a primeira imagem requerida ao sistema de visualização SOFT-RT.

FIGURA 37– Modelo “Crânio do Coelho”.
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É possível perceber o movimento do animal na realização desta tomografia
computacional. O modelo “Crânio-Coelho” foi a primeira imagem adquirida do sistema, neste
momento o sistema apenas podia apresentar o modelo tridimensional, sem ainda apresentar
suas funcionalidades básicas para o execução de planos de tratamentos do protocolo IMRT.
Na Figura 38 é mostrado o modelo “Sistema-Auditivo”. A visualização no SISCODES
é apresentada em planos de três vistas. Em seguida é apresentado o mesmo modelo utilizando
a nova interface de visualização tridimensional. A idéia é uma comparação entre as duas
interfaces de visualização, que apresentam diferentes aspectos para análises.

FIGURA 38– Visualização do modelo “Sistema-Auditivo” no SISCODES.

A Figura 39 é mostrada a imagem representativa, do ouvido humano, com o intuito de
comparação da anatomia (imagem representativa) com o modelo de voxel tridimensional
(Figuras 40, 41 e 42). A visualização tridimensional de modelos de voxel poderá ajudar na
geração de um modelo mais fiel aos desenhos anatômicos existentes.
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FIGURA 39– Imagem esquemática do sistema auditivo humano
Fonte: WIKIPEDIA, 2009.

FIGURA 40 A e B– Visualizações do modelo “Sistema-Auditivo” na forma tridimensional

Nas Figuras 40, 41 e 42 são apresentados os modelos “Sistema-Auditivo”. É
importante ressaltar além da visualização tridimensional do modelo e da seleção entre os
tecidos e órgãos que se deseja visualizar, a função de rotação do modelo, que é percebida
comparando ao modelo visto em planos de vistas através do SISCODES Figura 38.
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FIGURA 41– Modelo “Sistema-Auditivo” na forma tridimensional, subtraído de algumas partes do modelo
(cores preta e magenta).

FIGURA 42– Modelo “Sistema-Auditivo” na forma tridimensional, com seleção de tecidos.

A Figura 43 mostra um novo modelo tridimensional visto pela interface de
visualização do SISCODES. O modelo apresenta é o modelo “Coluna”

68

FIGURA 43– Visualização do modelo “Coluna” pelo SISCODES.

As Figuras 44 (a e b) mostram o modelo “Vertebra” visto pela interface de
visualização tridimensional. São mostradas nestas imagens a rotação e translação do modelo
juntamente com a remoção de alguns tecidos.

FIGURA 44(a)– Visualização do modelo “Vertebra” pelo sistema de visualização tridimensional.
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FIGURA 44(b)– Visualização do modelo “Vertebra” pelo sistema de visualização tridimensional.

A Figura 45 mostra o modelo “Crânio” visualizado pela interface de visualização
tridimensional. São mostradas nestas imagens a rotação e translação do modelo.

FIGURA 45– Visualização do modelo de “Crânio” pelo sistema de visualização tridimensional.

A Figura 46 mostra o modelo “Perna”, visto através da interface de visualização
tridimensional. São mostradas nestas imagens a rotação e translação do modelo juntamente
com a remoção de alguns tecidos.

FIGURA 46– Visualização do modelo “Perna” pelo sistema de visualização tridimensional.
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V.4 Descrição do sistema SOFT-RT e suas funções

A presente seção descreve o sistema SOFT-RT e apresenta a interface de
funcionamento. Esta interface foi implementada com 2 janelas de visualização, dividindo o
plano de imagem em dois: o superior apresenta o espaço tridimensional onde o modelo de
voxel é plotado; e, na parte inferior, uma janela de instruções de funcionamento e operação do
programa.
O programa utiliza em primeira instância a visualização em uma projeção em
perspectiva, o que sugere uma visualização mais realística do modelo. Podendo, no entanto,
ser alterada pelo usuário.
Na figura 47, é apresentada a interface de visualização principal do sistema SOFT-RT.
Neste exemplo é mostrado o modelo “Crânio”, e na janela inferior algumas funções do
sistema.

FIGURA 47– Interface de visualização 3D.

A Figura 48 mostra o menu “Escolhe Tecidos”. Neste menu são apresentados os
tecidos que compõem o modelo, incluindo o tumor, que foi cadastrado também como um tipo
de tecido. Esta função provê a seleção do tecido que se deseja visualizar. Em primeiro
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momento o usuário tem a opção de selecionar um tecido de referência e somente este é
apresentado na tela. O usuário pode solicitar a visualização de um novo tecido, bastando
novamente selecionar outro tecido de referência e este será apresentado juntamente com o
primeiro, e assim sucessivamente. Caso o usuário deseje retirar algum tecido que esta sendo
mostrado é necessário apenas selecionar o referido tecido já selecionado e este é removido da
tela. De acordo com tal função torna-se possível o controle maior do caminho traçado pelo
feixe de irradiação bem como dos tecidos que atravessam seu caminho ou apenas se mostram
próximos ao feixe de acordo com seu ângulo de rotação. Esta função pode ser utilizada em
todo o trabalho realizado num plano de tratamento.

FIGURA 48– Menu de funções “Escolhe Tecidos”.

A Figura 49 mostra o menu “Visualização” que provê algumas funções, tais como:
“Modelo Completo”: função que quando selecionada mostra todo o modelo. Esta função tem
por objetivo facilitar ao usuário a visualizar novamente todo o modelo, sem necessidade de
selecionar tecido a tecido para realizar tal operação.
“Tumor”: função que quando selecionada mostra somente o tecido tumoral. Esta
função tem por objetivo facilitar ao usuário a visualizar do tecido tumoral mesmo depois de
ter selecionado vários tecidos, sem necessário for selecionar tecido a tecido para realizar tal
operação, isto é quando houver vários tecidos sendo mostrados.
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“Reset Parâmetros”: função proposta para “resetar” (re-iniciar) todo o processo,
inclusive configurações de rotação e translação do modelo e do feixe, cor de tela e tecido
tumoral, ou seja, a reinicialização do sistema.
“Desenha Centróide Tumor e o Feixe de Radiação”: função que provê o cálculo das
coordenadas de centro do tumor e a partir deste ponto projeta um vetor, que representará o
feixe de irradiação. A princípio o feixe é plotado a 90° em θ e 0° em φ, se mostrando às
coordenadas (0, 0, 1).
“Desenha voxel do plano”: função que mostra os voxel do tumor, que contemplam a
equação do plano encontrada de acordo com as coordenadas do centróide tumor e as
coordenadas do vetor ou feixe de irradiação.
“Desenha voxel do plano Completo”: função que mostra os voxel de todo o modelo,
que contemplam a equação do plano encontrada de acordo com as coordenadas do centróide
tumor e as coordenadas do vetor ou feixe de irradiação.
“Grava parâmetros escolhidos (arqSaidaMCNP)”: função que gera os arquivos de
saída do sistema de acordo com as configurações dos planos de tratamento para cada ângulo
de rotação do feixe de irradiação.
“Sair”: função que provê a saída do sistema.

73

FIGURA 49– Menu de funções “Visualização”.

Para plotar os voxel que pertencem ao plano, como descrito nas funções, “Desenha
voxel do plano” e “Desenha voxel do plano Completo”, foi realizado um cálculo para
encontrar a equação geral do plano e a partir da equação do plano foram encontrados todos os
voxels que passam por esse ponto.
A equação do plano pode ser encontrada a partir de um ponto P0 = (x0, y0, z0) no
plano π e um vetor normal N = (a, b, c) perpendicular a esse plano, como mostrado na Figura
50.

FIGURA 50– Demonstração do vetor normal perpendicular ao plano.

Se um ponto P = (x, y, z) qualquer do espaço está neste plano, então o vetor P0P = (x x0, y - y0, z - z0) deve ser perpendicular a N. Sendo assim, podemos descrever π como sendo o
conjunto de pontos P do espaço que resolvem a equação vetorial:
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N.P0 P = 0

(13)

Escrevendo os vetores em coordenadas, temos:
N.P0 P = a(x -x0) + b(y - y0) + c(z - z0)

(14)

Portanto, a equação vetorial N.P0 P = 0 corresponde à equação cartesiana:
a(x -x0) + b(y - y0) + c(z - z0) = 0

(15)

Daí, tomando que d = -ax0 - by0 - cz0 obtém-se a assim chamada equação geral do plano π:
ax + by + cz =d

(16)

A equação do plano encontrada para este sistema foi calculada utilizando o ponto
centróide do tumor Pc = (xc, yc, zc) e um vetor normal N = (xN, yN, zN). Para definir a direção e
sentido deste vetor N, cálculos de coordenadas esféricas foram utilizados, como mostradas a
seguir. A Figura 51 mostra um desenho representativo de um sistema de coordenadas e um
vetor que passa pela origem.

FIGURA 51– Desenho representativo de um sistema de coordenadas e um vetor que passa pela origem.
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Para determinar o vetor ‘r’ que vai da origem ao ponto P = (x, y, z), basta obter o
tamanho do vetor, sua direção e seu sentido. Ou seja, o módulo |r| = r e dois ângulos que
podem ser os ângulos θ e φ da figura. As coordenadas esféricas do ponto P são, então, r, θ e φ.
A relação entre as coordenadas cartesianas e esféricas é dada por:
x= r sin(θ) cos(φ)
y= r sin(θ) sin(φ)
z= r cos(θ)

(17)
(18)
(19)

De posse das coordenadas do centróide tumor e das coordenadas do vetor que passa
pelo centróide, foi possível calcular, através da equação do plano, todos os pontos que
pertencem ao plano de acordo com a direção e sentido do vetor.
A Figura 52 e 53 a seguir mostra o modelo “Crânio”, utilizando a função “Desenha
voxel do plano completo”, que provê o corte do plano de acordo com as coordenadas do vetor.
Na primeira imagem é mostrado um corte feito no eixo “Z” ou seja, promovendo uma visão
do plano XY. E na segunda imagem é mostrado um corte feito no eixo “X” promovendo uma
visão do plano ZY.
É importante ressaltar nas figuras a seguir a nova interface de visualização do sistema
SOFT-RT, que foi evoluindo de acordo com as necessidades adquiridas. Neste caso, foram
propostas mais duas janelas além das existentes. O sistema agora conta com 4 janelas, sendo
duas de visualização do modelo e outras duas operacionais. A primeira janela operacional
mostra as dimensões do modelo em estudo e a segunda as instruções sobre algumas funções
do sistema.
As duas janelas de visualização provêem a vista do modelo em eixos diferentes. A
idéia é facilitar a visualização e melhorar o entendimento das posições de tecidos e órgãos
juntamente com o feixe de radiação. Neste exemplo, Figura 48, a janela “View” fornece a
visão do feixe de irradiação, que é visto na janela “View3D” apontando para cima. Suas
coordenadas são mostradas no canto direito-abaixo da janela “View” e do lado esquerdo são
mostrados os ângulos de rotação do feixe, que neste caso detém os valores θ=0 e φ=0, e
coordenadas do vetor N = (Nx, Ny, Nz) igual: (0, 0, 1). Utiliza-se a janela “View” com o intuito
de ajudar na visualização, visto que esta janela tem como objetivo principal fornecer a visão
do feixe de irradiação. Sabendo as coordenadas do ponto de foco do feixe de irradiação e do
centróide tumor, é possível alterar os parâmetros iniciais da câmera posicionando-a no topo
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do feixe (coordenadas do vetor) e “orientar o sentido de visão” para o centróide tumor. Para
demonstrar este recurso, observe a Figura 52.

