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A Conversion Model for The Measured Volume Of Brain Compartments in Two Different 
MR Imaging Modality Protocols 

Mehran Azimbagirad1, Antonio. C. dos Santos2, Luiz. O. Murta Jr1 

1 University of São Paulo, FFCLRP, Ribeirão Preto, SP, Brazil. 
2 University of São Paulo, HCFMRP, Ribeirão Preto, SP, Brazil.  

 
Usually in all MR imaging centers, scanners are replaced by new version with the same or different specifications. 
There may always exist MRI studies that started by using former scanner and are continuing by new one. We 
propose a model to convert the measured volume of brain compartments from an imaging modality protocol to 
another. This conversion model helps physicians to interpret the volume changing of horizontal patients follow 
up even by using different specific acquisition MRI modalities. 
We selected ten subjects to be scanned by two different MRI equipment. Images were acquired using a 1.5 Tesla 
scanner entitled Ac1 and 3.0 Tesla scanner entitled Ac2. First, all 10 pairs of images were segmented during 40 
hours processing by the EM-Segmenter module in 3DSlicer. After the first analyze of obtained results from this 
segmentation, a gross anatomical abnormality in one patient's brain was detected, therefore, the sample was 
reduced to 9 subjects. Using the result of this segmentation enabled us to introduce three conversion models. A 
combination of these models was examined to convert measured volume for these two acquisitions. Finally the 
behavior of converted volumes was illustrated. As a preliminary attempt, a general simple model based on 
graphical sight to cover all overlapping and changing in three matters is 

𝐺𝑀~ = 𝐺𝑀 + 𝛼 𝑊𝑀 + 𝛽 𝐶𝑆𝐹 + 𝛾 𝑉𝑜𝑙              
𝑊𝑀~ = 𝑊𝑀 + 𝛼 𝐺𝑀 + 𝛽 𝐶𝑆𝐹 + 𝛾 𝑉𝑜𝑙       (1) 
𝐶𝑆𝐹~ = 𝐶𝑆𝐹 + 𝛼 𝑊𝑀 + 𝛽 𝐺𝑀 + 𝛾 𝑉𝑜𝑙              

a linear equation system where 𝐴~ is an approximation of 𝐴, 𝐵  is the measured volume of 𝐵 in Ac1 protocol 
and 𝑉𝑜𝑙 is the total measured volume in Ac1. In addition to model I, linear and nonlinear fitting curves are other 
proposed conversion models. Let the measured volumes in Ac1 as independent variable x and the Ac2 as 
dependent variable y means y=f(x) for three compartments (GM, WM and CSF). Three functions can be obtained 
by linear or nonlinear fitting curves for estimating the volumes in Ac2.  
One subject randomly has been chosen to convert data using our suggestion method. The behavior of converted 
volumes are almost like behavior of Ac1 volumes. It shows that the process of increasing and decreasing the 
volume of compartments did not experience rough changes in converted volumes.   
A combination model to convert measured volume of brain compartments by EM-Segmenter from one acquisition 
to another acquisition modality of MRI is suggested. Similar behavior should be considered in a conversion model 
to prevent interpretation error. Using the algorithm and the model enabled us to analyze the longitudinal volume 
changes in GM, WM, CSF and total volume even in two different scanners. This is a part of my PhD program. In 
last year I will work on modifying EM-segmentation and some papers. 
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 Ações da Empresa Júnior Marie Curie no Meio Acadêmico 
Gustavo D. M. Madeira 

Departamento de Física, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, 
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, SP, Brazil 

A empresa Marie Curie Junior, Consultoria em Física Médica, teve sua fundação associada a um projeto 
desenvolvido por alunos de graduação do curso de Bacharelado em Física Médica da Faculdade de Filosofia 
Ciências e Letras de Ribeirão Preto (FFCLRP) na Universidade São Paulo, sendo administrada e mantida por 
estes desde a sua fundação. Com objetivo fundamental na construção de uma nova forma de desenvolvimento 
pessoal, acadêmico e profissional de todos os alunos participantes, as atividades da empresa visam instigar a 
proatividade e o empreendedorismo através do contato direto com outras empresas e com a organização e 
realização de diversos eventos e cursos de aprimoramento aos alunos do campus. 

A empresa é composta, atualmente, por 23 membros, trainees e efetivos, distribuídos em cinco Diretorias: 
Executiva, Projetos, Marketing, Recursos Humanos e Jurídico-Financeiro. 

O plano de ação da Empresa é baseado em elaborar projetos voltados para o aprimoramento dos participantes 
em sua área de graduação. Os projetos são pensados, divulgados e executados por seus membros em parcerias 
com palestrantes, fornecedores e patrocinadores, e a arrecadação é revertida na estruturação e crescimento da 
empresa e capacitação de seus membros. 

Os temas abordados em cada evento, desde uma apresentação geral do curso de Bacharelado em Física Médica 
da FFCLRP para alunos de Ensino médio até assuntos importantes para os graduandos, tais como a utilização de 
ferramentas matemáticas, gráficas e físicas, mostram a diversidade de atividades proporcionadas pela Empresa, 
além de boa e crescente adesão dos alunos, enriquecendo o conteúdo acadêmico aos participantes e aos membros, 
responsáveis por todas as etapas de cada projeto. Além do âmbito acadêmico, destaca-se também atividades 
sociais executadas pelos membros da Empresa Júnior, como elaboração de apostilas de física adaptadas para 
deficientes visuais e arrecadação de água para a cidade de Mariana-MG. 

A participação nas atividades desenvolvidas pela Empresa Júnior se mostra efetiva na construção de um 
perfil empreendedor e na diferenciação dos alunos em relação ao senso comum.   
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Análise Quantitativa de Imagens de Ressonância Magnética em Casos de Tumores de 
Hipófise 

Leonardo F. Machado1, Paula C. L. Elias2, Ayrton C. Moreira2, Alexandre M. C. Kido2, Antônio 
C. Dos Santos2, Patrícia Nicolucci1, Luiz O. Murta Júnior1 

1Departamento de Física, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, 

2Hospital da Clínicas HCFMRP, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, SP, Brazil 

No tratamento do câncer, o rápido diagnóstico e a predição precisa de desfecho podem aumentar as chances de 
controle e cura da doença. A utilização de técnicas não invasivas como base para diagnósticos e prognósticos 
clínicos é algo bastante almejado na área de oncologia. O uso já consolidado de imagens médicas no 
acompanhamento e avaliação de casos clínicos torna esse fato cada vez mais tangível. As aquisições de imagens 
de ressonância magnética (MRI), que já são rotina durante as etapas de tratamento de diversos tipos de câncer 
permitem a observação do crescimento tumoral e possíveis modificações nos tecidos de interesse, e, a partir daí, 
a avaliação do tratamento seguida de novas decisões no manejo de cada caso. Entretanto, a subjetividade das 
avaliações (a olho nu) de imagens médicas faz com que métodos invasivos (histopatológico) ainda sejam o padrão 
ouro para diagnóstico, prognósticos e tomada de decisão clínica no câncer. Nessa direção, o presente projeto se 
propôs investigar a significância de parâmetros quantitativos obtidos de imagens médicas de pacientes acometidos 
de tumores de hipófise submetidos ao tratamento cirúrgico na predição de recurrência tumoral pós-cirúrgica. Para 
isso, em um estudo retrospectivo, foram extraídos parâmetros quantitativos relacionados a textura, intensidade e 
morfologia das imagens de ressonância magnética pré-cirúrgica de cada paciente. O poder de prognóstico dessas 
informações quantitativas foi avaliado através de análise estatística univariada (Análise descritiva, Teste-t de 
Student e Kruskal-Wallis para duas populações, Curva ROC, e Likelyhood Ratio para cada uma das 48 
características numéricas extraídas mais 3 parâmetros clínicos considerados no estudo); e de uma abordagem 
multivariada através de algoritmos de inteligência artificial (k-Nearest Neighbour,  Decision Tree e Random 
Forest). Na análise univariada, 8 características foram consideradas relevantes para um nível de significância de 
0.05, sendo que 2 dessas características são relevantes até para de 0.0125. A área sob a curva ROC dessas 
características são bem próximas a 0.8. Os classificadores também demonstraram performances satisfatórias: 
Acurácia de 0.931, 0.862, e 0.931 para kNN, DT e RF respectivamente. Essas duas análises atestam o valor dessas 
características computacionalmente extraídas na predição de recorrência tumoral pós-cirúrgica em tumores de 
hipófise. Alguns resultados ainda estão sendo revistos e obtidos. O projeto encontra-se em suas fases finais: V) 
análise estatística dos dados; VI) produção de manuscrito com os resultados e conclusões da pesquisa.    

Palavras-chave: MRI, análise quantitativa, predição de recurrência em tumores de hipófise. 
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Applications of FTO Electrodes Modified with SWNT as Sensors 
Mariane Matias, Guilherme de O. Silva, Marcelo Mulato 

Faculty of Philosophy, Sciences and Letters at Ribeirão Preto,  University of São Paulo, Brazil 

 

There are many advantages in the incorporation of single walled carbon nanotubes (SWNT) to sensors, among 
them the increase of the electrode surface area, that increase their sensitivity and the possibility of immobilization 
of biomolecules (ex: enzymes and DNA) without loss of biological activity, from which, organic compounds 
including glucose and urea can be detected, for example, by obtaining a biosensor having high applicability 
because of its high specificity, stability, rapid responses and low cost. In this work, Fluorine doped Tin Oxide 
(FTO) films were modified by electrophoretic deposition (EPD) of SWNT.  The samples were used as pH sensors 
connected in a differential circuit for two different buffer solutions. The results showed higher sensitivity (70 ± 
13mV/pH and 82 ± 10mV/pH) for the longer deposition time (300s) for the multi component buffer and phosphate 
buffer, respectively. The lowest sensitivity was for electrodes with a time deposition of 30s (54 ± 9mV/pH and 
54 ± 3mV/pH for the multi component buffer and phosphate buffer, respectively) and larger than the bare FTO 
electrode, which exbibit a sensitivity of 20 ± 10mV/pH.  The results with the modified FTO/P3-SWNT electrode 
showed sensitivity greater than that of the bare FTO electrode alone indicating that the modification increased the 
device sensitivity.     
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Aspectos Geográficos de Doenças Comunicáveis em Redes Complexas 
Ana Carolina Pedrosa Monteiro, Gilberto M Nakamura, Alexandre S Martinez 

Departamento de Física, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, 
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, SP, Brasil. 

Modelos epidemiológicos são utilizados para descrever a dinâmica de doenças. O modelo Susceptível-Infectado-
Susceptível (SIS) descreve a transmissão e cura de uma doença infecciosa numa população. Cada individuo é 
chamado de agente. Um agente pode assumir dois estados de saúde: infectado (I) ou susceptível (S). Dado um 
intervalo de tempo t: um agente I infecta um agente S com probabilidade α; ou um agente I retorna ao estado S 
com probabilidade γ. As conexões entre os agentes são representadas pela matriz de adjacência do grafo das 
populações. Os fatores geográficos permitem a distinção dos agentes em diferentes conjuntos, descrevendo a 
localização de pessoas em cidades distinta. Com isso, utilizando modelos da Física Estatísticas, foi proposto um 
método que descreva a dinâmica da doença entre cidades. Dada duas populações, uma de N agentes será analisada, 
enquanto a outra é tratada como um reservatório térmico de parâmetro β. Para analisar o comportamento da 
densidade de agentes infectados foi proposto um Hamiltoniano que apresentam termos de pares infectados e 
termos que apresenta a taxa de curo. O estado de equilíbrio é calculado por simulações de Monte Carlo via 
algoritmo de Metrópolis. 
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Assessment of Diffusion Parameters in Specific Brain Tracts During Aging Using Two 
Approaches 

Maíra Siqueira Pinto, Carlos Ernesto Garrido Salmon 

Departamento de Física, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Universidade de São 

Paulo, Ribeirão Preto, SP, Brazil 

Introduction: Brain aging is a complex process that is associated with a high level of variability between subjects. 
Magnetic Resonance Imaging (MRI) allows the in vivo characterization of structural brain changes due to 
advancing age. Diffusion MRI technique is a noninvasive method used to evaluate the diffusion of water 
molecules in the tissues, using quantitative parameters, as Fractional Anisotropy (FA) and Mean Diffusivity (MD) 
that can characterize the degradation of the axonal fibers in the aging process [1]. Tractography can be done with 
different algorithms, as Diffusion Tensor (DT) and Constrained Spherical Deconvolution (CSD), to evaluate these 
properties of specific brain tracts. The aim of this study is assessing the structural connectivity of the brain aging 
in healthy subjects, evaluating diffusion parameters in a multi-subject analysis, using two different tracking 
algorithms, to assess the differences between the two approaches according to the data. 

Methods: Data was retrospectively collected from HCRP, image data consists of Diffusion and T1-weighted 
images, from 158 healthy individuals aged between 18 and 83 years old (77 men), acquired in a 3T MR scanner. 
dMRI image pre-processing was performed using FSL, tractography was done using DT (FACT) algorithm in 
Diffusion Toolkit program and using CSD algorithm [2] in MRtrix. The tracts were manually selected in the 
TrackVis software for the FACT algorithm, and automated selected using AFQ [3] toolbox on Matlab for the 
CSD algorithm. These algorithms were used to assess the diffusion parameters and compare the results for specific 
brain tracts, arcuate fasciculus (AF), corpus callosum (CC), cingulate part of the cingulum (CGC), corticospinal 
tract (CST), fornix (FX), inferior frontoccipital fasciculus (IFOF), inferior lateral fasciculus (ILF), and uncinate 
fasciculus (UF).  

Results and Conclusion: FA and MD for all the brain tracts show significant decrease with age for the FACT 
tracking algorithm combined with the manual selection of the tracts, however for the CSD tracking combined 
with automated selection, not all the brain tracts show a significant decrease with age, the ones that show 
significant decrease are: CST, CGC, ILF, SLF and AF, leading us to understand that longer tracts show more 
stability between approaches. FA values are higher in the CSD processing, considering that this algorithm is better 
for resolving fiber crossing and because of that the FA estimation is more accurate for the selected tracts. One 
factor is the selection of tracts, manual selection is more precise and accurate, but very time consuming, the 
automated selection is very fast, but works fine for some tracts better than others. Another factor that must be 
considered is quality of our data, with only 32 gradient directions and one b value of 1000s/mm2, that for some 
cases the FACT algorithm is better for the data that we have. 

References: [1] Hugenschmidt,C.E. et al. Cereb Cortex, 2007. [2] Tournier, J-D. et al. Neuroimage, 2007. [3] 
Yeatman, J.D. et al. PLoS ONE, 2012. 
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Automatização em Radioterapia 
Jéssica Caroline Lizar, Juliana Fernandes Pavoni 

Departamento de Física, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, 
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, SP, Brazil 

Com o avanço das técnicas de tratamento radioterápico alcançado especialmente  pelo uso da radioterapia com 
intensidade modulada (IMRT) e da radioterapia guiada por imagem (IGRT), complexas distribuições de dose 
tridimensionais passaram a ser alcançadas e entregues aos pacientes, possibilitando o aumento da dose entregue 
aos tumores, sem comprometer as doses recebidas pelos órgãos de risco (OAR), o que deveria se traduzir em uma 
melhora da razão terapêutica e consequentemente das chances de cura dos pacientes se tornaram possíveis. No 
entanto, para que isso se torne realidade, um rigoroso controle de qualidade dos planejamentos realizados deve 
ser seguido.  No caso de tratamentos com IMRT, o controle de qualidade dos planos de tratamento envolvidos é 
desafiador, uma vez que no TPS a distribuição de dose volumétrica é obtida através do planejamento inverso e 
calculada em toda região irradiada, sendo a estimativa de dose que cada órgão recebe durante o tratamento 
representada graficamente pelo histograma dose-volume (DVH). Por mais que a técnica IMRT tenha se tornado 
uma ferramenta fortemente empregada na rotina clínica, estudos demonstram que existem discrepâncias na 
qualidade do tratamento e tempo gasto para realizar o planejamento quando comparados planos dos mesmos casos 
entre instituições acadêmicas experientes e instituições com menor experiência, que recentemente adotaram o uso 
do IMR. Atualmente, os planejamentos de IMRT abordam o método tentativa e erro, aumentando a demanda de 
tempo para realizar o planejamento sem necessariamente poupar os OARs, podendo levar horas até adquirir um 
planejamento clinicamente aceitável.  Neste projeto pretende-se desenvolver ferramentas de automatização de 
planejamento em radioterapia, junto ao aprendizado de máquina, a fim de avaliar se o DVH gerado é o melhor 
possível para o tratamento, como  também do controle de qualidade dos planejamentos realizados através do uso 
de uma interface para programação de aplicações (API - Application-Programming Interface) que através de uma 
série de funções, acessa os dados do sistema de planejamento comercial (Eclipse, versão 13.6, Varian Medical 
Systems, Palo Alto, CA) e permite o acesso dos usuários ao banco de dados do sistema de planejamento. O Eclipse 
Scripting API é uma biblioteca de classes .NET Framework que permite a criação de scripts que se comunicam 
com o sistema Eclipse, assim como executáveis do tipo standalone. Com isso, referências mínimas para a 
qualidade dos planejamentos desenvolvidos serão estabelecidas e o fluxo de tarefas ao longo do planejamento 
será automatizado, o que reduzirá a chance de erro ao fim do processo. Este projeto será desenvolvido em parceria 
com o Serviço de Radioterapia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto.   

Palavras Chaves: Otimização, Aprendizado de Máquina, IMRT, Controle de Qualidade 
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Avaliação da Distribuição de Dose para Radioterapia Intra-operatória: Um Estudo por 
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Camila E. P. Baltazar, Patrícia Nicolucci 
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A radioterapia intraoperatória (do inglês Intraoperative Radiation Therapy) se dá em uma única fração, durante 
o procedimento cirúrgico, e tem por alvo o leito tumoral.  Os feixes de IORT depositam altas doses no volume 
alvo, poupando estruturas adjacentes e aumentando o interesse na técnica. Entretanto, o planejamento do 
tratamento é prejudicado tanto pelo tempo necessário, quanto pela dificuldade de se obter imagens adequadas 
para planejamento. Dessa forma, o objetivo do presente trabalho é estudar quantitativamente as distribuições de 
dose geradas para IORT com feixe de elétrons e com feixe de raios-X de baixa energia. O estudo foi realizado 
através de simulação Monte Carlo utilizando o pacote  PENELOPE. Foram desenvolvidas geometrias que 
simulassem o tórax feminino, com três tamanhos diferentes de mama, classificados como pequeno, médio e 
grande. Simularam-se feixes de elétrons de 5, 7 e 9 MeV, conforme o acelerador dedicado NOVAC7, e o feixe 
de raios-X do acelerador Intrabeam, com 50 kVp.  Para os feixes de elétrons é usado um aplicador cilíndrico de 
acrílico e, para o feixe de raios-X, uma esfera de resina. O tamanho do aplicador utilizado foi definido de acordo 
com a geometria da mama. As distribuições de dose foram estudadas no plano central, através da porcentagem de 
dose em profundidade (PDP) e do perfil de dose fora do aplicador. Para os feixes de elétrons é possível perceber 
que a PDP, para uma mesma energia, não muda com o tamanho da geometria, tendo seu máximo em 1,09, 1,49 e 
1,68 cm respectivamente para 5, 7 e 9 MeV. Esse comportamento é esperado, pois a dose em profundidade para 
feixes de elétrons depende de seu alcance e esse muda apenas com a energia. Para o feixe de raios-X, a entrega 
de dose ocorre em profundidades maiores para as geometrias média e grande, alcançando até 0,6 cm a mais 
quando comparada com a PDP referente a geometria pequena. Isto pode ser explicado pela diferença no tamanho 
do aplicador: um aplicador maior atenua mais os raios-X de menor energia, deixando apenas os fótons mais 
energéticos para interagirem com o tecido mole. Também devido ao tamanho do aplicador, o perfil do campo 
para as geometrias média e grande são mais largos. Assim, conclui-se que para feixes de elétrons a energia do 
feixe deve ser escolhida de acordo com a profundidade que se deseja atingir, enquanto que, para o feixe de raios-
X o tamanho do aplicador é de maior influência na profundidade. Também foi realizada a simulação do tratamento 
através de radioterapia conformacional 3D, que será comparada na próxima etapa com as técnicas de IORT 
através dos parâmetros de avaliação da qualidade do plano e histograma dose-volume. 

 
 

  



14 
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Nesse trabalho vamos comparar a entropia Multiescala (MSE) com outros algoritmos e modelos aplicados a uma 
serie temporal fisiológica de curta duração (short-term), com interesse maior no algoritmo da entropia Multiescala 
Modificada (MMSE) e propor um algoritmo baseado na Entropia Fuzzy (FuzEn). Vamos compará-las na análise 
da frequência cardíaca, com o intuito de verificar sua viabilidade. A complexidade de séries temporais pode ser 
estimada através de várias medidas, como por exemplo, a entropia aproximada (ApEn) e a entropia amostral 
(SampEn). Esses algoritmos tradicionais quantificam a regularidade (ordem) de uma série temporal. Porém, um 
aumento da entropia não pode ser sempre associado a um aumento na complexidade dinâmica CAL. Sistemas 
doentes, quando associados a um comportamento mais regular, apresentam valores reduzidos de entropia se 
comparado com a dinâmica de sistemas saudáveis. No entanto, certas patologias, incluindo arritmias cardíacas 
tais como a fibrilação atrial, estão associadas com flutuações altamente erráticas com propriedades estatísticas 
que se assemelha ao ruído não correlacionado. Isso se da pois as medidas tradicionais de entropia são baseadas 
na análise de uma escala única, não considerando as flutuações temporais complexas. Para representar a 
complexidade de um sinal foi proposto por Madalena e coautores a entropia multiescala (MSE) baseada no cálculo 
da entropia amostral sobre uma gama de escalas. Embora vários estudos tenham demonstrado o uso bem sucedido 
de MSE, sua confiabilidade permanece questionável quanto Análise de séries temporais  de curta duração pois 
pode produzir uma estimativa imprecisa da entropia ou induzir entropia indefinida. Na tentativa de resolver tal 
problema WU e coautores propôs a Entropia Multiescala Modificada (MMSE). Até o presente momento temos 
resultados que demonstram que o algoritmo Entropia Multiescala  Modificada (MMSE) não representa a entropia 
Multiescala (MSE) para uma temporal fisiológica de curta duração. 
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Introdução: Durante seu desenvolvimento, o cérebro sofre uma série de alterações anatômicas, funcionais e 
organizacionais necessárias para apoiar o comportamento adaptativo do ser humano. Uma abordagem para 
estudar estas alterações é a medição da atividade metabólica regional em diferentes idades, ou uma grandeza física 
correlacionada como a perfusão sanguínea. Neste contexto, em Imagens por Ressonância Magnética (IRM), a 
técnica de Marcação dos Spins Arteriais (ASL) emergiu como uma ferramenta não invasiva importante na 
obtenção de mapas quantitativos de fluxo sanguíneo cerebral (CBF) e avaliação da conectividade funcional 
cerebral. Portanto, pelo interesse científico e relevância clínica, o presente estudo tem o objetivo de avaliar a 
hemodinâmica cerebral utilizando ASL e correlacionar com o envelhecimento de pessoas saudáveis.  

Metodologia: Sessenta sujeitos saudáveis foram incluídos nesse estudo e divididos em três grupos: Grupo 1 
(18H/12M, idade média = 24,7 ± 3,2 anos), Grupo 2 (7H/9M, idade média = 34,6 ± 5,1 anos) e Grupo 3 (8H/6M, 
idade média = 60,5 ± 8,1 anos). Todos os participantes leram e assinaram um consentimento aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (HCFMRP) 
antes de participarem do estudo. IRM foram adquiridas em um sistema de 3 Tesla (Philips Achieva), usando uma 
bobina de cabeça para recepção do sinal de 32 canais. Para avaliação da hemodinâmica cerebral, imagens axiais 
com sequência 2D EPI Pseudo-Continuous Arterial Spin Labeling (pCASL) foram adquiridas com os seguintes 
parâmetros: TR/TE = 4000/14 ms, ângulo de flip = 90°, FOV = 240 x 240 mm, matriz = 80 x 80, 20 fatias de 5 
mm, tempo de marcação = 1650 ms, tempo pós-marcação = 1525 ms, 50 pares de dinâmicos. Para referência 
anatômica, imagens 3D ponderadas em T1 foram adquiridas usando sequência gradiente eco com os seguintes 
parâmetros: TR/TE = 7/3 ms, ângulo de flip = 8°, matriz = 240 x 240, FOV = 240 x 240 mm, 160 fatias de 1 
mm. O processamento de imagens foi realizado através de rotinas desenvolvidas no software MATLAB 
(MathWorks, Natick, MA) e SPM12. Para as imagens pCASL, correção de movimento, corregistro com a imagem 
anatômica, suavização espacial, subtração dos pares controle-marcado, quantificação de CBF e normalização para 
o espaço MNI foram aplicados. Para comparações entre grupos, testes t de Student foram aplicados com um nível 
de significância p < 0,05 corrigido para múltiplas comparações (FDR). 

Resultados, Conclusões e Perspectivas: Mapas médios de CBF mostram uma variação dos padrões 
hemodinâmicos na comparação entre grupos. A análise estatística mostrou redução de CBF em regiões do Giro 
Frontal, Giro Temporal e Lóbulo Parietal com o envelhecimento. Tais regiões cerebrais, são relacionadas a 
funções normalmente relatadas como prejudicadas em indivíduos idosos. Assim, análises funcionais serão 
realizadas para futuras comparações com os resultados perfusionais. 
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  O Laboratório de Divulgação Científica e Cientometria (LDCC) possui diversas linhas de atuação para o estudo 
e disseminação da ciência. Em particular, o LDCC tem uma biblioteca com mais de 1200 livros do gênero Ficção 
Científica (FC) e mais de 300 livros do gênero Divulgação Científica (DC). A biblioteca Roberto C. Nascimento 
é fruto de uma colaboração entre o CLFC (Clube dos Leitores de Ficção Científica), uma entidade civil com 30 
anos de idade, e o LDCC, e recebe também doações pessoais de livros.  A biblioteca é aberta ao público, com 
acesso local ao seu acervo, podendo realizar empréstimos de até 2 livros por vez por um prazo de 2 semanas, que 
pode ser renovado. A biblioteca ainda possui uma videoteca contendo filmes e documentários educativos dos 
gêneros divulgação e ficção científica, que também podem ser emprestados.   O acervo é formado por 
aproximadamente 1700 itens no total, incluindo livros nacionais e estrangeiros, além de livros em outros idiomas, 
como inglês, espanhol e francês, nas áreas de divulgação científica e ficção científica. Sua coleção inclui clássicos 
da ficção científica como O caçador de Androides, Eu, robô e Admirável mundo novo, livros renomados de 
divulgação científica como Sapiens: Uma breve história da humanidade, O andar do bêbado e De que é feito o 
Universo?.  Seu acervo ainda inclui documentários como O Universo elegante de Brian Greene e Origens – Vida 
fora da Terra e filmes como A origem, Matrix e Interestelar. Com isso, a proposta da biblioteca é divulgar a 
ciência junto ao público visitante através de sugestões alternativas como a leitura e o cinema.  A biblioteca é 
aberta toda quinta, das 14h às 16h, e sexta, das 14h às 18h, ou ainda em qualquer outro horário a combinar e se 
localiza no LDCC, sala 410, Bloco B5, 2º andar – Filô exatas.    
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Ureia e Glicose 
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Os biossensores são sensores fabricados a partir de componentes biológicos e têm por finalidade o 
reconhecimento de um analito específico. O sinal é gerado através do processo bioquímico que ocorre entre o 
sensor e a amostra. É possível, e de grande interesse, usar enzimas como o componente biológico na fabricação 
de um biossensor, sendo este então denominado biossensor enzimático. A fabricação de biossensores enzimáticos 
possui vantagens, como: alta especificidade, alta sensibilidade, baixo custo, resposta rápida e alta disponibilidade 
comercial de enzimas. Dois compostos com interesse de estudo são a ureia e a glicose, utilizadas como parâmetros 
clínicos. A ureia é encontrada no sangue com concentração entre 0,15 e 0,40 g/L, e na urina com concentração 
entre 9,3 e 23,3 g/L. A alteração destes níveis pode ser sintoma de falha renal, desidratação severa ou até doença 
no fígado. O nível de glicose no sangue em um indivíduo adulto saudável está entre 82 e 110 mg/dL. Se a 
concentração é menor do que 70 mg/dL, caracteriza-se hipoglicemia. Se, para um indivíduo em jejum, é maior 
do que 126 mg/dL, caracteriza-se hiperglicemia, diagnosticando-se diabetes. Existem biossensores de glicose no 
mercado, mas o uso contínuo, que é imprescindível para quem é diabético, faz com que o custo seja elevado. O 
projeto teve por finalidade fabricar biossensores de ureia e glicose utilizando a tecnologia de filmes finos 
poliméricos e a tecnologia microeletrônica do sensor potenciométrico EGFET (do inglês, Extended Gate Field 
Effect Transistor). Na primeira etapa, foram produzidos filmes finos de polianilina, utilizando o método de 
eletrodeposição galvanostática, com o eletrodo sendo submetido a uma densidade de corrente constante, em uma 
solução de polimerização composta por anilina e ácido clorídrico (HCl). Os filmes foram caracterizados 
opticamente, por meio da medida do espectro de reflectância, e eletricamente, por meio da medida de 
sensibilidade. Na segunda etapa, foram produzidos biossensores, também por eletrodeposição galvanostática. 
Contudo, nesta etapa a solução de polimerização foi produzida com anilina, a enzima adequada para cada 
substância e cloreto de potássio (para evitar a degradação da enzima). As caracterizações óptica e elétrica foram 
aplicadas a esses biossensores. Na última etapa, buscou-se otimizar a sensibilidade dos biossensores de ureia e 
glicose, por meio da alteração da concentração de anilina na solução de polimerização e por meio da alteração no 
tempo de deposição.  
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Introduction: Arterial Spin Labeling (ASL) is a noninvasive method based on magnetic resonance imaging (MRI) 
to measure perfusion magnetically labeling the arterial blood. Beyond being noninvasive, another important 
advantage of ASL is the voxelwise quantification of the cerebral blood flow (CBF). A recent application of ASL 
is the study of brain function and connectivity, which is called functional MRI (fMRI). Classically, fMRI is 
performed based on the blood oxygenation level dependent (BOLD) contrast that results from a complex 
relationship of the CBF, cerebral blood volume (CBV) and the cerebral metabolic rate of oxygen (CMRO2). With 
the acquisition of an ASL temporal series it is possible to analyze CBF fluctuations and consequently perform 
functional studies. Over the last years, the interest in functional ASL (fASL) increased, since from a single 
acquisition results the quantitative CBF and functional information. Another advantage of fASL when compared 
to BOLD is that the ASL signal is more structurally specific to neuronal activation because it is coming from 
arterioles. However, ASL has an intrinsic disadvantage of a low temporal and spatial resolution. Therefore, the 
aim of this study is to optimize ASL acquisition protocol and its analysis scheme, investigate the method 
specificity and evaluate its clinical applicability in resting state (RS) condition and performing a motor task during 
image acquisition.  Method: Healthy adult volunteers (N=10) were scanned in a 3T system equipped with 
gradients capable of 80mT/m amplitude and 200mT/m/ms slew rate, and a 32-channel head coil. Images were 
acquired using a dual-echo pseudo-continuous ASL scheme (pCASL) with a GE-EPI sequence (TR/TE1/TE2 = 
4000/10/28ms, LD/PLD = 1550/1400ms, FOV = 240x240mm2, matrix = 160x160, slice thickness = 6mm), 
during RS and performing a motor task. Images were analyzed with local scripts in MATLAB, SPM12 and CONN 
toolbox.  Results: Resting-state networks were obtained from ASL images acquired with both echoes. Motor 
activation was observed in ASL images acquired during a motor task. Results are comparable with the ones 
obtained with classical BOLD- fMRI.  Discussion: For the resting state condition, the networks found with ASL 
were very similar to those found with the conventional BOLD-fMRI method, for both echoes. Since the results 
were similar, the use of ASL is recommended because the advantages presented in the introduction. Moreover, 
CBF fluctuations were sensitive to map motor activation.  