FIGURA 52– Modelo “Crânio”, utilizando a função “Desenha voxel do plano Completo”.

Na Figura 53 são mostrados os ângulos de rotação do feixe em θ=0 e φ=90, e coordenadas do
vetor N = (Nx, Ny, Nz) igual: (1, 0, 0). O que me fornece a vista do plano ZY.

FIGURA 53– Modelo “Crânio”, utilizando a função “Desenha voxel do plano Completo”.
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A FIGURA 54 mostra o menu de funções da janela “View”. Este menu de funções
apresenta os seguintes comandos:

FIGURA 54– Menu de funções da janela “View”.

“Translação frontal do feixe”: função que translada a “câmera” ou “observador” para a
posição do vetor, olhando em direção ao centróide do tumor. Esta função tem como principal
objetivo mostrar o campo de visão do feixe, possibilitando ao usuário a modulação do feixe.
“Gravar pontos da área de irradiação”: função que guarda os pontos selecionados
pelo usuário para delimitar a área do volume tumoral. O usuário deve selecionar na janela
“View” os limites máximos desejados, do tumor, selecionando na ordem esquerda-direita o
que será dado como a largura do tumor, logo após em cima-baixo que será a altura do tumor.
“Mostrar coordenadas”: função que mostra as coordenadas escolhidas pelo usuário. O
usuário pode monitorar as coordenadas que delimitam o volume alvo escolhido. Caso seja
necessária uma correção das coordenadas escolhidas, o usuário pode escolher novamente
outras novas coordenadas. Na função “Gravar novas coordenadas”. Esta função vai re-iniciar
o vetor que armazena as coordenadas previamente escolhidas. Esta função deve ser
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selecionada a todo novo ângulo de rotação do feixe escolhido, o que propõem novos planos de
tratamento.
“Calcula o diâmetro do tumor”: função que realiza os cálculos de acordo com as
coordenadas de limite do tumor, definidas pelo usuário. Quando a função é selecionada o
sistema permite que seja visualizado os parâmetros gerados, as dimensões referidas são em
milímetros como é tratado em todo o sistema.

V.5 Escolha do plano de tratamento e novas funções

O planejamento radioterápico de acordo com o protocolo IMRT provê o plano de
tratamento. Perpendicular a este plano, há a exposição ao feixe de radiação em campo limitado
que reduz a exposição aos tecidos circunvizinhos ao tumor e permite livre acesso ao volume
tumoral.
Nesta etapa o sistema SOFT-RT requer do usuário a definição dos seguintes requisitos:
determinação do centróide do tumor, características do feixe de radiação, ângulos de rotação
do feixe e visualização do plano de corte tumoral. A visualização do plano de corte consta da
apresentação dos voxel que pertencem ao plano de visualização do feixe; da projeção do
volume alvo na direção do feixe, ou “translação frontal do feixe”; a delimitação do volume
alvo de acordo com altura e largura da projeção tumoral, com objetivo de modular o feixe; ou
ainda a definição das larguras e alturas dos retângulos que poderão definir a modulação do
feixe.
Após a inicialização do sistema SOFT-RT, a primeira etapa é definir o tecido tumoral.
O sistema permite que outros tecidos possam ser escolhidos e definidos como o tecido
principal a ser analisado. Além da vantagem de escolha do tipo de tecido a ser analisado, o
sistema prevê erro quanto à inclusão de novo tecido tumoral diferente do previamente definido
no SISCODES. Por exemplo, se o tecido tumoral definido no SISCODES tem o código “X” ,
e por algum motivo esse código seja alterado, poder-se-ia encontrar erros no momento da
leitura do modelo no SOFT-RT. Prevendo eventos como o descrito acima, é interessante que o
usuário possa escolher primeiramente o tecido que será trabalhado neste plano de tratamento.
Após a escolha do tecido tumoral o sistema permite a criação de um segmento de reta
que representa o vetor (feixe de irradiação). O usuário pode realizar rotações sucessivas para
79

obter diferentes combinações entre os ângulos θ e φ. Após a escolha do ângulo de rotação do
feixe, o usuário deverá solicitar a visualização dos voxel referente ao plano de visão do feixe,
clicando na função “Desenha voxel do plano”. Feito isto, agora é possível usar a função
“Translação frontal do feixe” da janela “View” para visualizar o campo de visão do feixe. Esta
função permite a modulação do feixe de acordo com parâmetros de largura e altura do tumor.
Diante dos parâmetros de modulação do feixe. O sistema permite gerar os arquivos de
saída. A função “Grava parâmetros escolhidos (arqSaidaMCNP)” da janela “View3D” provê
a geração destes arquivos de saída. O primeiro arquivo é o “arqSaidaMC” que armazena as
coordenadas do centróide tumor; as coordenadas dos vetores (feixe de irradiação), no caso ser
mais de um, sendo ilimitado o número de feixes de irradiação solicitados, o sistema faz o
controle do número de feixes solicitado pelo usuário, enumerando estes dentro do arquivo; são
armazenados também os ângulos θ e φ de rotação do feixe; e a largura e altura do tumor em
milímetros.
A Figura 55 mostra um exemplo de dados que indicam os parâmetros de saída do
arquivo “arqSaidaMC”.

FIGURA 55– Exemplo do arquivo “arqSaidaMC”.

O segundo arquivo que é gerado na função “Grava parâmetros escolhidos
(arqSaidaMCNP)” é o “arqVoxelPlano”. Este arquivo grava a posição (coordenadas) dos voxel
que pertencem ao plano. Então para cada rotação no feixe de irradiação é gerado um novo
arquivo arqVoxelPlano contendo as posições referentes a este novo feixe de irradiação. Os
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dois arquivos descritos (arqVoxelPlano e arqSaidaMC) serão utilizados futuramente para
definição da janela delimitadora de feixe.
O terceiro e último arquivo gerado é o “arqinput”. Este arquivo utiliza o arquivo
“arqmodelinput” estará no diretório do usuário local. Este arquivo é o modelo de arquivo
utilizado pelo MCNP para rodar os planos de tratamento solicitado pelo usuário. No arquivo
modelo estão demarcadas com um caractere “?”, as linhas que deverão ser alteradas por novos
valores gerados pelo sistema SOFT-RT. O sistema faz uma varredura em todo o arquivo na
busca pelo caractere “?” e altera estes valores de acordo com os novos parâmetros gerados
pelo usuário. O funcionamento dos parâmetros necessários para a simulação no MCNP foi
discutido na seção MCNP.
Os parâmetros de saída do SOFT-RT e enviados para o novo arquivo “input” estão
listados na tabela 1:
Tabela 1 – Descrição de funções no MCNP
Parâmetros:

Código a ser alterado

Descrição da função

1º parâmetro:

“?63 cx 5.0”

Controla o raio do cilindro interno. Este parâmetro é calculado de
acordo com o tamanho da largura do volume alvo tumoral. O cálculo
realizado para valor a ser utilizado está explicado no item MCNP,
desta dissertação.

2º parâmetro:

“?pos 0 0 0”

Valores que definem a posição da fonte. Lembrando que a fonte
sempre estará a 100cm de distância do alvo. Os cálculos são feitos
multiplicando as coordenadas do vetor normalizado por 100cm, visto
que no MCNP todos os parâmetros de medidas são em centímetros.

3º parâmetro:

“?vec 0 0 0”

4º parâmetro:

“?si5 0.863 1”

Inserção das coordenadas do vetor normalizado;
Ângulo de irradiação, os cálculos foram explicados no item MCNP
desta dissertação.

5º parâmetro:

“?tr1 Xc Yc Zc 0 0 0”

Estes parâmetros controlam a rotação e translação dos cilindros bem
como da fonte de radiação. Os três primeiros parâmetros são as
coordenadas de posição do alvo e os três últimos o vetor de rotação do
feixe.

Além das funções já descritas no sistema SOFT-RT pode-se encontrar funções outras
diversas. Na tabela 2 estão relacionadas todas as funções de controle do sistema, promovendo
maior interação com usuário.
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Tabela 2 – Funções de controle do SOFT-RT
Função:

Descrição:

Teclas 'J'-'j' e 'K'-'k'

Controla o zoom in/out da janela “View3D”;

Teclas 'I'-'i' e 'O'-'o'

Controla o zoom in/out da janela “View”;

Teclas 'A'-'a' , 'E'-'e' , 'S'-'s'

Controla a rotação do modelo nas coordenadas x,y,z da janela
“View3D”;

Teclas

‘KEY_UP-KEY_DOWN’

e Controla a rotação do FEIXE nos ângulos θ e φ respectivamente;

‘KEY_LEFT-KEY_RIGHT’
Tecla F1

Associa zero aos ângulos de rotação;

Teclas 'x'-'X' , 'y'-'Y'

Controla o movimento do modelo na horizontal e vertical nas janelas
“View” e “View3D”;

Teclas 'C' 'P' e 'B'

Altera a cor de fundo da janela “View3D” para CINZA, PRETA e
BRANCA respectivamente;

Botão DIREITO do mouse nas janelas

Visualizar o Menu com as funções do sistema nas duas janelas;

Utilize a tecla ESC ou tecla 'q'

Para sair (posicione o mouse na janela principal do sistema)

Utilize a tecla F

Para chamar a função FULLSCREEN (posicione o mouse na janela
principal do sistema)

Obs: Antes de aplicar qualquer alteração, DEVE-SE POSICIONAR O MOUSE SOBRE A JANELA onde se
deseja fazer as alterações.

V.6 Gera-Saída SOFT-RT

O módulo de saída do sistema SOFT-RT propõe a visualização das doses depositadas
em cada voxel solicitado no planejamento para simulação. Como o sistema disponibiliza
vários feixes de irradiação (o que compõem cada plano de tratamento) a idéia principal é fazer
a soma das doses em cada plano de tratamento simulado e apresentar a soma das doses
sobrepostas ao modelo. O sistema permite também ler os arquivos de saída que não foram
somados, ou seja, será possível visualizar cada plano de tratamento individualmente de acordo
com a necessidade do usuário.
Nesta etapa do sistema será possível utilizar algumas funções proposta no módulo de
planejamento, tais como: rotação, translação do modelo, visualizar e analisar os tecidos
separadamente, funções de zoom in/out; entre outras que serão destacadas posteriormente
neste item.
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Para a visualização das doses depositadas no modelo foi necessário converter todo o
modelo tridimensional de voxel em tons de cinza. Desta forma o sistema busca no banco de
dados do SISCODES as referidas densidades de cada tecido associado ao modelo. As
densidades serão os fatores de ponderação para cada tecido compondo seu respectivo tom de
cinza. O grau de luminosidade de uma cor significa basicamente o quanto o olho humano
pode perceber desta cor. Este grau de luminosidade pode ser calculado utilizando a seguinte
proporção:
Para o sistema padrão de cores RGB, utilizado em todo o sistema a proporção será:
- 30% para o vermelho (Red);
- 59% para o verde (Green);
- 11% para o azul (Blue).
Grau de luminosidade = 0.3*R + 0.59*G + 0.11*B;
O OpenGL fornece uma ferramenta de transparência que é utilizada pelo SOFT-RT.
Esta função utiliza quatro parâmetros de entrada, como: as três combinações do sistema de
cores (RGB) mais um parâmetro “alfa”. Para definir o grau de transparência que será
mostrado na tela, foi então utilizada como parâmetro “alfa” a densidade do tecido cadastrada
no banco de dados SISCODES e cada uma das três combinações do sistema de cores (RGB)
foi multiplicada pelo grau de luminosidade calculado.
A Figura 56 apresenta a imagem obtida do modelo de voxel “Crânio” em tons de cinza.
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FIGURA 56– Visualização tridimensional do modelo “Crânio” em tons de cinza em vista lateral direita.