Therefore, these results indicate that ASL can be used to functionally evaluate patients with neurovascular 
diseases and cognitive deficits.       
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A caminhada aleatória (CA) é um processo estocástico formado pela sucessão de passos aleatórios e que pode ser 
usada para representar alguns processos macro ou microscópicos. Um problema importante surge quando 
introduzimos ao processo correlação induzida por memória. Este trabalho propõe um novo modelo computacional 
de CA com correlação de memória no qual o (ou a) caminhante apresenta um perfil de memória mista. O 
caminhante é capaz de recordar com probabilidade uniforme, uma certa quantidade B de passos recentes, ou 
passos anteriores à B, denominados A, com probabilidade exponencial decrescente, de modo que A + B = tmax 
representa o número total de passos. Um parâmetro fundamental p é introduzido para representar o processo 
decisório do sistema. Para p < 0.5, o caminhante é dito reformista, pois o seu comportamento é 
predominantemente oposto ao que foi feito no passado, por outro lado, para p > 0.5 o caminhante é dito 
tradicionalista por, predominantemente, possuir o mesmo comportamento feito no passado. Quando p = 0.5, o 
passado não influi nas decisões do (ou da) caminhante, tornando a sua decisão completamente randômica. 
Sistemas biológicos, em geral, tendem a restaurar uma dada condição para o normal, apresentando repostas 
opostas a estímulos externos, logo uma possível região de interesse biológico deve ser p < 0.5. Em nossos 
modelos, a análise quantitativa do comportamento difusivo do (ou da) caminhante foi obtida através do expoente 
de Hurst em função do parâmetro p, para alguns valores da constante de decaimento exponencial (λ) e para alguns 
comprimentos A e B, por meio de simulações computacionais com tmax no intervalo [103 - 106]. Nosso modelo 
apresentou resultados satisfatórios, apresentando uma transição do regime difusivo normal para o superdifusivo, 
quando p = 3/4, conforme encontrado na literatura. Para λ → 0, o modelo se aproxima do modelo de CA com 
memória completa. Para λ >> 0, o modelo se aproxima do modelo CA com memória recente. Neste ano, 
procuramos desenvolver novos modelos de CA com correlação de memória com diferentes setups (CA com 
memória exponencial e realce, CA com memória retangular completa e dois parâmetros p), e através de dados 
experimentais, esperamos melhorar os nossos modelos para melhor representar processos de memória em 
sistemas biológicos. 
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Introdução: A participação de ésteres de acil-CoA em processos biológicos é fundamental para o bom 
funcionamento celular, pois estão envolvidos em funções fisiológicas importantes para as células, como síntese 
de lipídios, oxidação-β, transdução de sinais, funcionamento de canais e bombas de íons. Para que tal participação 
seja bem regulada, é necessária a atuação de proteínas capazes de sequestrar, transportar e doar moléculas com o 
grupamento Coenzima A. Dentre estas, se destaca a Acyl-CoA Binding Protein (ACBP). A presença de ACBP 
nos quatro reinos eucariotos corrobora a ideia de que ela é fundamental para o funcionamento regular da célula.   

Metodologia: As células foram clonadas e colocadas em meio LB seletivo sólido, posteriormente colocadas para 
crescer por 12 horas a 37oC. Ao final, a expressão da proteína de interesse nas células foi induzida pela adição 
de 0,5 ml de IPTG 1M, para que a expressão ocorresse a 18oC e 200rpm por 20 horas. O meio com a proteína 
expressa foi purificado, para que se obtivesse a proteína de interesse de maneira concentrada. Foram feitas 
medidas de dicroísmo circular, calorimetria diferencial de varredura e fluorescência para se caracterizar de 
maneira desejada.  

Resultados: Os dados obtidos através da análise pelo dicroísmo circular demonstram a presença da estrutura 
secundaria de α-hélices condizentes com o esperado pela sua estrutura cristalizada. A desnaturação térmica e 
química demonstram bem a estabilidade da proteína em temperaturas abaixo de 50oC e para concentrações 
definidas de ureia. Por fim, novas questões foram levantadas com a análise da interação com membranas, sendo 
necessário futuros estudos para comprovar que a ACBP estudada interage com a membrana.   
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Introduction: With the objective of measurement the spectra of X-ray of megavoltage for an linear accelerator 
using a Compton spectrometer with an NaI(Tl) detector we made the characterization of the spectrometer in the 
energy response for several radioactive sources and kilovolt X ray sources. In next time we construct the response 
matrix for the spectrometer system, the analyses of results show a great according between experimental 
measurements a Monte Carlo Simulation.  

Materials and Methods: Was made the measurements of experimental response for calibration sources of co-60 
and Cs137 and sources of kilovolt X-ray. We make the construction of the response matrix for the spectrometer 
with use of Monte Carlo simulation and was made the measurements of the response for several energies of 
incident radiation of kilovolt X-ray for 70 KV, 80 KV and 100 KV obtaining the pulse height spectrum PHS for 
the beam with the spectrometer with the NaI(Tl) detector previously characterized using a ORTEC pulse height 
analyzer system.  

Results: We obtain the PHS for several sources of calibration Co60 and Cs137 for the spectrometer and for the 
kilovolt sources of X-ray of 70 KV, 80 KV and 100 KV in Compton spectrometer configuration observing the 
according with the values of energies peaks. In next time we will make the measurement the PHS of the Cobalt 
therapy unit for the end of reconstruction of the spectrum for the unit de therapy for Compton spectrometry.  

Conclusions:  the response in energy for the PHS of the radiation beams measurement in the spectrometer show 
a great according with the values in the Monte Carlo calculation for the calibration sources and kilovolt X-ray 
sources, using the detector NaI(Tl) for make Compton spectrometry, in conclusion we will be ready for 
measurements in the Cobalt therapy and Linear accelerator units in the hospital and clinics which the next step of 
the doctoral project.    
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A caracterização do deslocamento de um caminhante em modelos de caminhada aleatória é baseada na regra de 
escala de grandezas conformacionais, em função do número de passos.  

As grandezas de interesse incluem a distância quadrática média entre os sítios inicial e final, 𝑅 ⃗ , e o 

comprimento de persistência, 𝜆 = 𝑅 ⃗. 𝑢⃗ , que é definido como o deslocamento do caminhante na direção do 

primeiro passo. No presente estudo, a convergência do comprimento de persistência para a caminhada Self-
Avoiding Walk (caminhos sem auto intersecção) é investigada em cinco redes regulares distintas: quadrada, 
triangular, hexagonal, cúbica e diamante. Os dados de alta precisão são gerados por meio de simulações Monte 
Carlo, especificamente, utilizamos o bem conhecido algoritmo do Pivô para gerar as trajetórias. Com base nesse 
estudo fomos capazes de validar nossa predição da convergência de 𝜆 e estimar com precisão seu valor 
assintótico 𝜆 . Para redes de mesma dimensionalidade, colapsamos o comprimento de persistência em termos da 
curva 𝜆 𝜆⁄ , o que mostra a universalidade de 𝜆 . Devido à acurácia dos dados, assim como dos ajustes 
utilizados, é possível estabelecer uma regra para o valor de assintótico ,𝜆 , que depende da dimensionalidade e 
ângulos entre os versores que definem a rede. Finalmente, fornecemos uma nova interpretação geométrica onde 
𝜆  é interpretado como comprimento de arco de uma caminhada de N passos com raio médio⟨|𝑅 |⟩ . 
 
No último ano, dois trabalhos do aluno foram apresentados em congresso:  
1 - SigmaPhi 2017 – Corfu Grécia , apresentação destes resultados pelo Prof. Marco Antônio. 2 - Encontro 
Nacional de Física Estatística – Ilhéus – (O Aluno apresentou o trabalho referente  à Self-Avoiding Trail (SAT). 
Ambos os trabalhos estão sendo redigidos para publicação.  No mesmo período, dos estudos em que colabora 
com o pós-Doutorando Fernando Meloni, o artigo Scale dependence and statistical distributions of patch sizes: 
clarifying patch pattern in Mediterranean drylands foi publicado. O artigo Empirical evidences reveal the 
complete phase diagram of vegetation patterns in Mediterranean drylands encontra-se sob análise de pares.  
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Introduction: The aging brain undergoes transformations both in its form and function, some of which are 
correlate to cognitive or motor decline observed in elders, and these can be studied through structural and 
functional MRI. It’s well established cortical grey matter thins out throughout aging in several regions of the 
cortex [1-3], notably in parietal and frontal regions. Regarding the functional aspect, a global dedifferentiation 
process has been noted in the literature [4-7], showing increased inter-network connectivity with aging, and 
decreased intra-DMN connectivity [5], and alterations in connectivity and homogeneity of the motor cortex [6-
7]. 

Methods: MR images free of visible movement artifacts from 130 right handed adult subjects were acquired from 
the database maintained by the NKI [8]. 

Structural 3D-T1w images were processed in Freesurfer v5.3.0 default recon-all routine. Cortical thickness 
estimates were obtained for ROIs in the Destrieux atlas, encompassing 74 cortical ROIs in each brain hemisphere. 
Functional resting state images were processed in CONN v.16.b  default surface-based preprocessing routine. 

In a mixed effects linear model, the connectivity between a given seed ROI and all others target ROI was used as 
the dependent variable, subject age, sex, and their interaction, and seed thickness as fixed effects. Subject and 
target region were set as random effects allowing random intercepts. 

Three connectivity measures were studied: Pearson correlation coefficient (PC), Granger causality (GC) and 
instantaneous causality (IC). 

Results: A significant increase with age in PC was found in 6.25% of connections, while 0.1% connections 
displayed a significant decrease of PC with age, mostly from ROIs along the medial wall, consistent with previous 
findings in the literature. Significant cortical thinning was observed in 83.1% of ROIs. 

R² is homogenous across the cortex, on average equal to 0.34, 0.27, 0.07 for PC, GC and IC. GC is not linearly 
explained by the variables in the mixed model. 

Conclusions: In our analysis accounting for the intrinsic hierarchy of the data, age is a significant effect to the PC 
across both temporal lobes, along the cingulate and in the right precentral gyrus. In GC left temporal and posterior 
and anterior cingulate regions exhibit a significant effect of age. Yet, for IC, age is not a significant effect in any 
seed region. The dependency between connectivity and age is heterogeneous across the cortex. Correcting for 
multiple comparisons, seed thickness is not a significant effect over connectivity. 
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A doença de Chagas é de importante relevância clínica, com alta incidência. Apesar do conhecimento de aspectos 
clínicos da doença de Chagas, as relações entre a lesão tecidual miocárdica, distúrbios de contratilidade 
ventricular e os defeitos na inervação autonômica na doença de Chagas são pouco conhecidas. Com o objetivo de 
responder questões ainda em aberto sobre a doença e os mecanismos de lesão miocárdica, o presente projeto 
vislumbra o desenvolvimento e aplicação de métodos de segmentação, corregistro e análise de imagens a partir 
da extração de descritores de forma e textura, capazes de prover uma análise integrada das lesões teciduais e 
função ventricular através do imageamento de ressonância magnética (MRI), e da perfusão miocárdica e 
inervação autonômica, disponíveis através da tomografia de emissão de fótons (SPECT). O método proposto é 
baseado na segmentação volumétrica do miocárdio durante o ciclo cardíaco, na quantificação das lesões e extração 
de características referentes à forma e textura miocárdica. Os resultados preliminares apontaram significativas 
correlações (p < 0.01) entre os descritores de textura, apresentando um padrão irregular na distribuição dos níveis 
de cinza no miocárdio. Além disso, foi detectada a presença de um padrão homogêneo na distribuição do 
espessamento miocárdico (coeficiente de variação < 0.3) durante o ciclo cardíaco em diversas regiões 
miocárdicas, sugerindo a possibilidade da presença de distúrbios de contratilidade ventricular. Assim, a 
ferramenta desenvolvida poderá fornecer uma análise integrada de informações, permitindo uma melhor 
compreensão das relações entre o dano tecidual, os defeitos de perfusão miocárdica, a desnervação autonômica e 
a contratilidade ventricular apresentadas na cardiomiopatia chagásica crônica. Neste ano, realizei o 
desenvolvimento dos métodos de análise e segmentação das imagens de RM e SPECT. Além disso, em junho 
deste ano eu realizei o exame de qualificação do meu doutorado, no qual fui aprovado. No momento estou 
desenvolvendo métodos referentes à análise da contratilidade ventricular e corregistro intermodalidades. Os 
métodos estão sendo implementados em C++ e gerados como módulos e extensões para o software 3DSlicer. 
Paralelamente, estou realizando a revisão e acompanhamento bibliográfico dos temas relacionados do projeto e 
adquirindo as imagens de RM e SPECT nos servidores de imagens do HCFMRP-USP. Neste ano tive um trabalho 
apresentado no congresso XXII Congresso Brasileiro de Física Médica, o qual foi premiado como Melhor 
Trabalho de Apresentação Oral no Tema Processamento de Sinais e Imagens. Durante este ano, elaborei um artigo 
como primeiro autor no qual foi submetido (agosto/2017) para o Journal of Nuclear Cardiology (Fator de Impacto: 
3.93). Além disso, já cumpri todos os créditos em disciplinas, totalizando os 24 créditos exigidos no programa de 
pós-graduação. 
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Para o desenvolvimento de protocolos médicos, estudos, pesquisas, e treinamento de profissionais, foram 
desenvolvidos objetos que simulassem condições clínicas, conhecidos como fantomas. Esses objetos simuladores 
possuem diversos formatos, desde os mais simples, como figuras geométricas, até estruturas mais avançadas, 
como representações do corpo humano. Em medicina nuclear, para estudos cerebrais, existem dois objetos 
simuladores que são amplamente utilizados, o Fantoma Hoffman que permite estudos da anatomia cerebral, e o 
Fantoma Estriatal, que permite estudos na região do corpo estriado. O Fantoma Hoffman é utilizado na medicina 
nuclear em estudos de métodos de reconstrução de imagem correção de movimento do paciente, correção de 
efeitos de volume parcial e reconstrução CT. É formado por um cilindro de acrílico, que possui diversas camadas 
de acrílico vazadas, com o formato de um cérebro. Dentre os estudos realizados com o Fantoma Estriatal 
destacam-se: otimização de parâmetros de reconstrução OSEM, estudos de correção de espalhamento e atenuação, 
e estudos sobre alterações da produção e recepção de dopamina, que se relaciona diretamente com pesquisas de 
doenças motoras. Este simulador tem a forma de uma cabeça humana, com tecido equivalente da estrutura óssea 
e um volume interno correspondente ao cérebro. Esse volume cerebral possui dentro quatro pequenos volumes, 
que correspondem ao corpo estriado. Estes cinco volumes podem ser preenchidos, independentemente, com 
radiofármaco. Este trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de um objeto simulador híbrido, através da 
união dos Fantomas Hoffman e Estriatal, a fim de se obter estudos mais realísticos da distribuição da radiação no 
cérebro e melhorias nos protocolos de aquisição de imagens anatômicas desse órgão. Para atingir tal objetivo, 
foram realizadas imagens de Tomografia Computadorizada dos dois objetos. Essas imagens foram segmentadas, 
retirando-se apenas as regiões de interesse, transladadas e rotacionadas para alinhamento, e corregistro, através 
do uso dos softwares 3D Slicer, Matlab, Amide e Xmedcon. Além da imagem de CT do Fantoma Hoffman, outras 
imagens de protótipos foram desenvolvidas, utilizando-se imagem do Fantoma Hoffman Digital e imagem de um 
cérebro real, que apresentou o melhor resultado dentre os três casos. As imagens foram submetidas em um 
ambiente simulador Monte Carlo da radiação com a matéria, o GATE, onde através de simulação, foi possível 
criar um código em C, para se obter um sinograma e posteriormente, em Matlab, reconstruir a imagem, tendo 
assim uma estimativa do resultado que poderia ser obtido através do uso deste objeto simulador em uma máquina 
PET. Algumas pequenas fatias deste Fantoma Hibrido já estão impressas, e aguarda-se apenas a compra de 
material para que ocorra a impressão total do primeiro protótipo. Com a imagem do protótipo pronta, já surgiram 
novas ideias de futuras modificações para diferentes tipos de estudos cerebrais, que, aliadas com o baixo custo do 
material, tornam-se viáveis para futuros estudos e aplicações. 
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O arquivo DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) foi criado a fim de padronizar 
internacionalmente o tratamento, a transmissão e o armazenamento de imagens e informações médicas e, assim, 
facilitar a comunicação entre sistemas médicos. Dentre as várias modalidades do arquivo DICOM desenvolvidas 
atualmente se encontra a RT-Plan. Nesta modalidade, todas as informações básicas de um tratamento de 
radioterapia planejadas em um sistema de planejamento (TPS) são encontradas. 

No Brasil, é exigido pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) uma ficha técnica com 
informações do tratamento para cada paciente radioterapêutico de um determinado serviço. Na maioria dos 
hospitais, o processo de confecção dessa ficha é realizado a mão, gastando tempo burocrático dos profissionais 
da área e abrindo possibilidade para erros humanos nos tratamentos. Utilizando a linguagem de programação 
MatLab® conseguimos extrair informações presentes no arquivo DICOM RT-Plan. Deste modo, foi contruída 
uma ficha técnica padrão de forma a conter as informações básicas necessárias para qualquer serviço 
radioterapêutico. 

A ficha técnica foi construída em formato .xls, arquivo de Excel. As informações do planejamento são 
encontradas no DICOM em uma estrutura chamada structure array. Nesta estrutura são procuradas as 
informações importantes para a ficha técnica, que por sua vez são salvas em variáveis computacionais e transcritas 
para a célula correspondente do arquivo .xls. Foram testados DICOM de phantoms cedidos pelo Hospital das 
Clínicas de Ribeirão Preto planejados nas técnicas 3D e IMRT (Intesity-modulated Radiotherapy) e o programa 
tem obtido grande sucesso no preenchimento da ficha padronizada. 

Outra obrigação de um serviço de radioterapia é realizar a verificação do cálculo de unidades monitoras 
(UM) do TPS de forma independente deste. Esse é outro procedimento que pode ser feito a mão ou, como mais 
usual, cada serviço possui sua planilha de Excel programada que realiza essa verificação, também chamada de 
duplo check. O programa desenvolvido também é capaz de realizar, até o momento, esse duplo check para a 
técnica 3D para o caso no qual o ponto de cálculo de dose se encontra no eixo central do acelerador linear. A 
evolução deste código para cálculo de UM fora do eixo central vem sendo desenvolvida para formação de um 
executável completo para um serviço radioterapêutico. 

Terminado o desenvolvimento do código para cálculos mais abrangentes de UM, como discutido, será 
feito o design da interface do software desenvolvido para finalização e posterior implementação do programa 
criado. 
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Biossensor é um dispositivo capaz de reconhecer um elemento biológico, que ligados a um sistema de 

transdução e amplificação do sinal gerado por essa reação analito-alvo. Essa combinação altera fisicamente a 
superfície do transdutor, provocando mudanças que podem ser detectadas. Os biossensores são classificações de 
acordo com a transdução realizada, podendo ser ressonântico, óticos, térmicos, transistores de efeito campo por 
íons (IOSFET) e eletroquímicos. Os biossensores de DNA são compostos por uma fita simples de DNA e são 
imobilizadas na superfície de um eletrodo. Fitas de DNA possui cargas negativas intrínsecas devido aos grupos 
fosfato. Ao reconhecer a fita complementar e formar a dupla fita, atua como um sensor de hibridização, 
aumentando proporcionalmente a carga negativa na superfície. Dentre as sequencias de DNA existentes no 
organismo biológico, estão presentes os microRNAs (MiR). Os MiR são pequenas sequencias contendo entre 20-
25 bases, e desempenham uma grande importância na regulação de diversos processos, como por exemplo câncer, 
a proliferação, apoptose, diferenciação, migração e metabolismo celular. O trabalho aborda principalmente o 
MiR-21, onde muitos estudos indicam que a sobreexpressão do MiR-21 é responsável pelo desenvolvimento de 
alguns tumores, podendo controlar o volume tumoral e a sobrevivência dos mesmos. O objetivo deste trabalho é 
desenvolver e otimizar um biossensor eletroquímico que utiliza o MiR-21 como analito alvo, através de uma 
monocamada auto-organizada de DNA. O processo consiste em co-imobilizar diferentes proporções entre a 
sequência de DNA e uma molécula espaçadora, no caso 6-mercapto-hexanol (MCH) com uma solução tampão 
de tampão de imobilização em um eletrodo (Metrohm) de ouro. A caracterização eletroquímica é realizada através 
da espectroscopia de impedância eletroquímica (EIE) utilizando 2 mM de Fe2+/Fe3+ em 10 mM de tampão 
fosfato. Por fim, a hibridização é feita por 30 min utilizando deferentes concentrações de fita 100% complementar. 
A otimização da metodologia pode ser feita utilizando a chronocoulometria (CC) para as diferentes proporções 
determinando a densidade de fitas imobilizadas antes da hibridização. Utilizando diferentes concentrações de fita 
complementar é possível determinar o limite de detecção (L.O.D) da técnica, partindo de pequenas concentrações 
(fm) a altas concentrações (μm). As análises foram realizadas com as duas técnicas eletroquímicas citadas acima, 
variando-se a proporção entre DNA e MCH. Essa variação nos permite analisar como a co-imobilização pode ser 
influenciada pelo equilíbrio estabelecido entre o MCH e o DNA. Por meio deste trabalho foi possível observar 
como a variação entre as proporções de MCH e DNA influenciam no processo de co-imobilização. Além disso, 
com o auxílio das técnicas de EIE e CC foi encontrado a proporção ideal onde se obteve o máximo de resposta 
esperado, indicando um grande avanço na área de biossensores de DNA. 
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Estudos recentes têm mostrado o potencial dos raios X espalhados em diferenciar materiais com propriedades de 
atenuação similares e produzir imagens com contraste entre tecidos mamários superior às imagens convencionais 
(produzidas pela radiação primária). No entanto, a maioria desses trabalhos foram realizados utilizando simulação 
de Monte Carlo.  

O objetivo principal do trabalho é estudar a viabilidade experimental de um sistema de imagens por espalhamento 
de raios X, utilizando incialmente amostras homogêneas e heterogêneas equivalentes ao tecido. Para que isso seja 
possível, primeiramente, será necessária a construção e otimização de um protótipo experimental, que permita 
gerar imagens com máxima razão sinal-ruído (SNR), a fim de se obter uma melhor diferenciação dos materiais 
estudados, levando em conta a dose recebida.  

Neste momento, está sendo feito um levantamento baseado no estudo de imagens por espalhamento de raios X, 
analisando os parâmetros físicos que serão variados para otimização experimental e estudando diversos modelos 
que determinam o número de fótons espalhados que atingem um detector espacial plano num elemento de área, à 
fim de viabilizar o resultado que posteriormente será encontrado experimentalmente.  

Palavras chaves: Otimização, espalhamento, raios X   
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O surgimento de novas tecnologias em radioterapia, como a radioterapia de intensidade modulada (IMRT) e a 
irradiação volumétrica em arco tem demandado novas abordagens dosimétricas. Dentre essas se destacam a 
dosimetria gel, com géis poliméricos ou radiocrômicos, que possuem a característica de reter a informação 
tridimensional da dose absorvida, e quando associada a uma técnica de imagem, por exemplo, ultrassom, 
ressonância magnética nuclear ou tomografia computadorizada de raios-X, pode fornecer a distribuição de dose 
absorvida em três dimensões. Essas técnicas de imagens são normalmente disponíveis na rotina clínica, mas 
devido ao seu uso diagnóstico, funcionam de forma independente do serviço de radioterapia, o que dificulta a 
utilização dessas técnicas como dosimetria. Para atender a necessidade de uma ferramenta dosimétrica 
tridimensional para a rotina clinica esse trabalho visa montar um sistema de tomografia computorizada ótico para 
dosimetria tridimensional utilizando o gel polimérico e radiocrômico. Nessa etapa será introduzindo a dosimetria 
gel com tomógrafo ótico o gel polimérico Magic-f. O gel Magic-f é preparado e acondicionado em tubos 
cilíndricos à vácuo (Vacutainer®). As irradiações foram realizadas no Hospital das clinicas de Ribeirão Preto 
utilizando um acelerador linear SIEMENS® de feixe nominal 6MV. As amostras foram posicionadas a uma 
distância de 100cm à fonte (SSD). As doses irradiadas foram de 2 a 8 Gy em passos de 2Gy. As aquisições das 
imagens de projeção foram obtidas utilizando o tomógrafo ótico de geometria cone-beam (CBCT). Na aquisição 
das imagens foram utilizadas uma fonte de luz difusa de comprimento de onda na região do vermelho. O aquário 
foi preenchido com solução de sacarose para ajustar o índice de refração do gel com o meio de aquisição. A 
captura das imagens realizada por uma câmera Logitech® 9000 com resolução de 1600 x 1200. As reconstruções 
foram realizadas pela implementação em matlab® 8.5 do algoritmo de reconstrução FDK (Feldkamp, David e 
Kress) para CBCT em processamento paralelo utilizando a placa de video Nvidia® GTX 1070 com 1920 
cores(núcleos). Para melhorar o processamento das imagens foram implementados os métodos interativos de 
reconstrução SIRT(20 interações) e total variation(300 interações). Pelas imagens adquiridas é possível determina 
a densidade ótica relativa a dose absorvida em cada tubo com gel Magic-f irradiado. A figura 1 apresenta a 
densidade ótica em relação a dose absorvida. Os resultados apresentados mostraram o comportamento linear do 
gel, R2=0,994, com um coeficiente angular de 0,025 Gy-1 o que se refere a sensibilidade do gel Magic-f na 
dosimetria por tomografia ótica computadorizada. Esse resultado mostra a possibilidade da determinação da dose 
absorvida utilizando o dosímetro gel Magic-f com ct-ótico. Os resultados obtidos mostras a sensibilidade e o 
comportamento linear do gel Magic-f em relação a densidade ótica e, portanto, o dosímetro demonstra sua 
possibilidade de ser utilizado na dosimetria tridimensional utilizando ct-ótico. 
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Introdução: Adenomas hipófisários clinicamente funcionantes são neoplasias benignas que secretam diferentes 
hormônios levando a mudanças na homeostase (Chatzellis, Alexandraki, Androulakis, & Kaltsas, 2015). 
Essas neoplasias são avaliadas por meio da Ressonância Magnética (MRI). O tratamento depende do tipo de 
adenoma. Para prolactinomas, o tratamento padrão ouro consiste na administração de Agonistas Dopaminérgicos, 
que pode ser sucedido por cirurgia e radioterapia para tumores resistentes (Glezer & Bronstein, 2014).  Para 
acromegalia, o tratamento de primeira linha geralmente é a cirurgia transesfenoidal que pode ser sucedida por 
tratamento medicamentoso e radioterapia, para tumores resistentes. Em alguns casos, o tratamento 
medicamentoso também pode ser utilizado como tratamento de primeira linha (Capatina & Wass, 2015).      
A avaliação da mudança do volume tumoral em cada aquisição é feita por segmentação. A técnica mais 
recentemente introduzida para essas neoplasias é a que utiliza a plataforma open source (3D) Slicer (Egger, Kapur, 
Nimsky, & Kikinis, 2012). O volume tumoral também pode ser avaliado por meio do corregistro entre as imagens 
adquiridas. Thirion e Calmon (Thirion, et al., 1999) utilizaram a Técnica de Demons para detectar e quantificar 
lesões evolutivas de esclerose múltipla em imagens de Ressonância Magnética. Eles consideraram que uma lesão 
pode ser a inclusão ou destruição de material dentro do tecido (deformação da imagem), ou uma mudança 
localizada das propriedades do tecido (mudança na intensidade da imagem), ou uma combinação desses casos 
(Thirion & Calmon, 1999). Foram feitos experimentos sintéticos considerando cada um dos casos e os resultados 
obtidos foram comparados com os da segmentação. Conforme a deformação se tornou mais importante do que a 
mudança na intensidade da imagem, a técnica de Thirion e Calmon calculou a mudança no volume com mais 
precisão do que a segmentação (Thirion & Calmon, 1999). De 1999 até o presente momento, a Técnica de Demons 
foi aprimorada por Lu e Mandal (Lu et al, 2010) melhorando, assim, a qualidade de corregistro. Por isso, hoje em 
dia é possível utilizar essa técnica para avaliar a evolução do volume de adenomas hipofisários com uma precisão 
ainda maior. Objetivos: Desenvolver metodologia local de acompanhamento do volume tumoral de adenomas 
hipofisários utilizando a Técnica Aprimorada de Demons e compará-la com a técnica de segmentação da 
plataforma 3D Slicer e com a segmentação manual. Resultados e Discussão: O projeto foi recentemente aprovado 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa e as imagens obtidas estão sendo processadas e segmentadas manualmente.  
O método de Thirion e Calmon foi implementado e testado por meio da imagem de um único paciente. A diferença 
do volume tumoral pré e pós-terapia obtida, foi comparada com a obtida por meio da segmentação manual. A 
segmentação por meio da plataforma 3D Slicer não foi possível para as imagens do voluntário em questão. 
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Os feixes de elétrons clínicos são compostos por uma mistura de elétrons puros e fótons de freamento produzidos 
nas estruturas internas do cabeçote do acelerador, chamados de fótons contaminantes. O conhecimento preciso 
da contribuição dos fótons é importante tanto para o cálculo da dose em profundidade quanto para o planejamento 
do tratamento. Existem ao menos duas abordagens para determinar essa contribuição: a) Modelo Analítico para 
calcular o espectro dos fótons contaminantes, b) Modelo Semiempírico via ajuste matemático de uma função 
biexponencial por meio de algum método de otimização. Neste trabalho mostrara-se que a sinergia modelo 
semiempírico-algoritmo de recozimento simulado generalizado consegue reconstruir efetivamente a dose dos 
fótons contaminantes de quatro feixes de elétrons clínicos de diferente energia nominal. 
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X-ray fluorescence (XRF) analysis can provide simultaneous quantitative information on many elements present 
in biological specimens at trace level concentrations. Quantitative analysis based on fundamental parameters 
procedures are usually limited by knowledge of the excitation spectrum and matrix composition. Specially for the 
micro X-ray fluorescence (μ-XRF) technique applied to biological samples, these factors are only approximately 
known, or unknown. This work employs a methodology for determining the excitation spectrum using the 
scattering profile of a known composition and low atomic number sample of polymethyl methacrylate (PMMA). 
The excitation white beam was focused down to a diameter of 24 μm on PMMA sample plane by a Kirkpaetrick-
Baez optics. PMMA samples of 182 μm thickness were used in order to avoid multiple scattering events. Samples 
were placed on a XYZ stage and scanned in zig-zag mode, with 30 μm step. The acquisition time was 45 s per 
pixel. Incident and take-off angles of 45° were used. The fluorescent spectra were acquired by a Si detector. The 
measurements were performed in air at the XRF beam line of the Brazilian Synchrotron Light Source, LNLS, 
Campinas, SP, Brazil. Obtained spectra were corrected for polarized scattering using 98% of parallel and 2% 
perpendicular composition, as well as Compton shift effects. The corrected spectrum was compared with an 
independent spectrum previously obtained by a photodiode in the same geometry. Results showed good 
agreement between the spectral distribution obtained with this methodology and the independent one. Accuracy 
tests on quantification procedure were made, with aid of standard reference materials, in order to evaluate the 
quality of reconstructed spectral data on practical applications. Results showed an accuracy up to 7 % for interest 
trace elements. The spectra obtained by this methodology provides a fine description of the excitation distribution 
at sample plane with a single and fast measurement. This information is of crucial relevance for quantitative 
standardless analysis based on fundamental parameters. Throughout this year, we were able to understand the 
minutiae involved in the spectral correction procedure and its weight in the quantification process of trace 
elements in biological samples. The application of this knowledge will enable us to correctly quantify trace 
elements in breast samples.    
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Transcranial magnetic stimulation (TMS) has been extensively used to study cortical brain function and to treat 
several neurological disorders. TMS devices still lack specificity and accuracy in targeting brain structures. In 
this context, this thesis aimed to develop three advanced technologies for TMS: i) an open-source, 
neuronavigation software and methods for characterization of neuronavigation systems, ii) a methodology to 
evaluate the mismatch between measured and nominal parameters of TMS devices, iii) a modeling and 
construction of a TMS coil with controllable electric field (EF) orientation. 

During the past year, the construction of a new TMS coil with controllable stimulus orientation was conducted at 
Aalto University, Finland as a doctoral mobility programme. Commercially available devices require manual 
adjustment of the coil over the scalp to target a single area in a specific EF orientation. Manual placement of coil 
contributes to an increase in responses variability and makes difficult the positioning control. The aim of this 
project step was to combine a set of two thin overlapping coils, defined as multi-coil, to allow electronic control 
of the EF orientation without the need of manual adjustments. Additionally, we aimed to investigate with high 
angular resolution how the motor evoked potentials (MEP) depend on the EF orientation. 