Diante ao modelo em tons de cinza a idéia agora é sobrepor com o arquivo doseresposta cada voxel do modelo calculado em 5 tons de cores padrões definidas pelo sistema.
Para isso foi utilizadas as cores de doses adotadas pelo SISCODES.
Inicialmente foram definidas como padrão a seguinte escala de cores:
 a cor vermelha será associada às doses no intervalo de 80% a 100% da dose

máxima;
 a cor laranja para intervalos entre 50% a 80% da dose máxima;
 a cor amarela para intervalos entre 25% a 50%;
 a cor verde para doses no intervalo de 10% a 25%;
 a cor azul para intervalos entre 5% a 10%;
 a cor rosa será associadas às doses de valor zero;
 e em tons de cinza foram definidos os tecidos onde não foi solicitado o cálculo

de dose pelo usuário.
Algumas funções foram implementadas para facilitar a manipulação e visualização dos
arquivos de dose-resposta gerados pela simulação do plano de tratamento.
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FIGURA 57– Tela de apresentação do módulo de saída SOFT-RT.

A Figura 57 apresenta a tela inicial do sistema SOFT-RT. Nesta tela são fornecidos
informações de manipulação do sistema bem como informações sobre o modelo que está
sendo lido.
Para iniciar o módulo de saída o usuário clica no ícone referente a este módulo e uma
janela com um prompt aguarda ao usuário digitar o endereço para abrir o referente arquivo. O
sistema então responde se foi encontrado o arquivo e abre uma janela contendo o modelo
solicitado em tons de cinza, senão o sistema retorna um erro como resposta “Arquivo não
encontrado, verifique se o endereço está correto”.
Foi necessário criar uma função que possibilite aos usuários consultar as doses,
mínima e máxima, do modelo de saída que está sendo lido. Uma escala de cores, conforme
mencionada acima, foi criada com o objetivo de informar ao usuário as cores utilizadas pelo
sistema que vão definir cada intervalo de dose. O módulo de saída do SOFT-RT também
apresenta uma janela contendo informações básicas de manipulação do sistema.
A descrição das funções serão relacionadas de acordo com o menu de opções do
sistema apresentado na Figura 58.
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FIGURA 58– Tela de apresentação do menu de funções do módulo de saída SOFT-RT.

As instruções “Modelo Completo”, “Reset parameters” definem as mesmas
funcionalidades do módulo de planejamento SOFT-RT.
Para leitura dos arquivos de saída da simulação executados pelo MCNP foi
implementada uma função que visualiza as doses absorvidas nos voxel. Lembrando que cada
arquivo de saída do MCNP reproduz as doses absorvidas para um campo de irradiação.
A função “Definir porcentagem de dose para escala de cores”: solicita ao usuário
cinco parâmetros que vão definir as porcentagens da dose máxima que será associada a cada
cor da escala cor-dose. Inicialmente foi definida como padrão uma estrutura de escala de cores
conforme encontrada no SISCODES e como descrita acima. O SOFT-RT permite através
desta função a alteração dos valores associados, respeitando a definição das cores.
A função “Soma arquivos de doses – Gera arquivo: ‘DoseTotal’ ”: permite ao usuário
selecionar quantos arquivos for necessário e a soma de todos as doses-respostas serão
realizadas gerando um arquivo com nome “DoseTotal”. O arquivo “DoseTotal” será gerado
após a mensagem de confirmação enviada pelo sistema “Gerado com sucesso!” e será gravado
no mesmo endereço (diretório) onde o usuário solicitou a abertura do arquivo modelo.
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A função “Plotar tumor e dose”: permite ao usuário visualizar somente o tecido
tumoral (anteriormente definido) e as suas respectivas doses depositadas. Esta função permite
também a visualização das doses depositadas em outros tecidos. Visto que a definição do
tecido tumoral é feita pelo usuário através de uma função do sistema. Desta forma, o usuário
poderá selecionar outros tecidos, definindo-o como o tecido tumoral e solicitar as dosesrespostas respectivas a este tecido.
A função “Plotar modelo completo e dose no tumor”: permite ao usuário visualizar o
modelo completo em tons de cinza e somente o tecido tumoral (anteriormente definido) será
visualizado com suas respectivas doses.
A função “Abre arquivo dose-resposta: ‘DoseTotal’ ” – função que solicita ao usuário
o endereço do arquivo “DoseTotal” que será plotado sobrepondo o modelo em tons de cinza.
Este arquivo será o arquivo de visualização das doses totais absorvidas por cada voxel
solicitado para os múltiplos campos de irradiação. O mesmo poderá ser visualizado inclusive
pelo SISCODES.
O usuário poderá, além de visualizar a soma de todas as doses-respostas (arquivo
“DoseTotal”), abrir arquivos que não foram somados, o que permite a visualização individual
de cada feixe.
Com este processo de leitura das doses-respostas é possível ao usuário a escolha de
feixes que melhor atendem ao planejamento esperado. Havendo uma dinâmica entre as várias
combinações de feixes, com a possibilidade de remoção ou inclusão de novos feixes de
irradiação. Esta flexibilidade do sistema atende aos princípios de estudo e pesquisas de um
plano de tratamento mais viável e eficaz.
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Capítulo VI – ESTUDO DE CASOS

VI.1 Apresentação Geral

Um estudo de caso foi proposto com o objetivo de validar os cálculos e o
funcionamento do sistema SOFT-RT. Para realizar um estudo de caso foi feita à simulação de
uma rotina de planejamento radioterápico através do SOFT-RT utilizando o modelo “Crânio”
(BRANDÃO, 2008).

VI.2 Metodologia

A simulação envolve um plano de tratamento radioterápico utilizando o protocolo
IMRT gerado por um acelerador linear megavoltagem do tipo LINAC, produzido por três
feixes de irradiação em torno do volume alvo. Para cada feixe configurado foram realizadas
simulações utilizando energias de aceleração de 6 e 10MeV.
Para a simulação precisa-se selecionar o alvo de interesse e escolher através do SOFTRT a direção do feixe de radiação com auxílio de funções de teclado. Assim, são escolhidos os
ângulos de rotação em θ e φ, seguindo o sistema de coordenadas esféricas, onde o valor de r
será dado por um valor fixo, de 100cm. Pode-se observar que o valor de r é a distância do
centróide do tumor à fonte de radiação.
Foram configuradas três rotações no feixe com distintos conjuntos de ângulos,
definidas como:
1º feixe em ângulos de 20º em θ e 20º φ, com projeção do feixe vista de cima;
2º feixe em ângulos de 0º em θ e 90º φ, com projeção do feixe vista de lado;
3º feixe em ângulos de 90º em θ e 90º φ, com projeção do feixe visto de trás;
Após definido os ângulos de rotação as devidas simulações foram executadas no
MCNP utilizando como fonte um espectro energético de um LINAC de 10MeV para cada
feixe. O processo de execução individual foi realizado em aproximadamente 6hs de tempo
computacional no servidor.
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Outras três simulações com os mesmos ângulos de rotação foram realizadas utilizando
agora, um espectro energético de um LINAC de 6MeV. O tempo de processamento
consumido por cada feixe foi em média 6hs. Pode-se desta forma, calcular o tempo total de
simulação do planejamento radioterápico deste caso em particular como sendo de 36hs de
consumo do servidor.

VI.3Resultados

Serão mostradas nesta seção as imagens de rotação dos feixes de irradiação e os
volumes selecionados pelo usuário juntamente com o tecido tumoral. Desta forma, o usuário
tem condições de explorar a distribuição espacial de dose próximo ao volume alvo e analisar
as conseqüências de doses em áreas de maior risco. É possível verificar inclusive os ângulos
de rotação do feixe em θ e em φ, bem como as coordenadas do vetor, as dimensões do modelo
e o seu tamanho de voxel associado.
As doses depositadas foram visualizadas no módulo de saída do SISCODES, conforme
figuras indicadas. Lembrando que as imagens mostradas foram selecionadas a partir dos 53
planos do eixo Z, onde o tecido tumoral está localizado entre os planos 26 e 33. O plano
visualizado é o YX e para as simulações de 10 e 6MeV onde são mostradas as doses-respostas
respectivamente.

1º CAMPO DE RADIAÇÃO (20º Θ E 20º EM Φ)

A Figura 59 fornece uma visão do primeiro feixe de tratamento configurado.
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FIGURA 59– CAMPO DE RADIAÇÃO a 20º e 20º e tecidos do modelo “Crânio”.

A Figura 60 mostra a projeção do tecido tumoral na janela “View” vista do feixe,
juntamente com os cálculos de largura e altura.

FIGURA 60– CAMPO DE RADIAÇÃO a 20º e 20º e tecido tumoral Modelo “Crânio”.

As Figuras 61 e 62 mostram as doses-respostas vistas do módulo Gera-Saída SISCODES.
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FIGURA 61– Visualização da dose-resposta (10MeV) pelo SISCODES.

A Figura 61 apresenta a dose-resposta para o planejamento com feixe de radiação de 10MeV e
a Figura 62 apresenta a dose-resposta para o planejamento com feixe de radiação de 6MeV.

FIGURA 62– Visualização da dose-resposta (6MeV) pelo SISCODES.
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2º CAMPO DE RADIAÇÃO (0º Θ E 90º EM Φ)

A Figura 63 fornece uma visão do segundo feixe de tratamento configurado.

FIGURA 63– Campo de radiação a 0º e 90º e tecidos Modelo “Crânio”.

A Figura 64 mostra a projeção do tecido tumoral na janela “View” vista do feixe,
juntamente com os cálculos de largura e altura.

FIGURA 64– campo de radiação a 0º e 90º e tecido tumoral Modelo “Crânio”.

As Figuras 65 e 66 mostram as doses-respostas vistas do módulo Gera-Saída
SISCODES, respectivamente.
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FIGURA 65– Visualização da dose-resposta (10MeV) pelo SISCODES.

A Figura 65 apresenta a dose-resposta para o planejamento com feixe de radiação de 10MeV e
a Figura 66 apresenta a dose-resposta para o planejamento com feixe de radiação de 6MeV.

FIGURA 66– Visualização da dose-resposta (6MeV) pelo SISCODES.
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3º CAMPO DE RADIAÇÃO (90º Θ E 90º EM Φ)

A Figura 67 fornece uma visão do segundo feixe de tratamento configurado.

FIGURA 67– campo de radiação a 90º e 90º e tecidos Modelo “Crânio”.

A Figura 68 mostra a projeção do tecido tumoral na janela “View” vista do feixe,
juntamente com os cálculos de largura e altura.

FIGURA 68– campo de radiação a 90º e 90º e tecido tumoral Modelo “Crânio”.

As Figuras 69 e 70 mostram as doses-respostas que correspondem aos feixes de
radiação vistas do módulo Gera-Saída SISCODES, respectivamente.
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FIGURA 69– Visualização da dose-resposta (10MeV) pelo SISCODES.