The development of the multi-coil device was executed in three steps. First, the current lines and paths for wire 
winding was computed using a modified version of scripts to numerically solve Maxwell’s. Second, the coil 
former was designed and manufactured using laser sintered nylon and coil windings made with copper wires. 
Finally, the multi-coil was connected to a stimulation electronic unit developed in our lab and calibration was 
performed to obtain full control of EF orientation at intensities capable of stimulating the cortical neurons. After 
safety tests and device calibration, we performed an experiment with 12 healthy volunteers. Surface 
electromyography signals were recorded from three distinct hand muscles. Multi-coil stimulation was applied 
over the spot in the scalp capable of evoking maximum MEP with minimum current intensity. MEP amplitudes 
were recorded after TMS stimulation in 120 different coil orientations. Analysis of response curves showed that 
maximum MEPs are obtained when EF orientation is approximately perpendicular to the central sulcus in the 
brain. Our results also suggest that shifts of about 30° from optimal orientation seems to cause a reduction of 
about 50% in evoked response amplitude. Ultimately, EF orientation approximately parallel to central sulcus 
evoked minimal or no muscular responses. Altogether, the optimal alignment between EF and neuronal structures 
seems to be a key 
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O estudo de dinâmicas populacionais utiliza técnicas matemáticas para promover uma descrição quantitativa do 
crescimento e evolução de uma determinada população, considerando-se os fatores biológico, sociais e ambientais 
relevantes. Para cada conjunto de fatores considerados, obtém-se um modelo diferente, donde se pode concluir 
seus impactos sobre o crescimento populacional. Esse tipo de problema possui ampla aplicação, por exemplo, na 
produção de materiais, remédios e produtos produzidos por bactérias. Com a modelagem matemática/estatística 
pode-se ainda inferir quais parâmetros são relevantes no que se diz respeito a esta dinâmica de populações. Além 
disso, esta mesma modelagem pode tornar possível a extração de grandezas relevantes para um dado problema, 
analisar a distribuição de seus indíviduos, analisar diversas características presentes em determinadas 
comunidades de uma dada população. Neste trajeto de conexões, depara-se com transformações de Box-Cox, que, 
de maneira simplificada, transforma dados que seguem distribuições em lei de potência a distribuição Normal. 
Em sua formulação mais simples, as transformações de Box-Cox podem ser interpretadas como a função 
logaritmo generalizada de Tsallis. Existe um grande “campo a ser explorado” e uma conexão ainda não efetivada 
no que diz respeito às funções generalizadas: como tais funções se comportam no espaço complexo? Esta pergunta 
pode desencadear novos conceitos, novas idéias e novas conexões. Como histórico do que foi desenvolvido no 
último ano podemos indicar a criação de algoritmos que simulem transformação de dados em distribuições de 
probabilidades ligadas a interação entre comunidades de uma dada população, estudo de funções de variáveis 
complexas, estudo das funções exponencial e logaritmo generalizadas reais espaço complexo com objetivo de 
chegar a uma q-Transformada de Fourier inversa. Também trabalhamos como monitor PAE da disciplina Cálculo 
numérico para o curso de Matemática Aplicada a Negócios. 
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O desenvolvimento da indústria de semicondutores resultou em avanços no processamento e armazenamento de 
dados, miniaturização e consumo eficiente de energia de dispositivos eletrônicos de variadas aplicações. Esses 
avanços tecnológicos, impulsionados pela demanda crescente da otimização de atividades manuais, possibilitaram 
a introdução da microeletrônica em áreas distintas da ciência. A convergência da microeletrônica com a medicina 
é promissora e gera oportunidades antes impraticáveis. Nesse sentido, o desenvolvimento de dispositivos 
implantáveis abre uma nova dimensão para a área medica: onde sinais fisiológicos de interesse podem ser 
continuamente monitorados, criando um mapa amplo das funções fisiológicas do corpo em função do tempo e 
tronando-se uma ferramenta relevante para apoio no diagnóstico, tomada de decisão, acompanhamento da 
evolução clínica e pesquisas acadêmicas, assim como, fonte de dados quantitativos e qualitativos. A pressão 
arterial é um parâmetro indispensável nas investigações cardiovasculares. Atualmente, o método de 
pletismografia de cauda é utilizado por um número considerável de pesquisadores para medir a pressão arterial 
em experimentação animal. Entretanto, esse método além de custoso em termos de tempo e inconveniência, ao 
preparar cada animal para o procedimento, também gera incertezas na medição em decorrência de que o animal 
é retirado do seu ambiente e imobilizado em um tubo cilíndrico, causando estresse e consequentemente alterações 
nas medidas. Outra desvantagem está relacionada à inviabilidade de o pesquisador ter os dados continuamente 
sendo adquiridos, impossibilitando criar um mapa dos sinais fisiológicos em função do tempo. Existe no mercado 
sistemas de telemetria para aquisição de dados de pressão arterial, porém, o alto custo de investimento dificulta a 
aplicação em grande parte das pesquisas. Desta formar, este trabalho almeja suprir a demanda por um dispositivo 
implantável de comunicação sem fio e baixo custo para monitoramento contínuo e consistente, sem intervenção 
humana, de sinais fisiológicos, idealizando inicialmente uso na pressão arterial. O sistema consiste de um 
dispositivo implantável com eletrônica embarcada e sensor de pressão que utiliza a tecnologia Radio Frequency 
Identification (RFID) para comunicação com um hardware externo e software para apresentação dos dados. 
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Introdução: O uso de biossensores vem crescendo nos tempos atuais, já que estes são dispositivos fabricados 
com a capacidade de identificar a concentração de um analito alvo. Dada esta característica, é cada vez mais 
frequente o uso deste tipo de dispositivo com o intuito de auxiliar em um diagnóstico médico. Seguindo esta 
ideologia buscamos desenvolver um sistema microcontrolado que utiliza uma matriz de sensores. Aplicando esta 
tecnologia foi construído um sistema que realiza uma leitura de quatro sensores de forma multiplexada e 
sequencial, com tempo mínimo de 1 segundo. Esse dispositivo é controlado por um sistema supervisório em um 
computador.  

Métodos: Para comprovar o uso do sistema de matriz de sensores foram utilizados quatro tipos de filmes distintos. 
Um deles consiste em um sensor de oxido de estanho dopado com flúor (FTO). Os outros 3 filmes foram 
depositados sobre a placa de FTO por eletrodeposição. Dois filmes de polianilina (PANI) e outro de polipirrol 
(PPY) foram fabricados. Os quatro filmes forma utilizados em conjunto para medir o valor de pH de diferentes 
soluções no sistema microcontrolado, já para o Sistema que utiliza o Raspiberry Pi foi usado quatro filmes de 
PANI idênticos. Eletronicamente os filmes são conectados à entrada de um CI CD4052B (multiplexador 
analógico). Depois o sinal é utilizado em um amplificador instrumental diferencial CI TO071 e a seguir é 
digitalizado, podendo ser um microcontrolador PIC18F2550 que se comunica com um computador via USB, ou 
usando um conversor de analógico para digital (ADS1115 da Adafruit) e uma plasca Raspberry PI Zero.  
 
Resultados e Discussões: Para ambos os sistemas de medidas temos uma clara distinção entre as respostas de 
cada filme de forma individual, conseguindo separar e analizar os resultados de forma distintas, a diferença entre 
os métodos de aquisição de dados se dá entre a precisão e estabilidades do Sistema de medidas, já que o conversor 
ADS1115 possui 16 bits contra apenas 12 bits de resolução do PIC18F2550. 
Através do microcontrolador PIC no melhor dos casos foi obtido um slope de -0,0512, erro padrão de ±0,0338 e 
um ajuste de 94,47%. Quando utilizado o Raspberry Pi obtemos um slope de -0,0292, erro padrão de ±0,0005 e 
um ajuste de 99,8%, indicando uma melhora na confiabilidade dos dados 
 
Conclusões: Os métodos de leitura de biossensores multiplexados através de um computador via USB aparenta 
uma aplicação interessante na área, pois o mesmo abre a possibilidade de realizarmos uma análise de múltiplos 
sensores de forma quase simultânea, podendo ter duas abordagens principais, uma delas é acelerar o levantamento 
estatístico quando analisamos uma mesmo analito alvo, ou outra abordagem para este Sistema consiste em uma 
análise de múltiplos analitos alvo para o mesmo experimento  
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A dosimetria por cintilação é uma das técnicas de dosimetria em tempo real mais antigas. Ele tem sido aplicada 
para medida pontual, bidimensional e tridimensional da dose. Neste trabalho pretende-se desenvolver um sistema 
para dosimetria de cintilação com emissão luminosa coletada através de uma câmera digital convencional para 
correlação com as doses absorvidas.  
O cintilador escolhido foi o antraceno, por ser o material que apresenta a maior eficiência de cintilação e a câmera 
digital utilizada foi a Nikon D90, que permite o acesso aos dados adquiridos no formato RAW. Todos as imagens 
adquiridas foram convertidas usando o programa DCRAW para o formato TIFF, sem a utilização de nenhum tipo 
de pré-processamento nos dados, e os dados foram analisados usando o MATLAB. 
Inicialmente a câmera digital foi caracterizada para avaliação da linearidade de resposta em função do tempo de 
aquisição e da intensidade luminosa detectada, da variação na resposta em função da sensibilidade configurada 
na máquina e da homogeneidade bidimensional de resposta dos seus detectores. Verificou-se que a resposta da 
câmera não é linear com o tempo de exposição e com o aumento da intensidade luminosa, verificou-se a saturação 
na resposta do detector. Além disso, verificou-se que para diferentes seleções de sensibilidade na câmera 
fotográfica a resposta detectada se altera, quando se utiliza uma maior sensibilidade a imagem adquirida apresenta 
mais ruído, em contrapartida consegue detectar sinais de baixa luminosidade, e o oposto ocorre com a menor 
sensibilidade. Por fim, verificou-se que a reposta dos sensores bidimensionalmente não apresenta grandes 
oscilações, o que possibilitaria seu uso para mapeamento bidimensional da dose.   
Com relação ao cintilador, utilizamos inicialmente o antraceno na sua forma cristalina, e em seguida 
desenvolvemos um cintilador líquido, através da dissolução do cristal de antraceno no solvente cloreto de 
metileno, ambos do fabricante Dinâmica. Para ambas amostras, avaliamos a linearidade de resposta e a 
dependência em função da taxa de dose para feixes de raios-X de kilovoltagem, através de imagens adquiridas 
com câmera digital. Verificamos que quanto maior a taxa de dose fornecida à amostra, maior é a intensidade de 
cintilação e que há uma dependência de resposta para diferentes taxas de dose. Está em andamento um estudo 
para avaliação da concentração ideal de antraceno no cintilador líquido de forma a otimizar o sistema de 
dosimetria por cintilação e a avalição da sua resposta bidimendional. 
Por tudo que foi apresentado, um potencial sistema de dosimetria por cintilação está sendo desenvolvido. 
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Colorectal cancer is one of the malignancies with the highest incidence in Brazil and, in most cases, has little 
noticeable symptoms until the disease is already advanced. There is also a high incidence of metastasis, which is 
the leading cause of death on patients in question. Currently the examination that seeks to diagnose metastasis in 
colorectal cancer is the PET-CT, an imaging technique that uses radioactive tracers to differentiate healthy tissue 
from cancerous tissue. Despite the high efficiency of the exam, there are a number of factors that hinder its 
implementation and examination. Thinking about simplifying the examination and make a faster diagnosis for 
patients with colorectal cancer, this work aims to develop a simplified diagnostic process based on an 
electrochemical biosensor in which single strands of microRNAs are immobilized on the surface of gold 
electrodes to make its complementary strand detection by electrochemical impedance spectroscopy (EIS). The 
sequence that will be immobilized corresponds to miRNA-224, whose high expression was recently correlated 
with the aggressiveness and the incidence of metastasis in colorectal cancer. This work was based on projects 
currently at development at SENSORMAT research group. 
 
In this study clean gold electrodes were incubated with a mixture of thiol modified DNA sequence that 
corresponds to miRNA-224 and mercaptohexanol in order to form a mixed self-assembled monolayer. Then EIS 
measurements were recorded in a solution of 2 mM K4[Fe(CN)6] + 2 mM K3[Fe(CN)6]  in 50 mM PB + 100 mM 
K2SO4, pH 7.0 (EIS buffer), using a three-electrode cell with a Hg/Hg2SO4 reference and a platinum wire counter 
electrode. For each tested concentration of complementary strands, the electrode was than incubated for 30 
minutes in a solution of complementary DNA strands in EIS buffer, so the complementary strands could hybridize 
to the probe. The negative charge of the DNA probe produces an electrostatic barrier to the negatively charged 
redox marker [Fe(CN)6]3-/4-, which hinders the charge transfer processes between the redox marker in solution 
and the electrode. For this reason, a higher DNA density on the electrode surface results in higher values of charge 
transfer resistance (Rct) [1]. 
 
It was possible to notice an increase of the Rct values according to the concentration of complementary strands 
that are added to the electrode’s surface, suggesting that the complementary strands hybridized. It was than 
possible to build a curve to understand the behavior of the impedance on the electrodes when the concentration 
of complementary strand added to it changes. 

 [1] N Formisano, P Jolly, N Bhalla, M Cromhout, SP Flannagan, R Fogel, JL Limson and P Estrela : Optimisation 
of an Electrochemical Impedance Spectroscopy Aptasensor by Exploiting Quartz Crystal Microbalance with 
Dissipation Signals , Sensors and Actuators B, vol 220, pp 369-375, December 2015 
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A física do espalhamento sonoro procura entender a forma como ocorre a propagação de ondas num meio, de 
forma que as ondas incidentes são desviadas de seu percurso inicial por algum centro espalhador. O espalhamento 
de ondas tem influências nas propriedades mecânicas do meio em que ela se propaga. Podemos descrever o 
processo de espalhamento de uma onda pela resposta do centro espalhador ao interagir com ela. Por exemplo, um 
material rígido, ao ser incidido por uma onda acústica, vibra de acordo com a frequência da onda que o incide: 
essas vibrações se propagam no meio no qual esse material está inserido na forma de radiação mecânica 
secundaria, precisamente a onda espalhada. O material que causa o espalhamento tem influência direta na maneira 
como a onda é espalhada. Materiais viscoelásticos, ou seja, que apresentam natureza viscosa e elástica quando 
sob a ação de pressões externas, são de interesse por serem usados na modelagem de células biológicas, bem 
como na engenharia de polímeros. O trabalho que vem sido conduzido tem por propósito desenvolver um estudo 
teórico, explorar expressões fundamentais para a representação de ondas acústicas que interajam com materiais 
viscoelásticos. Para isso, estudou-se inicialmente o comportamento de uma onda sonora, as grandezas físicas que 
a caracterizam (o campo de pressões 𝑝 e o campo de velocidades induzidas no meio em que a onda se 
propaga, 𝑣), dentro de um fluido ideal e, posteriormente, sendo espalhada por uma esfera acusticamente rígida. 
Ainda, foi feita uma revisão bibliográfica sobre materiais viscoelásticos, revisando modelos teóricos que os 
descrevam em termos de suas grandezas constituintes (tensores de tensão e deformação, por exemplo). Para o 
futuro, pretendemos explicitar a forma dos campos de radiação acústica internos aos centros espalhadores, 
relacionar tais quantidades com as seções de choque envolvidas no espalhamento, para partículas viscoelásticas 
de diferentes simetrias. Num âmbito de aplicações, inspira-se que a exploração dessa área teórica possa alavancar 
tecnologias como a produção de metamateriais de propriedades acústicas relevantes para aplicação na indústria e 
pesquisa, bem como na produção de novos objetos simuladores de tecido humano (phantoms) para simulações 
experimentais.   
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O sistema triangular hipocampo-córtex pré frontal (CPF)-tálamo mediodorsal (Tmd), em seu funcionamento 
saudável, está relacionado com a memória de trabalho e a alternância entre consciência e inconsciência e, em sua 
disfunção, tem influência em esquizofrenia, amplificação de crises epilépticas, déficits cognitivos e déficits de 
consciência como psicose. Desse modo, a compreensão dos mecanismos por trás das dinâmicas globais geradas 
pelo sistema hipocampo-CPF-Tmd torna-se importante não só para o estudo teórico, mas também para propor 
métodos de prevenção e tratamento relacionados às disfunções. A simulação computacional permite o controle 
livre das variáveis envolvidas nos fenômenos descritos, possibilitando estudos e experimentos que seriam 
inviáveis ou de difícil execução em experimentos in vivo ou in vitro. Este projeto tem como objetivo a construção 
de um modelo computacional do sistema talamocortical, em específico envolvendo o CPF e o Tmd, que receba 
como entrada e principal meio de estimulação projeções do hipocampo. Serão realizadas análises da atividade 
global das redes modeladas em função de diferentes protocolos de estimulação hipocampal, de modo que seja 
possível estudar como a reverberação das conexões plásticas entre hipocampo e CPF se refletem nas oscilações 
talamocorticais. O modelo do córtex contém detalhes estruturais da microcircuitaria cortical local, com neurônios 
excitatórios e inibitórios arranjados em camadas. Cada camada contém diferentes números de neurônios que são 
conectados entre si seguindo probabilidades de conexão retiradas da literatura. O tálamo será representado por 
uma rede genérica com neurônios talamocorticais e reticulares talâmicos e as entradas hipocampais por trens de 
disparos com diferentes frequências e intensidades. Pretende-se utilizar o modelo computacional para fazer um 
estudo comparativo com dados experimentais das dinâmicas geradas no sistema hipocampo-CPF-Tmd, dadas 
diferentes condições de estimulação e possíveis alterações nas conexões do sistema talamocortical. Na etapa atual 
de desenvolvimento do projeto foi realizada a construção do modelo computacional das redes córtico-talâmicas 
e estudada sua atividade espontânea. Os neurônios simulados seguiram o formalismo do modelo integra-e-dispara 
com adaptação exponencial, o qual é capaz de reproduzir diferentes classes eletrofisiológicas corticais e talâmicas 
com variações de poucos parâmetros. Os resultados parciais mostram que a rede construída é capaz de apresentar 
atividade global espontânea irregular e de baixa frequência (~1 Hz) com variações específicas por camada 
cortical, tal como esperada para o córtex em repouso. Ademais, pôde ser observado padrões de oscilação 
característicos de atividade córtico-talâmica. Para a próxima etapa a implementação da plasticidade sináptica e 
de protocolos de estimulação da rede, os quais já estão em andamento, serão finalizados e permitirão o 
prosseguimento a estudos mais específicos. 
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 Materiais complexos, compostos por uma mistura de vários elementos químicos, podem ser convenientemente 
descritos pelo número atômico efetivo (Zef). Este parâmetro não é constante para um dado material, pois depende 
da energia e do processo de interação envolvido. No entanto, esse parâmetro é considerado como uma forte 
ferramenta de auxílio na caracterização de dosímetros e de materiais biológicos. O objetivo deste trabalho foi 
montar, otimizar e validar arranjos experimentais para obtenção do coeficiente de atenuação linear mássico (μ/ρ) 
e da razão de espalhamento R/C (Rayleigh-Compton), além de elaborar algoritmos que permitam determinar o 
número atômico efetivo (Zef) de diferentes materiais de interesse biológico através dos valores medidos de μ/ ρ 
e da razão R/C. Procurou-se também analisar e escolher diferentes materiais de interesse biológico como materiais 
equivalentes a tecidos biológicos (i.e., propriedades de atenuação e de espalhamento similares com àquelas do 
tecido o qual pretende-se simular) com base nos resultados de Zef.  O (μ/ρ)exp, foi determinado em geometria de 
feixe estreito, usando um tubo de raio X com alvo W (Z=74), operado a 45 e 60kVp, e um detector dispersivo em 
energia, DDE (X123SSD). O sistema foi otimizado mediante a escolha de uma espessura ótima (xótimo=15mm) 
de amostra que minimizasse as incertezas nos valores de (μ/ρ)exp. Para determinar (R/C)exp, construiu-se um 
segundo arranjo experimental adotando a geometria de reflexão, com uma fonte de 241Am (E=59,54keV) e um 
detector DDE (X-100CdTe). O sistema foi otimizado mediante escolha do ângulo de espalhamento ótimo 
(θótimo=35°) que melhor resolvesse os picos Rayleigh e Compton. Ambos arranjos foram validados mediante 
medidas com materiais de referência (Acrílico e Nylon). Os Zef foram obtidos pelo seguinte algoritmo: Plotou-
se (μ/ρ)teo ((R/C)teo) em função de Z de elementos puros; Ajustou-se um polinômio de grau 3 e calculou-se a 
função inversa e com ela substituiu-se cada valor de (μ/ρ)exp ((R/C)exp)  para achar os (Zef)exp associados.  Os 
valores obtidos de (μ/ρ)exp e (R/C)exp para os materiais de referências forneceram resultados consistentes e 
reproduzem os valores esperados pela literatura, com incertezas inferiores a 10% sob um intervalo de confiança 
de 95%, para ambos os casos. Os (Zef)exp determinados revelaram, além da dependência energética, uma forte 
dependência com a grandeza de interação adotada para o seu cálculo. Teflon e Poliacetato mostraram-se fortes 
candidatos para materiais equivalentes a Tecido Glandular Mamário. Por fim, as metodologias otimizadas 
forneceram resultados satisfatórios de (μ/ρ)exp e (R/C)exp. Concluise que (Zef)μ/ρ e (Zef)R/C atuam como 
ferramentas muito sensíveis e eficientes para serem utilizadas como parâmetro de escolha de materiais 
equivalentes a tecidos biológicos.   
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Materiais termoluminescentes são materiais que quando aquecidos exibem luminescência. Esta pode ser explicada 
pela teoria de bandas de energia de cristias. Os dosímetros termoluminescentes (TLDs) são largamente utilizados 
com o intuito de quantificação de doses de radiação ionizante em diferentes aplicações, como, por exemplo, 
dosimetria ocupacional em indústrias, hospitais ou usinas nucleares e em controle da qualidade em procedimentos 
médicos. Os dois materiais mais utilizados em dosimetria são o fluoreto de lítio dopado com magnésio e titânio 
(LiF:Mg,Ti, ou TLD-100) e o sulfato de cálcio dopado com disprósio (CaSO4:Dy ou TLD-900), sendo esse último 
o único material produzido no país para fins de dosimetria. 

Neste trabalho foram utilizadas pastilhas de CaSO4:Dy, produzidas de acordo com as já comercializadas pela 
empresa MRA Indústria Ltda, com o intuito de estudar alguns de seus parâmetros dosimétricos, como 
sensibilidade e homogeneidade. As pastilhas foram produzidas pelo método de Yamashita, em que os cristais são 
formados com CaCO3 mais dopante em solução de H2SO4.  

Um grupo de 80 pastilhas de CaSO4:Dy foi utilizado para avaliação da dose inicial necessária para estabilização 
das armadilhas eletrônicas formadas no cristal dopado a partir da irradiação. Desta forma, uma dose de 20 mGy 
em fonte de Césio-137 foi utilizada para pré-irradiação das pastilhas do grupo. Após a pré-irradiação, o grupo foi 
irradiado com doses sucessivas de 2,02 mGy em uma fonte de Césio-137 do Centro de Instrumentação, Dosimetria 
e Radioproteção (CIDRA). Para todos os procedimentos de leitura entre as irradiações sucessivas, o tratamento 
térmico pré-leitura consistiu em 30 minutos a 100 ºC em estufa e o tratamento térmico pré-irradiação em 20 
minutos a 300 ºC em forno. As leituras foram realizadas em leitor Thermo Scientific, modelo Harshaw TLD 3500, 
no intervalo de 50 a 310 ºC com curva de aquecimento de 5 ºC/s. 

Foi observado que as pastilhas do grupo apresentam uma homogeneidade de resposta de 80%. Para obter a 
estabilização das armadilhas desse grupo foi necessária uma dose total de 34,14 mGy. O fator de calibração médio 
das pastilhas do grupo para o feixe de Césio-137 foi de 7,6 ± 0,3 µGy/nC. 

A definição da dose inicial para estabilização das armadilhas dosimétricas é importante para a reprodutibilidade 
dosimétrica em procedimentos que utilizam grupos novos de pastilhas. Desta forma, esse resultado pode auxiliar 
no desenvolvimento de um protocolo de uso desses dosímetros. 
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O câncer de mama é o tipo de câncer mais frequente entre as mulheres, sendo a mamografia a técnica mais 
utilizada para sua detecção. No entanto, essa técnica possui limitações, como a não visualização de tumores 
menores que 5mm e baixo contraste, visto que as propriedades de atenuação dos tecidos normais e tumorais são 
semelhantes. Outro fator que degrada o contraste da imagem mamográfica é a radiação espalhada, apesar desse 
fato, novas técnicas baseadas na detecção e análise do perfil de espalhamento vêm sendo empregadas em um 
vasto campo de aplicação, como na caracterização de materiais e tecidos biológicos (tecido mamário). Porém, 
ainda são poucos os estudos que utilizam esta informação para formar uma imagem mamográfica complementar 
e quantificam a dose absorvida pelo tecido para tal fim. O estudo experimental de tais imagens de mamas de 
dimensões reais demanda um número grande de experimentos em diversas situações (energia, espessura, 
composição, etc), assim uma das alternativas para seu estudo é a utilização de simulação computacional.  

Este projeto tem como objetivo a obtenção e estudo, por simulação computacional, de imagens geradas por 
espalhamento utilizando a técnica de difração de raios  X  dispersivo em energia (EDXRD), na qual é medido o 
espectro de energia do espalhamento a partir da amostra em um ângulo fixo. Neste trabalho, serão obtidas imagens 
por espalhamento de tecido mamário através de simulação Monte Carlo, utilizando o código PENELOPE, de um 
sistema clínico e realizados os cálculos da dose glandular média para tal fim. Posteriormente, serão analisadas a 
capacidade dessas imagens na detecção e localização de nódulos de diversas dimensões no interior da mama, bem 
como a viabilidade dessa imagem.   

A respeito das atividades desenvolvidas durante o último ano deste projeto, inicialmente foi realizada a 
implementação no código PENELOPE de um sistema EDXRD, o qual está em fase de validação através da 
comparação dos perfis de espalhamento de materiais tecidoequivalentes obtidos tanto experimentalmente como 
computacionalmente. A função de interferência para o PMMA foi obtida e implementada no código PENELOPE, 
uma vez que em ângulos pequenos, os fótons espalhados coerentemente sofrem efeitos de interferência 
responsáveis pela caracterização de tecidos. Posteriormente, foi realizada a otimização do sistema variando 
diversos parâmetros, como espessura da amostra, sistema de colimação acoplado aos detectores, distância entre 
o detector e a amostra, e ângulo de espalhamento do detector utilizado para medir o feixe espalhado. Foi estudada 
e posteriormente obtida a resolução de momento transferido intrínseca do sistema experimental utilizado. No 
momento, está sendo implementado no código de Monte Carlo um contador que considera o múltiplo 
espalhamento, de modo a analisar sua importância. Também estão sendo realizadas medidas experimentais de 
amostras de tecidos mamários, e posterior análise desses espectros de modo a definir-se a maneira que será 
efetuada a diferenciação no sistema computacional dos diversos tecidos que compõem a mama. 
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A utilização de sistemas de neuronavegação possibilitam o aumento da precisão e exatidão em procedimentos 
clínicos e experimentais em neurociência, como a estimulação magnética transcraniana (EMT)[1]. Porém, sua 
utilização se torna limitada pelo alto custo, facilidade de uso e pela baixa portabilidade. Nesse cenário, o 
desenvolvimento do InVesalius Navigator[2] como uma ferramenta de distribuição gratuita e de código fonte 
aberto se torna uma alternativa viável para suprir essa lacuna. Pulsos magnéticos gerados por uma bobina 
posicionada externamente sobre o córtex motor primário induz campos elétricos no tecido cortical, 
despolarizando neurônios. Os potenciais de ação resultam em um potencial evocado motor (PEM) no músculo 
alvo[3]. A amplitude do PEM depende diretamente da orientação da bobina e do sítio de aplicação do pulso de 
EMT[4]. Logo, para a reprodutibilidade dos experimentos com EMT é necessário o monitoramento em tempo 
real dos ângulos da bobina de EMT.  O software InVesalius possui ferramentas específicas para neuronavegação, 
como a criação de marcadores e segmentação de estruturas. No entanto, o sistema desenvolvido ainda não contava 
com a monitoração da bobina de EMT e também precisava de validação para uso experimental. Desta maneira, o 
objetivo deste estudo foi implementar as ferramentas necessárias para posicionamento da bobina de EMT e 
também quantificar a precisão e acurácia do navegador para dois modelos de rastreadores espaciais comparando-
os com dois sistemas comerciais de neuronavegação.  Para o monitoramento da bobina de EMT foi fixado o 
sensor do rastreador espacial na bobina. Após o sítio e as orientações de estimulação forem encontrados, o usuário 
deve definir esta posição como o alvo da navegação. Em seguida, uma nova interface é criada contendo três 
bobinas fixas em diferentes orientações, cada bobina informa sobre determinado movimento de rotação necessário 
para posicionar na mesma orientação do alvo previamente escolhido. Quando o posicionamento estiver dentro da 
margem de aceitação as bobinas mudam de cor para verde, informando visualmente que o estímulo pode ser 
efetuado. A validação do neuronavegador foi realizada através de um objeto simulador para caracterização. Em 
seu interior foram trançados fios de nylon, os cruzamentos dos fios formam uma rede de 484 pontos divididos em 
quatro planos. As imagens tomográficas do objeto simulador cúbico foram simuladas. A acurácia do sistema foi 
definida como a média das distâncias euclidiana entre as coordenadas da imagem e as coordenadas digitalizadas. 
A precisão foi definida como o desvio padrão das medições de acurácia. Resultando em uma acurácia de 1,52mm 
e precisão de ±0,58mm para o rastreador Patriot. Para o rastreador MTC acurácia de 1,46mm e precisão de 
±0,52mm. O sistema Nexstim eXimia NBS 3.2.1 apresentou acurácia de 1,12mm e precisão de ±0,46mm. Para 
versão 4.3.1 a acurácia foi de 1,16mm e precisão ±0,56mm. Todos os sistemas resultaram abaixo do limite 
superior de 3mm[5], validando assim o uso do sistema de neuronavegação para experimentos em neurociências.  

[1] P. Julkunen et al., “Comparison of navigated and non-navigated transcranial magnetic stimulation for motor 
cortex mapping, motor threshold and motor evoked potentials,” Neuroimage, vol. 44, no. 3, pp. 790–795, 2009. 
[2] V. H. O. Souza et al., “Neuronavigation software for transcranial magnetic stimulation,” Brazilian J. Med. 
Phys. - Proc. 18th Int. Conf. Med. Phys., vol. 5, p. 83, 2010.  

[3] P. M. Rossini et al., “Non-invasive electrical and magnetic stimulation of the brain, spinal cord, roots and 
peripheral nerves: Basic principles and procedures for routine clinical and research application. An updated report 
from an I.F.C.N. Committee.,” Clin. Neurophysiol., vol. 126, no. 6, pp. 1071–107, Jun. 2015. 

 [4] V. H. Souza, T. M. Vieira, A. S. C. Peres, M. A. C. Garcia, C. D. Vargas, and O. Baffa, “Effect of TMS coil 
orientation on the spatial distribution of motor evoked potentials in an intrinsic hand muscle,” Biomed. Eng. / 
Biomed. Tech., vol. 0, no. 0, 2017. 

 [5] P. Grunert, K. Darabi, J. Espinosa, and R. Filippi, “Computer-aided navigation in neurosurgery,” 
Neurosurgical Review, vol. 26, no. 2. pp. 73–99, 2003. 
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RESUMO: Foi implementada uma análise computadorizada da curva de emissão (CGCA) utilizando dados 
provenientes do software WinREMS de dosímetros termoluminescentes que absorvem e armazenam a energia da 
radiação ionizante, que é reemitida na forma de radiação eletromagnética. A luz emitida é então detectada por 
uma fotomultiplicadora e correlacionada à dose absorvida recebida pelo material TL. Os picos de emissão foram 
ajustados através de um programa no MATLAB adotando o modelo de cinética de primeira ordem. O material 
testado foi o LiF:Mg,Ti e a qualidade do ajuste foi determinada por um parâmetro chamado figure of merit (FOM). 
O FOM médio obtido para o grupo de dosímetros foi de 1,5%. 
 