A Figura 69 apresenta a dose-resposta para o planejamento com feixe de radiação de 10MeV e
a Figura 70 apresenta a dose-resposta para o planejamento com feixe de radiação de 6MeV.

FIGURA 70– Visualização da dose-resposta (6MeV) pelo SISCODES.
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As Figuras 71 e 72 mostram as somas das doses-respostas correspondente a cada feixe
de radiação vistas do módulo Gera-Saída SISCODES. A Figura 71 mostra a soma das dosesrespostas para os dois campos de radiação: primeiro feixe em: 20ºθ e 20ºφ e o segundo feixe
em: 90ºθ e 90ºφ.

FIGURA 71– Visualização da soma das doses-respostas correspondente aos dois campos de irradiação.

A Figura 72 mostra a soma das doses-respostas correspondente aos três campos de
radiações: primeiro feixe em: 20ºθ e 20ºφ, segundo feixe posicionado em: 90ºθ e 90ºφ e o
terceiro feixe em: 0ºθ e 90ºφ.
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FIGURA 72– Visualização da soma das doses-respostas correspondente aos três campos de radiações.

Nesta seção serão mostradas as imagens dose-resposta obtidas do SOFT-RT. As
imagens serão apresentadas de acordo com os campos de radiações individualmente proposto
e a somatória de todas as doses-respostas.
A Figura 73 mostra a dose-resposta correspondente ao campo de radiação lateral, feixe
posicionado em: 0ºθ e 90ºφ.

FIGURA 73– Visualização da dose-resposta do campo de radiação lateral.
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A Figura 74 mostra a dose-resposta correspondente ao campo de radiação do feixe
posicionado em: 90ºθ e 90ºφ.

FIGURA 74– Visualização da dose-resposta do campo de radiação visto de trás do modelo.

A Figura 75 mostra a dose-resposta correspondente ao campo de radiação do feixe
posicionado em: 20ºθ e 20ºφ.

FIGURA 75– Visualização da dose-resposta do campo de radiação visto de cima do modelo.

A Figura 76 mostra a soma das doses-respostas para os três campos de radiações.
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FIGURA 76– Visualização da soma das doses-respostas correspondente aos três campos de radiações.

A Figura 77 mostra a soma das doses-respostas correspondente aos três campos de
radiações. O modelo apresenta os feixes de irradiação se cruzando e se encontrando no tecido
tumoral. O que atende aos requisitos de resposta do protocolo IMRT.

FIGURA 77– Visualização da soma das doses-respostas correspondente aos três campos de radiações.

A Figura 78 mostra a soma das doses-respostas correspondente aos três campos de
radiações apresentada somente ao tecido tumoral. Uma função do sistema permite a
visualização somente da dose depositada ao tecido tumoral e os tecidos subsequentes em tons
de cinza.

99

FIGURA 78– Visualização da soma das doses-respostas correspondente aos três campos de radiações mostrada
no modelo em tons de cinza e somente o tecido tumoral com suas doses.

A Figura 79 mostra a soma das doses-respostas correspondente aos três campos de
radiações do tecido tumoral. Nesta figura é possível visualizar somente o tecido tumoral e a
dose depositada neste tecido.

FIGURA 79– Visualização da soma das doses-respostas correspondente aos três campos de radiações mostrada
somente ao tecido tumoral.

Uma função do sistema permite ser definido como tecido tumoral qualquer tecido
antes selecionado. Desta forma é possível visualizar a dose total depositada em tecidos
vizinhos ao tumor. O que facilita na avaliação das doses-respostas depositadas aos tecidos
sadios próximos o tumor. A Figura 80 mostra a soma das doses-respostas para os três campos
de radiações no nervo ótico.
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FIGURA 80– Visualização da soma das doses-respostas correspondente aos três campos de radiações,
depositada no nervo ótico.

VI.4 Análises dos resultados

Duas situações devem ser destacadas partindo dos dados de simulação obtidos.
Partindo do pressuposto conhecido que em todo processo de desenvolvimento de
software, necessita de uma fase de testes para detecção de possíveis erros imprevistos pelos
desenvolvedores, as simulações então deveriam ser realizadas por usuários finais e utilizando
o sistema SOFT-RT instalado ao servidor de sistemas do departamento em foco.
Sabe-se ainda que os processos de desenvolvimento de software destacam que desta
maneira é mais fácil a detecção de erros e facilita o ajuste do sistema aos usuários finais,
inclusive erros quanto ao acesso de servidores de sistemas e bancos de dados via rede.
Devido ao tempo de pesquisa para o desenvolvimento do sistema em questão não
houve um processo de desenvolvimento de software aplicado, somente diante de
conhecimentos e experiências em desenvolvimentos de softwares o sistema SOFT-RT pôde
ser fabricado.
Desta forma, a simulação foi realizada pela autora da dissertação de mestrado e
desenvolvedora do sistema, inclusive utilizando a própria máquina desenvolvimento. Sendo
possível e previsto o encontro de erros ao ser instalado e disponibilizado para os
pesquisadores deste departamento.
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As figuras que mostram as doses-respostas visualizadas no módulo de saída do SOFTRT(Gera-Saída) e SISCODES confirmam que para todos os feixes a orientação do campo de
radiação, atendem aos requisitos solicitados, ou seja, para cada ângulo de rotação a
visualização da saída confirma a posição do alvo e do feixe de rotação configurados pelo
usuários.
Diante das respostas de simulação para as diferentes energias (6 e 10MeV) é possível
verificar que as doses-respostas encontradas mostram que quanto maior a energia dos fótons
maior a profundidade de deposito destas energias, ou seja maior dose de profundidade.
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Capítulo VII – CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS

VII.1 Considerações finais

A capacidade de reconstrução tridimensional da anatomia humana por imagens
radiológicas tornou-se muito importante no diagnóstico de doenças como o câncer. Para tanto,
observou-se um grande avanço na computação gráfica aplicada a medicina, o que facilitou
consideravelmente o trabalho dos tratamentos radioterápicos. O código desenvolvido neste
trabalho, dito SOFT-RT, busca agregar esta funcionalidade apresentando modelos de voxel de
forma tridimensional, representando assim a anatomia humana em imagens 3D.
Por sua vez, o planejamento tridimensional do tratamento dos tumores utilizando como
ferramenta a técnica IMRT permite maior precisão e melhor avaliação das doses absorvidas
nos órgão de risco. Assim, a técnica IMRT tornou-se uma ferramenta importante no
planejamento radioterápico. O SOFT-RT, por sua vez, simula um planejamento de múltiplos
feixes de radiação, permitindo o planejamento na técnica IMRT.
Uma das desvantagens observadas nas simulações com o SOFT-RT está no longo
tempo de execução, em especial na análise do transporte de partículas pelo tecido (MCNP), e
consequentemente o planejamento por IMRT se torna injustificável em aplicações diretas em
clínicas radioterápicas com alta carga de trabalho. Entretanto, as vantagens destacadas nesta
dissertação e que são características do protocolo, torna o SOFT-RT uma ferramenta eficiente
no auxílio ao combate do câncer.
Tendo em visto os estudos e pesquisas realizadas na busca de um entendimento maior
das aplicações da radiação contra o câncer, ou entre outras doenças o SOFT-RT atinge seu
objetivo de facilitar a busca por melhores protocolos de tratamento.

VII.2 Principais benefícios

O desenvolvimento do software SOFT-RT colabora com a evolução e melhoria da
interface de visualização do SISCODES, permitindo a visualização tridimensional do modelo
de voxel antes visto em planos de vista 2D. A nova interface facilita a compreensão da
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anatomia do paciente, com base nas funções de rotação e translação do modelo o que atende a
um critério importante de análise num planejamento radioterápico.
O SOFT-RT pode contribuir com estudos e pesquisas na área oncológica promovendo
a simulação computacional da aplicação do protocolo IMRT utilizando configurações de um
acelerador do tipo LINAC 10MeV. A visualização dos resultados da simulação é necessária
para a compreensão e análise dos planos de tratamento, desta forma o SOFT-RT contempla
mais uma perspectiva desejada para um software de planejamento radioterápico.
Como conseqüência do desenvolvimento deste projeto, foi possível obter três
publicações em anais de congresso, sendo a quarta neste ano. Tais foram:
“Conference International Atlantic Nuclear – INAC” – em 2009.
“V Congresso Latino Americano de órgãos artificiais e biomaterias – COLAOB” em
julho 2008;
“X encontro de modelagem computacional – EMC” - em 2007;
“Conference International Atlantic Nuclear – INAC” – em 2007.

Os artigos publicados foram inseridos nesta dissertação em anexo.

VII.3 Limitações e Perspectivas Futuras

Algumas limitações ainda existem no programa e devem ser eliminadas em uma nova
versão. Por exemplo, a janela de irradiação pode ser definida em uma interface do SOFT-RT
visualizando o plano perpendicular ao tumor passando pelo centróide. A área do tumor, nestas
condições, é gerada pelo código SOFT-RT a partir do posicionamento de quatro pontos.
Entretanto, no estágio atual do programa, o código MCNP não utiliza estes dados para gerar a
janela de irradiação. Este está sendo executada com uma janela cilíndrica cujo diâmetro
corresponde a largura do tumor. Assim, é necessário em uma nova versão implementar no
MCNP uma janela definida conforme os padrões do SOFT-RT. Ou ainda implementar a nova
versão do SOFT-RT uma função que possibilite a modulação do feixe de irradiação, ajustando
à forma do tumor.
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Outras funções são propostas para uma nova versão do sistema, tais como:
 Desenvolver um método que permita a visualização das fontes radioativas

implantadas (no caso de tratamento com braquiterapia), ampliando o
funcionamento do software;
 Desenvolver um método que permita ajustar a resolução e interpolação do modelo

para melhor qualidade da imagem gerada, já que o modelo de voxel é mantido em
uma resolução relativamente inferior a imagem original em RM ou TC, devido ao
elevado custo computacional da simulação do tratamento.
 Desenvolver uma função que possibilite aos usuários fazer o reconhecimento dos

tecidos e as modificações de seus modelos utilizando a visualização
tridimensional, o que facilitaria o ajuste do modelo à anatomia humana.
 Criar funções de iluminação do modelo e do ambiente em que ele está inserido

proporcionando uma imagem mais próxima do real.
 Obter os valores de doses depositadas máxima e mínima da simulação para cada

tecido individualmente.
 Validar os resultados obtidos nas simulações com resultados de protocolos

utilizados em tratamentos radioterápicos em centros oncológicos brasileiros. Desta
forma é possível validar o sistema e corrigir ou implementar funções que ajustem
ao modelamento mais próximo da utilização real.
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ABSTRACT
The Intensity Modulated Radiation Therapy – IMRT is an advanced technique to cancer treatment widely used
on oncology around the world. The present paper describes the SOFT-RT software which is a tool for simulating
IMRT protocol. Also, it will be present a cerebral tumor case of studied in which three irradiation windows with
distinct orientation were applied. The SOFT-RT collect and export data to MCNP code. This code simulates the
photon transport on the voxel model. Later, a out-module from SOFT-RT import the results and express the
dose-response superimposing dose and voxel model in a tree-dimensional graphic representation. The present
paper address the IMRT software and its function as well a cerebral tumor case of studied is showed. The
graphic interface of the SOFT-RT illustrates the example case.