Palavras-chave: Termoluminescência, TLDs, Dosimetria da radiação. 
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Photoacoustic imaging (PAI) is a technique that combines contrast of optical images and ultrasound spatial 
resolution. Thus, PAI have several applications in medicine and biology: vessel imaging, perfusion measurement, 
blood oxygen saturation estimate, cancer diagnostics and tissue temperature monitoring. In this study, temperature 
monitoring using PAI was approached realizing analysis on process of thermal images formation generated by 
photoacoustic (PA) images acquired using a commercial linear array transducer. PA pressure wave amplitude has 
temperature dependence given by the Gruenesein parameter making changes in PA signal amplitude carry 
information about temperature variation in tissue, making possible PA-based thermal images formation and tissue 
temperature monitoring. Changes in PA signal amplitude were evaluated using a 1D window moving across the 
entire image. Base PA images were acquired for temperatures ranging from 36ºC to 41ºC using a phantom 
immersed in a temperature controlled thermal bath. Measurements accuracy in PA thermal images has 
dependence with processing parameters used in speckle tracking algorithm: threshold level, window length, 
overlap and filter mask dimensions. Genetic algorithm was used to optimize PA these processing parameters with 
purpose to improve accuracy of temperature measurement using PAI. The results showed that optimization in 
choose of processing parameters cause an accuracy increase in PA-based thermal images without necessity to 
make changes in experimental apparatus or in the base PA images. 
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Pontos quânticos (PQ) são semicondutores nanocristalinos. Devido às suas características únicas, tais como: 
amplo e intenso espectro de absorção, intenso e estreito espectro de fluorescência, possibilidade de escolha do 
comprimento de onda de emissão e a funcionalização de sua superfície para criar nanopartículas com afinidades 
por tecidos específicos, os PQ são aplicados em diversas áreas da ciência e tecnologia, sendo de especial interesse 
sua possível aplicação na área da saúde, em particular, em fotoquimioterapia. As porfirinas, por sua vez, são 
moléculas que já são aplicadas na medicina como fotossensibilizadores de primeira geração em terapia 
fotodinâmica. A utilização em conjunto do PQ com a porfirina pode aumentar a eficiência do tratamento devido 
aos processos de transferência de energia ou de carga. O intuito desse estudo foi verificar as interações entre a 
porfirina TPPS4 e o PQ de CdTe funcionalizado com o ácido MPA. Em pH 4,0 foi notada mudança nos espectros 
de absorção e de fluorescência da porfirina com a adição de PQ, indicando que a porfirina está passando da forma 
biprotonada para a forma desprotonada, ou seja sem prótons ligados ao anel porfirínico. Isso pode estar ocorrendo 
devido à transferência de prótons da TPPS4 para o PQ. A porfirina TPPS4 em pH 7,0, região em que não há 
prótons ligados ao anel porfírínico, não apresentou mudanças no espectro de absorção nem no espectro de 
fluorescência com a adição de PQ reforçando que as mudanças espectrais ocorrem devido ao efeito de 
transferência de prótons. Embora os experimentos indiquem que o PQ de CdTe funcionalizado com MPA induz 
uma desprotonação da porfirina a natureza dessa interação ainda é desconhecida, sendo necessários mais 
experimentos. Outro ponto a se considerar para uma possível aplicação futura é se a presença de estruturas nano 
organizadas podem causar mudanças nessas interações PQ-Porfirina. Para isso planeja-se um estudo mais 
detalhado envolvendo micelas (modelos de membrana), proteínas e outras nanopartículas. 
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FABPs são proteínas ligantes de ácidos graxos que compõem uma pequena família de proteínas citoplasmáticas 
(14 - 16 kDa) com participação em muitos processos, especialmente aqueles envolvidos no transporte de ácidos 
graxos e lipídios. A principal função das FABPs é ligar reversivelmente e transportar ligantes hidrofóbicos, como 
ácidos graxos saturados e insaturados de cadeia longa (FA). A estrutura primária das FABPs varia de membro 
para membro, indo o grau de similaridade desde 28 até 70%. Já as estruturas terciárias são altamente conservadas, 
consistindo de 10 fitas β antiparalelas, arranjadas em dois conjuntos aproximadamente ortogonais de 5 fitas β, 
que formam uma cavidade de cerca de 500 Å³, onde se acomoda a molécula de ácido graxo. Apresentam ainda 
duas pequenas α-hélices, A1 e A2, conectadas por um loop formando uma região denominada portal. Esta 
estrutura chamada de portal modula a entrada de FAs na cavidade e acreditase ser responsável pela interação entre 
FABP e membranas. Neste projeto, utilizamos dinâmica molecular para investigar os mecanismos de interação 
entre a proteína ligante de ácidos graxos de cérebro humano (B-FABP) e as membranas de modelo lipídico. Em 
um estudo anterior de nosso grupo, utilizamos marcação de spin sitio dirigida e ressonância paramagnética 
eletrônica (SDSL-ESR) para identificar as mudanças conformacionais que ocorrem na região do portal na 
presença de modelos de membranas. Para investigar ainda mais o mecanismo de entrega e para confirmar o 
modelo proposto com base em nossos resultados de SDSL-ESR, agora utilizamos softwares NAMD, VMD e MD-
ANALISYS para modelagem, visualização e análise de modelos de membrana lipídica e proteína, 
respectivamente. A estrutura proteica e a membrana lipídica foram construídas e agora estão no ponto de começar 
a executar as simulações sobre como elas interagem. Acreditamos que nossos resultados fornecerão uma imagem 
completa das mudanças estruturais responsáveis pelo mecanismo colisional de entrega. 
 

 

  



49 
 

Interaction of Dengue Virus Fusion Peptide and Mimetic Membranes 
Priscilla Freddi, Eduardo F. Vicente, Antonio J. da Costa Filho 

1Laboratory of Molecular Biophysics - Faculty of Philosophy, Sciences and Letters of Ribeirão 
Preto, University of São Paulo (email: priscillafreddi@usp.br) 

2Faculty of Science and Engineering - Campus of Tupã, State University of São Paulo (UNESP) 

Dengue is a tropical disease with the Aedes aegypti being the major contaminant vector. Understanding the 
interaction mechanisms between the Dengue virus and its host are of great interest and importance for therapeutic, 
since this information may assist the development of new drugs or of new vaccines. Here we focus on the basics 
of these interactions that occur at the molecular level. The first step of the host cell infection is the fusion of the 
virus with the plasma membrane. A small hydrophobic protein domain, known as fusion peptide, mediates this 
process. Due to conformational changes that occur depending on the environment, this domain interacts with cell 
membranes, leading to a fusion of both membranes. Once linked, the viral nucleocapsid can be released into the 
host cell, allowing the virus replication. In this project, we study the influence on fusogenic activity of the flanking 
region of the fusion peptides derived from E glycoprotein and its interaction with membrane mimetics. To do so 
we used Fluorescence and Circular Dichroism (CD). We synthesized dengue fusion peptides of serotypes 1 and 
3 with their flanking regions and their mutants containing cysteine-serine substitutions. On the studies of the 
interaction of membranes and peptides, we used appropriate membrane mimetics, using fluorescents probes for 
the fusogenic activity. Preliminary results showed that the peptides maintained structures mostly disordered even 
in the presence of liposomes and the fusion capacity is slightly higher for the serotype 1 peptide, being higher for 
the native sequences.  This work was supported by Coordination for the Improvement of Higher Education 
Personnel (CAPES), by The São Paulo Research Foundation (FAPESP), and by the National Research Council 
(CNPq). 
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Detecting cancer at earlier stages is critical for effective therapeutic procedures and reduction of mortality. 
Molecular imaging plays a crucial role to improve the early diagnosis of cancer. Magnetomotive ultrasound 
(MMUS) imaging is a technique developed to improve the detection of magnetic nanoparticles (MNPs) by 
ultrasound.  The advantage of using contrast agents with nanoscale dimensions is their ability to target biologic 
events at the molecular and cellular levels. In this technique, MNPs are used to label a specific tissue and an 
induced displacement, due to the interaction of MNPs with an alternating magnetic field, is detected by ultrasound 
imaging. Therefore, it is desirable to use MNPs with high saturation magnetization to enhance the induced 
displacements, consequently, improving the visualization of the contrast agent at lower concentrations. 

Five different Zn-substituted magnetite nanoparticles, ZnxFe1-xFe2O4 (x=0.0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4) prepared 
by a one-pot simple coprecipitation reaction and they were used as contrast agents in MMUS imaging. MMUS 
images were obtained from five different gelatin phantoms with semi-spheres inclusions of 1 cm in diameter and 
0.7 wt% concentration of MNPs. The setup for MMUS consisted of a custom build coil for generating the 
magnetic field and an ultrasound system (Sonix RP) used for echo signal acquisition, which used a linear 
ultrasound transducer operating at 9.5 MHz and was positioned opposite the coil. An interface software system 
developed in MatLab was used for data acquisition and processing. 

The results showed that all samples were in superparamagnetic state with the size distribution between 
30-40 nm. The magnetization of magnetite was enhanced by substituting Zn for Fe in its structure. Prepared MNPs 
had different magnetization values at the field strength of 900 Oe, the maximum strength for our MMUS setup. 
All nanoparticles showed good potential to be used in MMUS imaging as a contrast agent and the induced 
displacement, in the inclusion area, changed according to their magnetization values. The highest displacement 
was 60 µm related to the composition with x=0.1, which had the highest magnetization. Superparamagnetic 
nanoparticles of Zn-substituted magnetite nanoparticles were successfully prepared using coprecipitation method. 
A significant increase was observed with substitution of zinc (at x=0.1) in magnetite structure. This relative high 
magnetization can lead to use less concentration of nanoparticles in MMUS imaging. 

My PhD project is consisting of three parts, synthesizing magnetic nanoparticles, diagnostic and 
therapeutic application of the synthesized nanoparticles. Thus far, the first two part has been successfully 
performed and the therapeutic application will be investigated later on.   
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A técnica de mamografia de dupla energia tem se mostrado um eficiente meio para o estudo de microcalcificações 
e da composição mamária, porém, combinações de qualidades de feixes diferentes podem gerar diagnósticos 
diferentes, assim como a dose absorvida da mama que será diferente para energias diferentes. A otimização deste 
tipo de técnica pode ser de grande auxilio para estudos práticos envolvendo os parâmetros estudados neste projeto, 
pois facilitará a escolha da combinação das qualidades de feixes a serem utilizadas. O projeto tem como objetivo 
o estudo e otimização de imagens de mamografia de dupla energia, na verificação da composição mamária e 
microcalcificações presentes na mama. Este trabalho será realizado primeiramente por simulação computacional, 
utilizando o código PENELOPE (Penetrarion and Energy Loss of Positrons and Electrons). Após o término desta 
etapa, será feito o estudo da técnica em ambiente clínico, com a utilização de fantomas simuladores da mama. O 
ambiente real de um exame será simulado, desde o equipamento mamográfico digital (ponto focal, compressor, 
suporte da mama e detector), até a mama (pele, tecido mamário e microcalcificações). A simulação (aquisição) 
das imagens será feita para feixes polienergéticos. As imagens adquiridas serão pré-processadas (buscando 
eliminar espalhamento e ruídos) e combinadas (duas imagens com energias diferentes) a fim de obter estimativas 
das espessuras de microcalcificações e outros componentes do tecido mamário, como lipídios, proteínas e água. 
Ao longo do ano, foi feito um estudo bibliográfico, com o objetivo de readaptar o modelo geométrico previamente 
concebido em estudos anteriores e torná-lo o mais fiel possível ao ambiente clínico real, além de corrigir erros e 
inconsistências encontrados. As adaptações realizadas foram devidamente validadas. No momento, estão sendo 
adquiridas imagens mamográficas digitais, que serão utilizadas para a implementação dos algoritmos de pré-
processamento e combinação das imagens, através de uma rotina criada em ambiente Matlab®. Estes algoritmos 
já estão sendo desenvolvidos. Posteriormente, com as imagens adquiridas, corrigidas e combinadas, será realizada 
a etapa de otimização das imagens quantitativas, variando diversos parâmetros, como a espessura da mama, 
detectores utilizados, escolhas de filtros, e ponderação de doses absorvidas.  

Palavras Chaves: Otimização, Simulação, Mamografia, Dupla-Energia, Monte-Carlo 
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 A análise de incertezas experimentais é usualmente vista como um trabalho tedioso e inútil pela maioria 
dos estudantes que realizam seus primeiros experimentos. Apesar da sua grande importância, qualquer 
interpretação intuitiva sobre o assunto é deixada para cursos mais avançados de estatística. Para evitar 
desestímulos pelo motivo citado, além de dar uma maior intuição para profissionais que lidam diariamente com 
experimentos, propomos um modelo utilizando associação de baterias em um circuito elétrico para ajudar na 
intuição sobre desvio padrão, erro padrão e soma ou subtração de incertezas. 
 O ruído sonoro proveniente de um alto-falante, quando usamos um microfone é um exemplo cotidiano de 
incerteza na tensão do circuito elétrico do microfone que representa o som produzido pela voz de quem o utiliza. 
Conseguimos relacionar esses acontecimentos cotidianos, capazes de aumentar intuição física, com o circuito do 
modelo bateria-resistor. Sabendo que o que ouvimos saindo de um alto-falante é proporcional a potência elétrica 
e não a voltagem do circuito, pudemos analisar a relação entre a potência média do som e a variância da força 
eletromotriz aplicada ao alto-falante. 

Notou-se que a potência média do ruído é equivalente à variância de uma distribuição de múltiplas 
medidas da força eletromotriz total, soma das componentes constante e variável. Esta última observação nos 
possibilita verificar como são somadas variâncias de distribuições, para casos em que se fazem várias medidas 
em um experimento genérico, incluindo novas tensões ruidosas no circuito modelo e vendo como as potências 
médias de cada ruído se relacionam para formar a potência média do ruído total. 

Incluindo novos conjuntos de baterias ao circuito verificamos que a potência média do ruído total pode 
ser escrita como a soma das potências médias dos ruídos individualmente, ou seja, o desvio padrão é somado 
quadraticamente. O sinal, por outro lado, mostrou-se somar linearmente. Esses fatos nos mostram, com 
matemática facilitada, o porquê da relação sinal-ruído decrescer com a raiz quadrada do número de medições. 
Sem o modelo proposto, a conclusão anterior fica limitada a pessoas com maior arsenal matemático. 
 No trabalho também é discutida a influência da distribuição estatística de medidas na interpretação dos 
resultados obtidos, utilizando o Teorema Central do Limite. 
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Considering the diversity of optical radiation applications in medicine, as diagnosis, therapy and surgery, increase 
the necessity to describe the light propagation in biological tissues; and determine its optical properties. The 
fundamental optical properties of interest are the absorption coefficient, 𝜇𝑎, scattering coefficient, 𝜇𝑠, total 
attenuation coefficient, 𝜇𝑡 = 𝜇𝑎 +𝜇𝑠, scattering anisotropy, 𝑔, reduced scattering coefficient, 𝜇′𝑠 = 𝜇𝑠(1−𝑔) , and 
the effective attenuation coefficient, 𝜇𝑒𝑓𝑓 . The objective of this work is to present and discuss some experimental 
methods that determine such optical properties.   

Spectrophotometry   

When the sample doesn't scattered significatively the light is possible employ an spectrometer to determine the 
molar absorption coefficient of a sample.  The advantage of this method is an excellent method for liquid samples. 
For samples with scattering properties introduce an error in determine molar absorption coefficient and this 
experimental method does not allow determining the scattering coefficient (𝜇𝑠). Another simple method are image 
capture methods from sample surface. For this method the sample is photographed during monochromatic 
irradiation. From this image it is possible to determine the 𝜇𝑒𝑓𝑓. It is a simple method and can be employed for 
solid, liquids samples as well as in vivo biological tissue. The disadvantage is that  𝜇𝑎 and 𝜇𝑠 cannot be obtained 
separately. Optical Coherence Tomography (OCT) can measure total attenuation coefficient   from the OCT signal 
this method allows in vivo measures and may be easily implemented in clinical environment and the disadvantage 
is that  𝜇𝑎 and 𝜇𝑠  cannot be obtained separately and is restricted to the wavelength employe in OCT system.   