1 INTRODUCTION

The aim of radiation treatment is to specify an optimum and well-determined dose of
ionizing radiation for an area or areas to be irradiated so that the dose is as uniform as
possible over a target area and as low as possible outside it. On the last twenty years
considerable progress in methods for radiation therapy was observed. The development of
classical techniques was aimed on the improvement of precision and accuracy, specially on
the definition of tumor volume. Such approach enables limiting the absorbed dose in healthy
tissue, surrounding of the tumor. This trend was stimulating the development of treatment
planning systems and enforced special requirements for radiation devices, especially for
irradiation field shaping systems [1].
Concerning the treatment planning systems, progress in diagnostic methods, as
Computer Tomography (CT), Magnetic Resonance Imaging (MRI) and Positron Emission
Tomography (PET), was of essential meaning. Three dimensional imaging makes it possible
to define specific target volume. It is then possible to design a treatment, in which particular
levels of radiation dose are delivered to these volumes as a function of fractionation scheme.
It allows increasing the dose on target volume, making the treatment process more effective.
To better conformity of irradiation field shape and the target volume definition, multi-leaf
collimators (MLCs) have been developed [1].
The Intensity Modulated Radiation Therapy – IMRT is an advanced technique to
treatment widely used on the oncology industry on the entire world. The Multi-leaf collimator
is a base of this protocol. It has became the most advanced system of radiotherapy up to date.
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The group of research NRI/CNPq – Núcleo de Radiações Ionizantes - NRI at UFMG has been
developed software for radiation therapy planning. Herein, the called SOFT-RT, which
provides condition of simulate of the IMRT protocol, will be presented.

2 MATERIALS AND METHODS
2.1 Computational Modeling

Graphic computation is the area of the Computer Science that studies the generation,
manipulation and image analysis, based on computer. Currently the graphic computation is
present in almost all the areas of the human knowledge, such as the engineering that uses
traditional tools CAD (Computer-Aided Design), or the medicine that works with modern
techniques of visualization to assist the diagnosis images [2].
The pixel (or a picture element) represents an individual point on the screen.
Therefore, entities and phenomena of the real physical world can be represented into a
computer from a matrix of points. Some methods of representing a matrix of points in the
screen of a computer exist and some are of public domain [2]. A voxel is a volume element
that holds a sufficiently similar concept to a pixel (image element), but with domain in a
three-dimensional space.
The computational system for dosimetry in radiotherapy for neutrons and photons
based on the stochastic model - SISCODES has been developed early. The SISCODES
prepares a voxel model which represents an anthropometric and anthropomorphic model of a
portion of the patient, inserted into one analytical phantom adjusted to correspond to the
biometry of the patient. On the SISCODES, the visualization of the voxel model of the patient
is made through a plan with three sights that presents the reconstruction of the cross-sections
in axis X-Y, Z-Y and X-Z.
2.2 Issues SOFT-RT
The SOFT-RT was development using the robust and multiplatform C++ language
with representation of matrix of blocks using the library of graphical routines and modeling
from the bi and three-dimensional OpenGL (Open Graphics Library [3]), since it has open
domain and is portable and fast. With this library, it is possible to develop interactive
applications and generated images of 3D scenes, with a high degree of realism. Linux
operational system was adopted, with architecture customer/serving.
The software SOFT-RT comprehends of two operational modules. The first provides
the planning treatment of IMRT protocol and the second, out-module, provide the
visualization of the result-dose to each voxel calculated in the simulation using the MCNP
code.
In the first module of SOFT-RT, the three-dimensional representation of the model is
made by CT or MRI digitalized images. The SISCODES code is used to make the user
identification of the all tissues and its respective densities. That model is read in the IMRT
software simulation (SOFT-RT) and it is possible to create the treatment planning using one
radiation beam which taking account the angles θ and φ of rotation around the tumor. A crosssection plan is provided by the equation of plan passing on the tumor centroidal point and a
irradiation vector orientation. This cross-section is plotted. The width and height are measured
to get of the tumor limits. All parameters are export to MCNP version 5. MCNP is used to
115

simulate the nuclear particle transport on the tumor and adjacent healthy tissues for each
orientation of the beam planning. The software allows also the rotation and translation of the
model around of axis of coordinate system.
The results calculate by MCNP is read in the IMRT out-module and the threedimensional representation is done at gray scale using the density of each tissues as gray-level
weight. The doses are showed using different colors defined by the user using an interval
scale of percentage.
3 CASE OF STUDIES

A study of case was proposing which goal is to illustrate the main functions of SOFTRT. The “Brain” model was prepared by the Sâmia Freitas Brandão on the NRI research
group. It had kindly offered to this study.
The simulation involves a radiation therapy planning using IMRT protocol together
with the linear accelerator of 10MV LINAC. The simulation was prepared with three
windows of irradiation around the target volume.
Three rotation sets were defined as:
1º angles in 20º (θ) and 20º (φ), with view from up;
2º angles in 0º (θ) and 90º (φ), with view from side;
3º angles in 90º (θ) and 90º (φ), with view from back;
All the results were visualized with the out-module of SOFT-RT.
1º IRRADIATION SET (20º Θ E 20º EM Φ)

Figure 1 shows the 3D view of the brain and the first set beam simulated, with the angles in
20º (θ) and 20º (φ). In this figure is possible to see the model in which some tissues were
selected to be depicted together with few parameters about the model, such as: the position of
the beam, the angle of rotation of the beam, the dimensions of the model and the size of voxel
used.

FIGURA 1– Model “Brain”
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Figure 2 shows the 2D-view of the tumor tissue toward the beam orientation. It is possible to
see the angle of rotation in the window screen, as well the weight and height of the tumor at
that perspective.

FIGURA 2– Model “Brain” showing the tumor tissue and the beam position

Figure 3 shows the model “Brain” in the SOFT-RT out-module and the dose distribution
generated by the MCNP simulation. In that case the model is showed in gray scale and the
result of simulated is plotted with a scale of dose-response. The maximum and minimum
value found in the simulation is showed in the window screen.

FIGURA 3– Visualization of the model “Brain” in the SOFT-RT out-module and the dose absorbed

2º IRRADIATION SET (0º Θ E 90º EM Φ)

Figure 4 shows the 3D view of the brain and the second beam simulated.
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FIGURA 4– Model “Brain” show the tumor tissue.

Figure 5 shows the 2D-view of the tumor tissue toward the lateral beam orientation, together
with a 3D-view of the tumor and beam pointer. .

FIGURA 5– Model “Brain” showing the tumor tissue and the beam position

Figure 6 shows the model “Brain” in the SOFT-RT out-module and the dose distribution
generated by MCNP simulation.

FIGURA 6– Visualization of the model “Brain” in the SOFT-RT out-module and the dose absorbed
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3º IRRADIATION SET (90º Θ E 90º EM Φ)

Figure 7 shows the 3D-view of the brain and the third beam simulated.

FIGURA 7– Model “Brain” show the tumor tissue.

Figure 8 shows the 2D-view of the tumor tissue toward the lateral beam orientation. Also, a
3D-view of the tumor and a pointer of the irradiation orientation is setup.

FIGURA 8– Model “Brain” showing the tumor tissue and the beam position

Figure 9 shows the model “Brain” in the SOFT-RT out-module and the dose
distribution.

FIGURA 9– Visualization of the model “Brain” in the SOFT-RT out-module and the dose absorbed
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Figure 10 shows the model “Brain” in the SOFT-RT out-module and the dose distribution
obtained with the three fields simulated. It is possible to see the sum of dose-response in all
field of rotation planed. It is present also in the window screen.

FIGURA 10– Visualization of the model “Brain” in the SOFT-RT out-module and the sum of dose-response
obtained with the three beams simulated

Figure 11 shows the model “Brain” in the SOFT-RT out-module and the dose distribution
obtained with three fields simulated. It is possible to see the beams crossing in the center of
tumor tissue.

FIGURA 11– Visualization of the model “Brain” in the SOFT-RT out-module and the cross beams in the center
of tumor

Figure 12 shows the model “Brain” in the SOFT-RT out-module in gray scale and the dose
distribution obtained with sum of the three fields simulated. A function of the system provides
to possibility of express just the dose distribution in the tumor tissue placing another tissues in
gray scale.

FIGURA 12– Visualization of the model “Brain” in the SOFT-RT in scale gray and the dose distribution in the
tumor tissue
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Figure 13 shows the model “Brain” in the SOFT-RT out-module in gray scale and the dose
distribution obtained with the sum of the three fields simulated. A function of the system
provides to visualization of just the dose distribution into the tumor tissue, removing all other
surrounding tissues or organs.

FIGURA 13– Visualization of the model “Brain” in the SOFT-RT of the dose distribution in the tumor
Tissue

A function of the SOFT-RT system can define any tissues to be the tumor tissue. So, it is
possible to see the total dose distribution in each tissue of the model. This tool of the system
helps to analyze the dose-response obtained on the MCNP simulation. On Figure 14, it is
possible to identify the 3D dose distribution in the optic nerve, separating only this tissue to
be plotted.

FIGURA 14– Visualization of the model “Brain” in the SOFT-RT of the dose distribution in the optic nerve

4 CONCLUSIONS

The system features has been showed by the images presented. The dose-response
representation by the SOFT-RT out-module confirms that all beams crossed on in the center
of the tumor tissue, improving the tumor dose. Other simulations with various irradiation
fields will address in future work.
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Resumo. O Núcleo de Radiações Ionizantes – NRI/UFMG desenvolve um procedimento radiológico
intervencionista, denominado radiosteoplastia, que consiste na injeção de biomaterial radioativo no interior da
estrutura óssea afetada pelo câncer, objetivando redução da dor, aumento da resistência de carga na estrutura
e, principalmente, o controle do tumor ou da metástase de forma local. O uso de um sistema computacional que
visualiza a implantação de forma tridimensional, juntamente com a simulação da dose local, torna-se uma
ferramenta importante na sua realização e análise. Neste trabalho será apresentada, a visualização de um caso
clínico de tumor ósseo na fíbula, no qual suas imagens tomográficas foram digitalizadas e tratadas no código
SISCODES, que gera seu modelo de voxel tridimensional representativo, o qual foi transferido para o código
Monte Carlo. A interface de visualização tridimensional foi devidamente preparada para receber como
parâmetro uma matriz contendo o modelo de voxels representativo e projetar sua reconstrução tridimensional.
A interface permite a melhor compreensão do posicionamento do compósito sobre o paciente, assim como um
melhor entendimento dos resultados obtidos na simulação. É possível visualizar o modelo de voxel
tridimensional, bem como a sua rotação e translação, fornecendo com precisão a dose local.

Palavras-chave: Visualização Tridimensional, Voxel, Radiosteoplastia, Tumores Ósseos.
1.

INTRODUÇÃO

Segundo pesquisa realizada em maio de 2007 (INCA, 2007), o foco no incentivo à
pesquisa oncológica é relevante face às estimativas da União Internacional Contra o Câncer
(UICC) para um aumento de 50% até 2020 no número de novos casos de câncer e o dobro do
número de mortes. No Brasil, esse desafio é maior porque temos uma sobrevida em câncer em
torno de 2 a 4 anos, enquanto nos países desenvolvidos esse índice sobe para 12 a 16 anos.
Os tumores ósseos primários de todos os tipos são incomuns, porém, são neoplasias
significativas, ocorrem com freqüência em crianças e em pessoas jovens sendo
potencialmente letais (Rubin, Farber; 2002). Apesar de relativamente pouco freqüentes em
relação aos de outros órgãos e tecidos, os tumores ósseos necessitam de diagnósticos e
tratamentos específicos (Brasileiro Filho; 2000). Normalmente os tumores ósseos são tratados
com cirurgia, quimioterapia e/ou radioterapia, com o objetivo de obter o controle do tumor e a
preservação das funções motoras no local, o que muitas vezes não é alcançado. Estudos
avançados para melhorar os resultados obtidos são extremamente requeridos.
Dessa forma, o estudo realizado pelo NRI/UFMG está desenvolvendo um novo
protocolo, denominado radiosteoplastia para tratamento de tumores ósseos em membros. A
motivação é possibilitar tratamento localizado nas lesões tumorais ósseas, propiciando a
braquiterapia óssea. O desafio desta técnica é garantir que a estrutura acometida pelo tumor
receba uma dose absorvida adequada para o controle tumoral, essencial para evitar a
recorrência local. Agindo assim, os dois objetivos essenciais do tratamento são alcançados:
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fazer o controle local do tumor e preservar a função motora da estrutura acometida, evitando a
amputação dos membros.
O planejamento radioterápico é um conjunto de procedimentos realizados para atingir os
seguintes objetivos: localização do volume-tumor (volume palpável ou visível por meio de
procedimentos de diagnóstico por imagem); localização do volume alvo (volume de tecidos
que engloba o volume tumor com uma margem de segurança) do paciente; e, quantificação
homogênea da dose prescrita no volume tratado. Existe uma série de procedimentos e
equipamentos auxiliares para a execução do planejamento e tratamento radioterápico.
(SCAFF, 1997).
O uso de um Sistema de Planejamento Radioterápico tem como objetivo principal
auxiliar na decisão entre os vários tratamentos de um tumor cancerígeno, simulando a dose
aplicada no tumor e tecidos adjacentes por cada plano de tratamento. O planejamento
tridimensional permite ainda, maior precisão e melhor avaliação das doses nos órgão de risco
e, atingindo plenamente o objetivo principal dos tratamentos de radioterapia, ou seja, o de
aplicar maior taxa de dose nos tumores e conservar os tecidos adjacentes.
O SISCODES - Sistema Computacional para Dosimetria em Radioterapia por Nêutrons e
Fótons Baseado em Método Estocástico é um sistema de planejamento radioterápico
desenvolvido pelo grupo NRI/UFMG, para o planejamento computacional tridimensional que
funciona como interface para o código MCNP5 (Monte Carlo N-Particle Tranport Code,
versão 5). Este sistema possibilita que tratamentos radioterápicos possam ser simulados de
forma tridimensional levando em consideração a heterogeneidade anatômica e morfológica
das estruturas.
Este trabalho tem por objetivo apresentar uma ferramenta que utiliza o modelo de voxel
representativo gerado pelo SISCODES para projetar a reconstrução tridimensional de um
compósito radioativo em tumores ósseos. Para isso foi utilizado um caso clínico de tumor
ósseo na fíbula, no qual suas imagens tomográficas foram digitalizadas e tratadas no código
SISCODES e enviadas para simulação no código Monte Carlo.
A interface de visualização tridimensional tem por finalidade completar a ferramenta de
elaboração e simulação de planejamentos computacionais tridimensionais em radioterapia,
promovendo a visualização tridimensional dos modelos de voxels. Serão tratadas neste
trabalho as questões de imageamento tridimensional, procedimentos de obtenção das imagens,
bem como um exemplo de visualização de um compósito radioativo em um tumor ósseo na
fíbula.
2.

IMAGEAMENTO TRIDIMENSIONAL

O processo de digitalização é a conversão de uma imagem (fotos, radiografias, textos,
etc.) utilizando scanner ou máquina digital, para meios computadorizados. Esse é o primeiro
passo para se obter o que chamamos estrutura de dados de uma imagem, que se pretende
utilizar em uma aplicação computadorizada. O SISCODES constrói seu modelo
tridimensional de voxel, com base em imagens de CT (Computed Tomography - Tomografia
Computadorizada) ou MR (Magnetic Ressonance - Ressonância Magnética), que são obtidas
diretamente em meio digital ou são digitalizadas por meio de um scanner.
Um modelo tridimensional de voxel consiste de uma matriz tridimensional, onde cada
plano desta matriz corresponde aos dados obtidos de uma imagem em corte transversais do
paciente. A partir da obtenção da imagem é importante relacionar a uma biblioteca de dados,
onde serão armazenados os tecidos, densidade, cores, entre outros fatores que associados
permitem sua apresentação tridimensional.
Computação Gráfica é a área da Ciência da Computação que estuda a geração,
manipulação e análise de imagens, utilizando o computador. Atualmente a computação
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gráfica está presente em quase todas as áreas do conhecimento humano, da engenharia que
utiliza as tradicionais ferramentas CAD (Computer-Aided Design), até a medicina que
trabalha com modernas técnicas de visualização para auxiliar o diagnóstico por imagens.
(Manssour, 2006).
Atualmente, devido à existência de grandes trabalhos multidisciplinares, existe uma
disponibilidade enorme de bibliotecas gráficas que ajudam na programação de aplicações em
espaços bidimensionais (2-D) e tridimensionais (3-D). Pode-se considerar que uma imagem é
uma matriz de pontos e um modelo é a representação computacional de um objeto.
Segundo, Manssour (2006), o pixel (picture elements) representa um ponto individual da
tela. Portanto, podemos representar entidades e fenômenos do mundo físico real no
computador a partir de uma matriz de pontos. Existem vários métodos de se representar uma
matriz de pontos na tela de um computador.
O processo para o desenvolvimento desta ferramenta foi primeiramente definir a
linguagem de programação juntamente com a linguagem de visualização tridimensional. Para
implementar a interface de visualização tridimensional do modelo de voxel, foi utilizada a
biblioteca de rotinas gráficas e de modelagem, bi e tri-dimensional OpenGL (Open Graphics
Library), que é portável e rápida. Com esta biblioteca pode-se desenvolver aplicações
interativas e gerar imagens de cenas 3D, com um alto grau de realismo. Sua maior vantagem é
a velocidade, uma vez que incorpora vários algoritmos otimizados, incluindo o desenho de
primitivas gráficas, o mapeamento de textura e outros efeitos especiais. A interface foi
desenvolvida em linguagem de programação C++ e utilizou a plataforma Linux. A
combinação destas ferramentas permite desenvolver sistemas robustos e com baixo custo
operacional.
3.

VISUALIZAÇÃO DE UM COMPÓSITO RADIOATIVO

O modelo apresentado trata-se de uma jovem de 15 anos e sexo masculino, que
apresentava um tumor ósseo localizado na fíbula esquerda. As imagens obtidas por
tomografia computadorizada em cortes axiais foram digitalizadas e, desta maneira,
transferidas para o sistema computacional SISCODES onde foi construído o modelo
tridimensional de voxels da estrutura comprometida a ser estudada. A Figura 1 ilustra duas
seções de tomografia computadorizada do caso clínico escolhido evidenciando a área
comprometida pelo tumor.

Figura 1. Ilustração de duas imagens de CT em cortes axiais de um tumor ósseo localizado na fíbula.

A partir dos conhecimentos de anatomia da tomografia computadorizada dos membros
inferiores, cada estrutura foi identificada e cada conjunto de pixels, selecionado de um
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determinado tecido, foi relacionado a uma cor pré-definida, representativa de um tecido no
banco de dados. A Figura 2 mostra a imagem tridimensional do modelo de voxel com a
estrutura escolhida digitalizada e já colorida conforme uma tabela de tecidos.
Previamente foi dado a cada tecido ou estrutura uma determinada cor, baseada nos tons
de cinza evidenciados no exame tomográfico. Observa-se em azul escuro a porção escolhida
para o cimento ósseo, ou seja, o compósito radioativo e em lilás (dentro do cimento ósseo) a
porção digitalizada correspondente ao tumor, entre outras cores representativas dos tecidos
adjacentes.

Figura 2. Ilustração do processo de criação do modelo de voxel utilizando o programa SISCODES equivalente ao segmento da fíbula
com os tecidos em cores.

Logo abaixo, na figura 3, é possível visualizar a mesma estrutura acima mencionada, na
sua forma tridimensional, onde é utilizada a interface de visualização para tal procedimento.
O conjunto de figuras apresentadas expõe o modelo tridimensional de voxel representativo.
Dentre as funções proporcionadas por esta interface de visualização é importante destacar a
ferramenta de remoção de alguns tecidos a serem escolhidos pelos usuários do sistema.

Figura 3. Visualização tridimensional do modelo de voxel representativo fíbula esquerda.
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Figura 4. Visualização tridimensional do modelo de voxel representativo fíbula esquerda.

Figura 5. Visualização tridimensional do modelo de voxel representativo fíbula esquerda.

Outra função oferecida por esta interface de visualização é a possibilidade de rotação e
translação do modelo, que proporciona aos usuários do sistema obter melhor noção de espaço
tridimensional do modelo analisado.

4.

CONCLUSÃO

O desenvolvimento de uma interface de visualização tridimensional permite a
compreensão da topologia do paciente num aspecto geral. Proporcionar a rotação e translação
desse modelo, bem como visualizar a resposta emitida pela simulação gerada através dos
cálculos estocásticos utilizados no MCNP, tem por objetivo uma melhor compreensão da área
afetada pela implantação do compósito radioativo, visando melhorar o posicionamento das
fontes de radiação. Dessa forma torna-se possível atender o objetivo principal dos tratamentos
de tumores ósseos, ou seja, aplicar maior taxa de dose no local próximo ao tumor e conservar
os tecidos adjacentes, bem como preservar suas funções motoras.
O projeto de desenvolvimento desta interface tridimensional ainda se encontra em
andamento, o que permite evoluir o sistema com o objetivo de atender outras áreas de
tratamento radioterápico. O próximo passo deverá ser o desenvolvimento de um método que
permita ajustar a resolução e interpolação do modelo para melhor qualidade da imagem
gerada, já que o modelo de voxels é mantido em uma resolução relativamente baixa, devido ao
elevado custo computacional da simulação do tratamento.
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THREE-DIMENSIONAL VIZUALIZATION OF COMPOSITE
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Abstract. The Nucleus of Radiation Ionizantes - NRI of UFMG, that developing the radiosteoplastia that it is an
interventionist radiological procedure, which involves the injection of a biomaterial radioactive within the bone
structure affected by cancer, aiming reduction of pain, increased resistance the loading on the structure, mainly
the control of the tumor or metastasis in place. The use of a computer system which view the deployment of
three-dimensional shape, with the simulation of the dose site, it is an important tool in its achievement and
analysis. It will be presented in this work, the view of a clinical case of the fibula bone tumor, in which their
tomographic images were scanned and processed in the code SISCODES, which generates its model of voxel
three-dimensional representative, which was transferred to the Monte Carlo code. The interface for visualization
three-dimensional was duly prepared to receive an array as a parameter containing the model of voxels
representative and projecting its three-dimensional reconstruction. The interface allows for better understanding
of the positioning of the composite on the patient as well as a better understanding of the results obtained in the
simulation. Is possible view the model of voxel three-dimensional, and their rotation and translation, providing
exactly the dose place.

Keywords: Three-Dimensional Visualization, Voxel, Radiosteoplastia, Bone Tumor.
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Abstract. Brain tumors are quite difficult to treat due to the collateral radiation damages
produced on the patients. Despite of the improvements in the therapeutics protocols for this
kind of tumor, the failure rate is extremely high because radiation may produce some deficit
in the cerebral functions. Following the intention of evaluating better the harmful effects
caused by radiotherapy an elaborated cerebral voxel model was developed to be used in
computational simulation of the irradiation protocols of brain tumors. It will also be of great
help in the choice of the best radiotherapic treatment, simulating nuclear particle transport
on the tumor and adjacent health tissues. This paper presents the development of a graphic
interface for the three-dimensional visualization of the cerebral voxel model. This interface
applies tools of the OpenGL graphic package that receives the voxel model data. The cerebral
voxel model was created in the SISCODES program, considering meninges, gray matter,
white matter, corpus callosum, limbic system, ventricles, hypophysis, cerebellum, brain stem
and spinal cord. The 3D view of this model is depicted improving the comprehension of the
radioactive source positioning on the patient, as well as the better understanding of the
nuclear particle transport on the brain.
Keywords: Brain tumors, MCNP, Dosimetry, Voxel model
1.

INTRODUCTION

Approximately 17,000 cases of primary brain tumors are diagnosed, each year, in the
United States, being classified in malignant or benign. The benign tumors grow slowly and
usually can be removed surgically, depending on his location in the brain. On the other side,
the malignant tumors grow quickly, dispersing for the adjacent tissues into the brain, and they
usually can't be completely removed by surgery. Thus, the treatment type and the
radiotherapy technique to be applied will depend on the histological type, location and
volume of the tumor, besides the tolerance of the adjacent healthy tissue (Bruce et al, 2006).
Glioblastoma Multiforme (GBM) is a primary brain tumor and is the most common and
malignant type of glioma, with incidence of approximately 2-3 new cases per 100,000 people
per year, in most European and North American countries (Van Rij et al, 2005). That cancer
type is usually located in the cerebral hemispheres, preferentially in the temporary lobe of
adults. In children, it affects the brain stem and spinal cord (Bruce et al, 2006).
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About the secondary brain tumors, CNS Melanoma is the third most common malignant
tumor originating from metastasis, after the lung and breast cancer. In 12 - 20% of the
patients, metastasis happens initially in the brain, reaching the gray matter firstly, and
involving other parts later, such as hypophysis, cerebellum and cerebral hemispheres (Au, S.
et al, 2006).
GBM and CNS Melanoma have a very small cure index, but palliative treatments, as
radiotherapy, surgery and chemotherapy, can be performed to increase the life expectation
and to reduce the symptoms provoked by the disease (Bruce et al, 2006) (Au, S. et al, 2006).
Radiotherapy is accomplished using megavoltage accelerators in which a beam of
photons or charged nuclear particles is capable to destroy malignant cells. (MPSR, 1995) The
beam intensity increases in the first millimeters of the skin, but it decreases as it penetrates
into the patient, being necessary a larger energetic spectrum to reach deeper tissues. As result,
some kind of lesion can be provoked in the healthy tissue and, in the case of irradiation of
head, the weakness of the cerebral patient functions can happen (Campos, 2000).
The factors that unchain the damages are the same ones that determine the effectiveness
of the treatment. Thus, the irradiated volume of the brain and the dose (total or fractional and
number of sections) are important aspects that should be considered in the therapeutic
radiation processing. Besides, CNS doesn't absorb the radiation in a homogeneous way, due to
the difference of density and chemical composition of the tissues involved. In opposing to
some organ functions, such as kidney and liver, not only the applied dose and irradiation
volume is a reference for understanding the intensity of the deleterious effects, since brain is a
complex structure whose specificity of each region dictate the damage.
A Radiotherapic Planning System helps in the choice of a radiotherapic protocol,
simulating the dose applied in the tumor and adjacent tissues for each treatment planning. The
three-dimensional planning still allows greater precision and better evaluation of the doses in
the risk’s organ and; therefore, fully reaches the main goal of the treatments that is the
application of the highest dose rate in the tumor conserving adjacent tissues to lowest values.
The harmful effects caused by the irradiation in each one of the structures of the brain are
not well known, but it is known that the radiotherapy patients subject to such expositions
present cerebral dysfunctions. A way to improve the efficiency of brain tumors treatment is to
simulate various irradiation protocols using a suitable computational cerebral model in order
to make thus the best choice about radiotherapic treatment.
Currently the Graphic Computation is present in almost all the areas of the human
knowledge, such as the engineering that uses traditional CAD (Computer-Aided Design)
tools, or the medicine that works with modern techniques of visualization to assist the
diagnosis images (Manssour et al, 2006). Using this area of the Computer Science - that
studies the generation, manipulation and analysis of images, based on computer - it’s possible
to develop a graphic interface of the three-dimensional view of a voxel model.
The three-dimensional computational planning in radiotherapy is a new tool for
calculating and attempting internal radiodosimetry due the x-rays or neutron exposition. It
also supports the decision-maker for choosing among radiotherapeutic procedures for
composing the treatment planning (Trindade, 2004).
A well-defined discrete cerebral voxel model, constructed in SISCODES program, is
used in this study and the present graphic interface is purposes to complete the tool of helping
elaborating and simulating a three-dimensional computational planning in radiotherapy
through the MCNP5. Running such model, in a next stage, will be possible to evaluate better
the relationship between doses versus effect, esteeming the probability of occurrence of the
specific harmful effects caused by the radiotherapy, following the intention of increasing the
survival rate and of preserving the quality of the patient's life, quantifying doses absorbed in
function of the irradiated cerebral area.
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2.

COMPUTATIONAL MODELING

2.1 Three-dimensional imaging processing

SISCODES is a computational program developed by the research group NRI - Núcleo
de Radiação Ionizante – at UFMG, registered on the CNPq, with the purpose of creating
computational voxel models for being used in simulations of irradiation protocols in the
MCNP5 code (Trindade, 2004).
In this program, the Linux operational system was adopted. The architecture
customer/server is based on the Internet as communication channel between the
computational processes, such as the random calculations that are executed in faster
computers and its customers. Computational communication protocols has been improved the
reply time and minimizing the operational costs.
The first step for the voxel model construction is the digitalization of a set of images that
suffers a conversion process of Computer Tomograhpy (CT) or MRI images, photos, x-rays,
texts, etc, in digital images, through scanner or digital capture. These images are imported to
the SISCODES in a sequence of planes and provide a digital data structure enclosing the set
of images. Those data composes the three-dimensional voxel model.
The three-dimensional model consists of a three-dimensional matrix, in which each
matrix plane represents a data set of the patient image section. The pixel (or a picture element)
represents an individual point on the screen. Therefore, entities and phenomena of the real
physical world can be represented into a computer by a matrix of points. A voxel is a volume
element that holds a sufficiently similar concept to a pixel (image element), but with domain
in a three-dimensional space.
The processing of attaching a set of pixel images to voxel matrix is performed relating
each gray level on a voxel to information on a data library. This library stores information
about tissues, its density, and coded color, among others.
Today, there are a vast number of graphical libraries that help in programming
applications for bi-dimensional (2-D) and three-dimensional (3-D) spaces. It can be
considered that an image is a matrix of points and a voxel model is a computational
representation of an object in the space.
2.2 Cerebral voxel model construction

To fulfill the goal of creating a three-dimensional cerebral voxel model closer of a real
brain, a set of axial images of the Visible Human Project (VHP) was imported to the
SISCODES, taking sections in an arithmetic progression with common difference of 3mm
starting on the head's top towards the beginning of the spinal cord. The images were
centralized properly and the model incorporated 53 axial plans, each one corresponding to a
cross section in 3mm interval from an adult man's head. The representative discrimination
space of each voxel was prepared taking 3mm sides in the axes x, y and z.
The voxel model is obtained in gray tones, being each tone related to a type of tissue.
Based on an anatomy atlas (Agur et al, 2006) (Sobotta et al, 2006) (Machado et al, 1993)
(Strong et al, 1978), the cerebral structures were identified and the specific tissues for each
structure were codified. They were taken into account the skin, connective tissue, muscles,
skull, eyes, optical nerve, adipose tissue, cartilage, nasal concha, nasopharynx, parotid gland,
vertebra, vertebral body, mandible, mucous membrane, tongue, palate, meninges and
cerebrospinal fluid, gray matter, white matter, corpus callosum, limbic system (including the
structures that make their connections and thalamus and hypothalamus), ventricles,
hypophysis, cerebellum, brain stem and spinal cord. Each one of those structures was related
131

to a color, a density and a chemical composition. The International Commission on Radiation
Units and Measurements - IRCU REPORT 44 (1989), Appendix A - Body Tissue
Compositions, was used as reference. The density of the structures composed by white and
gray matter that form the central nervous system was based on the values of the mentioned
reference and also on the analysis of CT scan of the head, comparing variations in the
Housfield (HU) number generated in CT.
Each pixel that constitutes a structure was filled out with his respective color, generating
like this, the three-dimensional voxel model that can be seen through the 2D projections and
in the axial, frontal and sagittal planes, as shown in Fig. 1. This model is a representation of
an anthropometric and anthropomorphic portion of the patient and will be inserted into an
analytical phantom adjusted to correspond to patient biometry.

Figure 1 - Assembling the cerebral voxel model in SISCODES
interface, with (x, y), (x, z) and (y, z) images.
2.3 The development of the 3D interface

Some methods of representing graphics on the screen of a computer has public domain
(Manssour et al, 2006). The chosen method to implement the new interface for the
SISCODES will represent the voxel as a transparent block. The interface graphic of the threedimensional visualization was developed in an open source, using the platform Linux - KDE,
with programming language C++. The libraries used to program were OpenGL and GTK++
that offer respectively the three-dimensional development of images and its presentation in
widgets or windows that allow an ease image manipulation.
OpenGL is a graphic library of routines and modeling for the bi and three-dimensional
space (OpenGL 2007). It was chosen since it has open domain and is portable and fast.
Applying this library, one can develop interactive applications and generated 3D scenes with
a high degree of realism.
This interface receives as parameter the data structure, which is a three-dimensional
matrix contend the voxel model, and makes a selected projection on the computer screen of
the model in its three-dimensional shape. In this interface it is possible to choose tissues to be
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highlight as well as to plot the results of absorbed dose or fluency together with the 3D views.
It’s also allowed the rotation and translation of the 3D voxel model.
In order to finish the development of this project, it is necessary to be implemented a
protocol that allow to depict the radioactive sources such as seeds or needles from
brachytherapy, and/or the visualization of vectors that represent the sensible direction of the
nuclear particle beams and its portals, such as found in the teletherapy case. Thus, it is
important to adjust the resolution and interpolation of the model for better quality of the
image generation, since the voxel model is kept in a relative low resolution. All these routines
will grow the computational simulation cost; however it will improve analysis of the results.
3.

RESULTS

The three-dimensional visualization of the cerebral voxel model is illustrated on Fig.
2, in which the model can be seen in three planes.

Figure 2 – 3D view of the cerebral voxel model.

Applying the three-dimensional visualization program, a specific structure of the model
can be visualized, removing the others that are not of interest in a certain study. In this work
the most internal structures could be visualized removing the external ones, like skin, muscles
and cranium, among others
Figure 3 shows the model in two planes in which the meninges appear in blue, eyes in
mustard and optical nerve in violet. Eyes and optical nerve are maintained in all the depicted
figures as reference for the all other visualized structures.

Figure 3 – 3D view of the meninges in the cerebral voxel model.

In Fig .4, gray matter in ochre, hypophysis in pink, brainstem in olive, spinal cord in
beige, cerebellum in aquamarine, eyes in mustard and optical nerve in violet can be
visualized.
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Figure 4 – 3D view of the gray matter in the cerebral voxel model.

Figure 5 shows the visualization of the closer structures to the brainstem (in olive), like
limbic system in purple, corpus callosum in cyan, ventricles in coral pink, hypophysis in pink,
spinal cord in beige, cerebellum in aquamarine, eyes in mustard and optical nerve in violet.

Figure 5 – 3D view of the brainstem and its linked structures, in the cerebral voxel model.
4.

CONCLUSIONS

The present article describes the generation of a voxel model for the brain structures,
including in details the brain anatomy. The development of this graphic interface generates a
three-dimensional visualization of the voxel model that replies the same features provide by
SISCODES in 2D fashion, helps the understanding of the topology of the patient in a general
aspect, provides the rotation and translation of this model. Thus, it provides a better
understanding of the treatment planning, simulating protocols, and improves radiation
therapy, providing greater dose and its rate on the tumor and preserving surrounding normal
tissues.
This 3D visualization interface can be applied not only in the cerebral voxel model but
also in any voxel model generated by SISCODES.
A future work is the development of a method that allows the visibility of radioactive
sources implanted (in brachytherapy protocol), and/or the visibility of vectors that represent
the sensible direction of the beams and its radiation portals (in a teletherapy protocol). It will
also developed a method that allows adjusting the resolution and interpolation of the model
for better quality of the image generation, since the model of voxels is kept in a resolution
relatively low compared to a image.
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ABSTRACT
The application of a computational radiation planning system has a main goal of helping the choice of the best
radiotherapic treatment to be applied on a tumor, simulating nuclear particle transport on the tumor and adjacent
health tissues for each treatment. The SISCODES system allows produces the absorbed dose simulating the
radiotherapic treatment through a three-dimensional voxel model of the patient, made of the CT or MRI
digitalized images. The visibility of the model is made through 2D projections on the three views (XY, YZ, XZ),
including the patient model. The present paper addresses the development of a graphic extension of the
visualization model of the SISCODES code, including an interface that provides a three-dimensional view of the
voxel model, which will improve the comprehension of the radioactive source positioning on the patient, as well
as the better understanding of the results generated by the MCNP5 code. The SISCODES prepares a voxel model
of the patient inserting it on an anthropometrical and anthropomorphic phantom, adjusting it to the biometric
data of the patient. The voxel is a volumetric element, which concept is similar to the pixel (image element), but
with a domain in a three-dimensional space. In order to reproduce the voxel model in a three-dimensional space,
tools of the OpenGL graphic package is used, implementing a graphic interface, which receives the voxel model
data. This interface produces the three-dimensional view of the model, showing in color tissues and organs. It
allows the rotation and translation of the model, and also allows adjustments on resolution through interpolation
methods. It is necessary to improve the image quality, due to the low resolution used during particle simulation
on MCNP5. The voxel model can be visualized on a three-dimensional space together with the anthropomorphic
and anthropometrical human phantom. On this on going research, it is expected near future that radioactive
sealed source can be depicted into the model, also directive vectors can show the orientation of the teletherapy
beam.

1. INTRODUCTION

As an incentive to the oncology research, it is relevant to face the estimation made by the
International Union Against Cancer (UICC) which predicts an increasing of 50% up to 2020
in the number of new cases of cancer and the double of the number of deaths. In Brazil, this
challenge is higher because the average of survive due to cancer is around 2 to 4 years, while
in the developed countries this index goes up for 12 to 16 years [1].
The radiotherapy planning is a set of procedures that must be setup to reach the following
objectives: localization of the tumor-volume (real or visible volume by means of diagnostic
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procedures based on image); localization of the white volume (volume of tissues that is close
to the tumor-volume including a safety margin); homogeneous quantification of the
prescribed dose on the volume to be treated. To do so, there is a series of procedures and
handling equipment for planning the radiotherapic treatment [2].
A Radiotherapic Planning System helps in the decision of adopting one or another
radiotherapic protocol, simulating the dose applied in the tumor and adjacent tissues for each
plan of treatment. The three-dimensional planning still allows, greater precision and better
evaluation of the doses in the risk’s organ and, therefore, fully reaches the main objective of
the treatments, that is, to apply greater dose rates in the tumors conserving adjacent tissues.
Graphic computation is the area of the Computer Science that studies the generation,
manipulation and analysis of images, based on computer. Currently the graphic computation
is present in almost all the areas of the human knowledge, such as the engineering that uses
traditional tools CAD (Computer-Aided Design), or the medicine that works with modern
techniques of visualization to assist the diagnosis images [3].
This work has the goal of presenting an on going research in development of an interface for
extending the “Computational System for Dosimetry in Radiotherapy for Neutrons and
Photons based on Stochastic Model” - SISCODES. This interface purposes to complete the
tool of helping elaborating and simulating a three-dimensional computational planning in
radioterapy through the SISCODES, promoting the three-dimensional visualization of the
models of voxels.
Issues on the three-dimensional imaging, the SISCODES system, as well as, its new interface
together with its functionalities and advantages will be boarded. The present article addresses
the major features of this new interface in development.
2. COMPUTATIONAL MODELING
2.1 Issues on the SISCODES

The three-dimensional computational planning in radiotherapy is a new tool for calculation
and attempt for dosimetric prediction in the x-rays or neutron exposition. It also supports the
decision-maker for choosing between radiotherapeutic procedures, through the treatment
planning [4].
The computational system for dosimetry in radiotherapy for neutrons and photons based on
the stochastic model - SISCODES allows the calculation of dose and simulation of treatment
on a three-dimensional model of the patient. The SISCODES uses nuclear code MCNP
(Monte Carlo N-Particle Transport Code System) for the calculation of the radiotherapic
protocol. The Linux operational system was adopted, with architecture customer/serving,
based on the Internet as communication channel between the computational processes, as the
random calculations that are executed in faster computers e its customers, having improved
the reply time and minimizing the operational costs. Figure 1 shows an example of the voxel
model through the 2D projections on three views XY, YZ, and XZ.
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Figure 1 – SISCODES graphic interfaces

2.1. Three-dimensional Imaging

The digitalization of images is processing converting a set of image (photos, x-rays, texts,
etc.) through scanner or digital capture, in computerized ways. This is the first step which
provides a digital data structure for the set of images. The SISCODES assemblies its threedimensional voxel model, based on a set of CT (Computed Tomography) or MR (Magnetic
Resonance) images, that are gotten directly in digital way or are digitalized by means of
scanner. The three-dimensional model consists of a three-dimensional matrix, where each
plan of this corresponds to the gotten data of an image in cut of the patient. During the
processing of attaching a set of pixel images to voxel volume, it is important to relate to the
one library of data, where the tissues will be stored, density, colors, among others factors that
are associates at the moment of the three-dimensional presentation of this model.
Today, it is available an enormous number of graphical libraries that help in the programming
of applications in bi-dimensional spaces (2-D) and three-dimensional (3-D). It can be
considered that an image is a matrix of points and a voxel model is a computational
representation of an object in the space. In figure 2, an example of a data structure of a voxel
model is shown, that shall be represented by the computational interface.

Figure 2 - Example of a data structure of a voxel model.
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The pixel (or a picture element) represents an individual point on the screen. Therefore,
entities and phenomena of the real physical world can be represented into a computer from a
matrix of points. Some methods of representing a matrix of points in the screen of a computer
exist and some are of public domain [3].
The chosen method to implement the new interface for the SISCODES was to represent a
matrix of blocks using the library of graphical routines and modeling from the bi and threedimensional OpenGL (Open Graphics Library [5]), since it has open domain and is portable
and fast. With this library, one can develop interactive applications and generated images of
scenes 3D, with a high degree of realism.
2.2. Development of the 3D Interface coupled to the SISCODES

In the SISCODES, the visualization of the model of the patient is made through a plan with
three sights that presents the reconstruction of sections in axis X-Y, Z-Y and X-Z, of the
model of the patient. The SISCODES prepares a voxel model which represents an
anthropometric and anthropomorphic model of a portion of the patient, inserted into one
analytical phantom adjusted to correspond to the biometry of the patient. A voxel is a volume
element that holds a sufficiently similar concept to a pixel (image element), but with domain
in a three-dimensional space.
For the three-dimensional visualization of the voxel model, it was used some tools that had
facilitated the implementation of the 3D interface. This interface receives as parameter the
data structure, that is, a three-dimensional matrix contend the voxel model, and makes a
selected projection in the computer screen, of the model in its three-dimensional shape. In this
interface it is possible to choose tissues to be highlight and plots the results of absorbed dose
or flux together with the 3D view. The rotation and translation of the 3D model is allowed. In
order to finish the development of this project, it is necessary to be implemented a protocol
that allow to depicte the radioactive sources such as seeds or needles on brachytherapy, and/or
the visualization of vectors that represent the sensible direction of the nuclear particle beams
and its window, such as found in the teletherapy case. Thus, it is important to adjust the
resolution and interpolation of the model for better quality of the image generated, since the
voxel model is kept in a resolution relatively low. All these routines will arise the
computational cost of the simulation and its analysis of results.
3. PRELIMINAR RESULTS

The extension of the interface for the integration to the SISCODES fulfilled with its primary
objective of visualization of the three-dimensional models. It was developed in an open
source, using the platform Linux - KDE, with programming language C++. It was necessary
to use the libraries of programming OpenGL and QT that offer respectively, the threedimensional development of images and its presentation in widgets or windows that allow the
easy manipulation of the image.
Figure 3 shows the 3D view of a rabbit brain, whose voxel model has been developed on the
NRI/PCTN research group at UFMG. Figure 4 shows a 3D view of a voxel model
representative of an ear of a patient, whose tomographic images have been treated by the
SISCODES code and generated the tissue voxel model.
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Figure 3 – 3D view of the voxel model of a portion of the rabbit´s head brain.

Figure 4 – 3D views of the voxel model representative of a patient´s ear.

3. CONCLUSIONS

The development of an interface that generates a three-dimensional visualization of the voxel
model shall provide an evolution to system SISCODES. The three-dimensional visualization
helps the understanding of the topology of the patient in a general aspect, providing the
rotation and translation of this model.
The new routine shall provide a visualization of the results, replying the same feature provide
by SISCODES in 2D fashion. It will provide a better understanding of the plans of simulated
treatments, aiming the improvement of the positioning and orientation of the radiation
sources. All of this is to improve radiation therapy, providing greater dose and its rate on the
tumor, preserving surrounding normal tissues.
Other future recommendations for this work are mention bellow:
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•

•

Development of a method that allows to visualize radioactive sources implanted (in
brachytherapy protocol), and/or the visualization of vectors that represent the sensible
direction of the beams and its radiation window (in a teletherapy protocol);
Development of a method that allows adjusting the resolution and interpolation of the
model for better quality of the generated image, since the model of voxels is kept in a
resolution relatively low compared to the image one.
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