Time resolved method   

Another set of experimental methods are time-resolved methods who measurement the effective tissue impulse 
response (the temporal point-spread function or TPSF) and the fit of this measured function with that predicted 
by a suitable model of light propagation in the tissue. Another methodology are Double integrating sphere method. 
A double integrating sphere configuration measure the reflectance, transmittance and specular transmittance of 
thin samples.  With this methodology is possible to measure that  𝜇𝑎, 𝜇𝑠  and  𝑔 parameters. One disadvantage is 
that this method requires samples in slice and thin enough to have transmittance signal. But, is also possible 
employ a unique integrated sphere for in vivo measurement if considered non transmittance signal. The double 
integrating sphere was chosen to be assembled and implemented in Physics Department laboratory. 
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A displasia cortical focal (DCF) é uma das causas mais frequentes de epilepsia refratária, nome dado à condição 
em que os pacientes não respondem a medicamentos antiepilépticos. A cirurgia é a melhor alternativa para o 
tratamento destes pacientes e deve ser cuidadosamente planejada levando em consideração, dentre outros fatores, 
a localização precisa da zona epileptogênica e suas estruturas vizinhas. 

O objetivo do projeto é a criação de métodos computacionais capazes de fornecer informações relevantes na etapa 
de planejamento cirúrgico de pacientes com epilepsia através da análise de imagens de ressonância magnética 
(RM) em relação à identificação e determinação da extensão das DCF. 

A metodologia proposta envolve extrair características de imagens de RM de pacientes através do 
desenvolvimento de métodos para o software 3DSlicer e analisar a alteração de seus valores na presença de DCF 
utilizando algoritmos de Machine Learning e testes estatísticos para comparação entre distribuições de nível de 
intensidade com e sem presença de DCF. 

As características de textura foram extraídas como mapas, onde cada voxel do mapa obtido contém o valor de 
característica para a vizinhança daquele voxel na imagem original. Foram obtidas características de textura de 
Haralick, além de espessura cortical e gradiente de intensidade, compondo 8 características diferentes no 
momento. 

Foram selecionadas imagens de RM de indivíduos saudáveis para a criação de uma base de dados de controle, 
contendo imagens com média e desvio padrão voxel-a-voxel (chamadas de templates) obtidas a partir das imagens 
do grupo controle corregistradas em um espaço padrão. Estes templates foram montados tanto para intensidade 
das imagens de RM quanto para os mapas de características obtidos. 

Para o grupo de pacientes, foram selecionadas imagens de pacientes de epilepsia que possuem DCF e que tiveram 
a região de DCF marcada por um especialista. Estas marcações servem como padrão ouro para o estudo. 

Com pacientes e controle, foi possível obter mapas de z-score voxel-a-voxel para cada paciente para cada 
característica, somando estes mapas às características analisadas. 

Para cada paciente, foi criada uma máscara contendo córtex com e sem DCF. Assim, foi possível obter as 
distribuições dos valores de característica com e sem DCF, além da distribuição das características do grupo 
controle na mesma região onde se encontra a DCF nos pacientes. 

Análises estatísticas comparativas entre as diferentes distribuições de característica para as estruturas estão em 
progresso. Além disso, é possível analisar o espaço total de características utilizando-se métodos de Machine 
Learning, que se mostraram mais sensíveis à identificação de padrões em estudo prévio.  

As análises em andamento finalizarão a quantificação de padrões de textura e espessura cortical presente em 
diferentes DCF manifestadas em diferentes regiões do córtex para o auxílio da identificação destes padrões em 
novos pacientes pelo método computacional desenvolvido. 
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Evidências experimentais mostram que neurônios são inerentemente estocásticos, apresentando variabilidade de 
resposta a apresentações repetidas do mesmo estímulo. A estocasticidade pode ter consequências funcionais, o 
que torna importante a construção de modelos estocásticos de neurônios para uso em simulações computacionais 
de redes neurais. Recentemente, Galves e Loecherbach (GL) propuseram um modelo intrinsecamente estocástico 
de neurônio em que a probabilidade de disparo é dada por uma função Φ(V) do potencial de membrana. Neste 
trabalho, determinamos empiricamente funções Φ(V) para o modelo GL para que ele aproxime o comportamento 
estocástico de  neurônios corticais de disparos regulares (RS) e rápidos (FS). A determinação dessas funções foi 
feita utilizando séries temporais de voltagem de modelos detalhados de neurônios RS e FS submetidos a padrões 
realistas de entrada sináptica. Os potenciais de ação foram detectados nas séries temporais pela determinação de 
seus valores de início usando um critério baseado na análise do diagrama de fase dV/dt vs V. Para cada potencial                
de ação os valores acima do ponto de início foram descartados e, com os valores restantes de V, duas distribuições 
empíricas foram construídas: uma apenas para os valores de início dos potenciais de ação e outra para todos os 
valores, incluindo os de início. Os histogramas foram superpostos e, para cada intervalo de valores de V,  a  razão 
entre o primeiro e segundo histograma fornece uma estimativa da probabilidade de disparo Φ(V). As funções            
Φ(v) encontradas possuem comportamento exponencial com saturação. Usando essas funções, modelos GL de 
neurônios RS e FS foram construídos e implementados em redes neurais com topologia realista, baseada em 
dados experimentais da conectividade cortical.    
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Introduction: Electronic paramagnetic resonance (EPR) is a spectroscopic technique that can be used as a 
dosimetric method by measuring the concentration of stable free radicals produced by ionizing radiation. Free 
radicals can be trapped in the crystal lattice crystal of the material, making it possible to measure them. The 
measurement of the concentration of free radicals is given by the absorption of microwaves, the intensity being 
proportional to the absorbed dose. EPR dosimetry has become a promising technique because of its non-
destructive nature of detection, high sensitivity, ease of handling and good reproducibility. His studies in the area 
of dating, retrospective dosimetry, emergency dosimetry and recently in clinical dosimetry, characterizes it as a 
promising and highly reliable technique. In EPR, the dosimetric materials must have linearity, stability, sensitivity 
and reproducibility, characteristics that are found in alanine, standard dosimeter by the International Atomic 
Energy Agency (IAEA), used in the high dose standardization program. Different types of materials have 
appeared to act as a dosimeter, some with greater sensitivity than alanine. In this work, we use monosodium 
glutamate as a new dosimetric material where it has characteristics similar to alanine, mainly in terms of stability 
being superior to this, but with lower sensitivity. Therefore our objective will be to optimize the sensitivity of 
monosodium glutamate from the addition of gold nanoparticles (NpAu), which we believe due to its high atomic 
number can increase the Dose-Response dosimetro.  

Methods: The gold nanoparticles were synthesized from the redution of gold (III) choride hydrate (HAuCl4) 
added with a proporcion given follow of 0,5% of NpAu solution to 5% of monosodium glutamate solution 
respectively, after which the solution was dried in the oven at a constant temperature of 40 ° C until precipitated. 
The formed crystals were irradiated with energy of 160 KvP in an x-ray source, with cumulative doses of 10 to 
50 Gy. Samples of pure monosodium glutamate were also irradiated under the same conditions for comparative 
purposes.Then, RPE spectra were obtained from the irradiated samples, from the variation of parameters such as 
microwave power, modulation amplitude and time constant using JEOL band X-band spectrometer, model JES-
FA 200 (9.5 GHz ), and also used the Origin 8.5 program for formatting these.  

Results and discussions: The Dose-Response of the calibration curves of each tested material were analyzed, the 
parameter used was the peak-to-peak measurement as being proportional to the concentration of free radicals 
formed. The results showed that the addition of NpAu (0.5%) increased the dosimeter sensitivity by 20%, this 
sensitivity is employed due to the high atomic number of gold. Further studies will be done from the variation of 
the concentration of NpAu employed in the dosimeter, we hope to optimize the sensitivity of monosodium 
glutamate.  
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Entre os compostos encontrados na própolis verde, recolhidos pelas abelhas da espécie Apis mellifera, a 
Artepilina C (ácido 3,5-diprenil-4-hidroxicinâmico) foi destacada como composto majoritário, apresentando 
atividade contra vários agentes patogênicos, com potencial antioxidante, anti-inflamatório e anticancerígeno. 
Considerando que os efeitos terapêuticos da Artepilina C estão relacionados à sua afinidade com a membrana 
celular, investigamos sua interação em seus diferentes estados de protonação com sistemas biomiméticos de 
membranas. 

Foram utilizadas técnicas de absorção óptica e fluorescência. As propriedades básicas de agregação do 
composto em meio aquoso foram investigadas, verificando a dependência desses efeitos com a concentração da 
Artepilina C e o pH. Além disso, estudou-se a interação entre Artepilina C e micelas e também vesículas. As 
micelas com diferentes cargas foram preparadas com compostos anfifílicos em concentrações acima do CMC: 
SDS (aniônica), HPS (zwitteriônica) e CTAB (catiônica). As vesículas unilamelares grandes (LUVs) de DMPC, 
DMPG e DODAB foram preparadas por extrusão. Os resultados apontaram para a importância do estado de 
protonação da Artepilina C e das cargas superficiais em agregados lipídicos para a interação do composto. 
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Radiodermatitis is an acute reaction of skin caused by ionizing radiation. The lesion presents a red color known 
as erythema, and is caused by an increase in the blood volume in the subpapillary vascular plexus. Currently 
erythema rating is done qualitatively, where the physician uses the "RTOG / EORTC Late Radiation Morbidity 
Scoring Schema". There is currently no quantitative method to assess the degree of injury that is affecting the                
skin throughout Head & Neck and Breast Cancer therapy. In this work the objective is to develop a metric for the 
evaluation of radiodermatitis using digital images of the irradiated region.  

Digital images are going to be used in this study and their intensities in different color spaces are going to be 
evaluated and correlated to the qualitative method using the RTOG schema. Images will be taken of the treated 
region of patients under going radiation therapy treatment for Head & Neck, and Breast Cancer at Ribeirão Preto 
Medical School Hospital and Clinics - USP. It is expected that during the treatment there is going to be a 
cumulative damage to the skin and that it will become redder. Considering the acquisition of images during the 
treatment, on a weekly basis, it is expected that the images in tensities are going to change according to 
accumulated dose. Crossed polarizers between illuminator and camera will be used to emphasize subsurface skin 
information.   

Three different photographic types of images will be obtained of the treated region of the patients in a setup still 
to be defined. The illuminator will have a polarizing filterin front of it. The first type of image will be acquired 
with this setup. The second and third images will be acquired with a second polarizing filter positioned in front 
of the camera lens, with polarization parallel to the illuminator’s filter. The third type of image will be generated 
with the camera’s polarizing filter oriented perpendicularly to the illuminator’s.  

All the images’ regions of interest (ROIs) will be studied in three different color spaces (RGB, HSVand L*a*b*) 
along time of the treatment The three dimensional color space will be used to normalize the intensity of the light 
distribution with aid of reference targets. For each patient, the variation during the treatment of color metrics to 
be developed will evaluated and the most representative metrics will be selected and studies in further detail. The 
variance (self-consistency) of the metric will compared to the variance of physician's evaluation of the skin 
considering the RTOG schema.  

This project is currently under analyses of the Research and Ethical Committee of the Ribeirão Preto Faculty of 
Philosophy, Sciences and Letters 
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Introdução: Somatotopia é a organização topográfica das vias sensoriais somáticas - tato e propriocepção - no 
córtex somatossensorial primário (giro pós-central). Isto é, o mapeamento de áreas vizinhas na pele em áreas 
vizinhas no cérebro - dois sensores na pele próximos entre si ativam no córtex dois grupos de neurônios de regiões 
vizinhas. Inúmeros modelos corticais, alguns com dezenas de milhares de neurônios, têm sidos criados e 
aperfeiçoados com base em dados fisiológicos e anatômicos, ajuste de probabilidade de conexão de média por 
área cortical representada, tipo de neurônios e número de sinapses in vivo. Embora bem fidedignos ao in vivo, os 
modelos podem não representar satisfatoriamente o mapeamento somatossensorial. 

Objetivo: O objetivo deste trabalho é apresentar a reprodução desta organização topográfica em um modelo do 
córtex baseado em microcircuitaria cortical de mamíferos.  

Métodos: Apresenta-se então, alguns ajustes no modelo de Potjans e Diesmann (Cerb Cortex 24 785, 2014) como 
inserção da localização espacial e consideração de uma gaussiana para harmonizar os dados de conexão 
anatômicos com os fisiológicos.  

Resultados e Conclusão: Tais ajustes lideraram para obtenção do mapeamento somatossensorial, além de 
aproximaram as frequências médias de disparo de cada camada aos valores característicos dos modelos in vivo. 
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O grafeno é um nanomaterial que pode ser sintetizado ou obtido diretamente do grafite. Nesse alótropo, cada 
átomo de carbono combina seus orbitais s, px e py ao ligar-se a outros três átomos vizinhos com hibridização sp2, 
dando origem a uma estrutura trigonal plana de célula unitária hexagonal e ligações C–C–C formando ângulos de 
120º graus, formando uma estrutura que pode ser imaginada como uma grelha. O quarto elétron remanescente ao 
orbital pz perpendicular a estrutura planar, dos três átomos vizinhos se sobrepõe, podendo se mover através da 
rede cristalina. O deslocamento desses elétrons permite que esses materiais sejam bons condutores de calor e 
eletricidade. As propriedades físico-químicas do grafeno em escala nanométrica derivam não apenas de sua 
estrutura atômica, mas também de sua interação com os demais componentes do meio, característica vital ao 
funcionamento de sensores eletroquímicos. Neste contexto, os dispositivos mais utilizados na literatura são FETs 
(Field Effect Transistors) confeccionados através da disposição de contatos elétricos com litografia diretamente 
sobre uma camada única de grafeno, normalmente obtido por CVD (Chemical Vapor Deposition). Este 
maquinário restringe a exploração do material a poucos centros de pesquisa, bem como sua produção em larga 
escala. Desta forma, neste trabalho demonstramos a fabricação de sensores EGFET (extended gated field effect 
transistors) utilizando nanofolhas de óxido de grafeno obtidas via síntese química e incorporadas a eletrodos 
condutores por eletroforese. A incorporação de folhas com diferentes porcentagens de funcionalização refletem 
nos resultados da caracterização elétrica das amostras quanto utilizadas como sensores de pH.. A quantidade de 
material depositado pode ser controla a partir do tempo de deposição, descrito pela Lei de Hamaker, modelo 
matemático que prevê a dependência da massa depositada em função deposição. Como sensor de íons, os 
materiais exibiram forte dependência quanto a composição do tampão e sensibilidade que decresce em função do 
tempo de deposição utilizado na preparação da amostra, até atingir um valor constante para t ≥ 180s. Esta variação 
de sensibilidade pode ser atribuída a diferença da densidade dos grupamentos funcionais. A metodologia proposta 
se mostrou uma alternativa viável para fabricação de sensores utilizando equipamentos simples, baratos e 
amplamente disponível a qualquer grupo de pesquisa. Cabe ainda salientar que o material utilizado pode ter seus 
grupamentos funcionais utilizados para imobilização de moléculas bioativas como proteínas, ácidos nucleicos 
e/ou peptídeos, permitindo a utilização do dispositivo em aplicações acadêmicas e de interesse clinico diversas. 
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Introduction: There are some methods in order to analyze the mechanical properties of soft tissue. Ultrasound 
Elastography is a method of imaging mechanical properties of tissues specifically related to Young’s Modulus. 
This method has limitations like being an operator-dependent and also is only able to evaluate the relative stiffness 
of adjacent tissues. There is a new modality imaging which called Shear wave dispersion magneto motive 
ultrasound (SDMMUS) that is able to analyze the viscoelasticity of tissue labeled with magnetic nanoparticles, 
changing the frequency applied with an external sinusoidal magnetic field. In this work I use SDMMUS to 
estimate the viscoelasticity of tissue labeled with magnetic nanoparticles in gelatin phantoms. 
Methods and materials: In this study, we are using an oscillating remote magnetic force to induce a deformation 
into the structure of the sample labeling with superparamagnetic particles.  A linear ultrasound transducer connect 
to a diagnostics ultrasound system (SONIX RP) to detect the microdisplacement induced into the sample. 
Experimental setup: The SDMMUS setup that we used, consisted of a magnetic field generator interfaced with 
ultrasound imaging system. A solenoid with an iron core has used to generate the magnetic field to focus the field. 
To control the strength and frequency of the applied magnetic field, the electric current in the solenoid was 
adjusted using a function generator connected to a current amplifier. Tone bursts of 10 cycles of sinusoidal voltage 
with frequencies from 50 to 250 Hz created the excitation magnetic field. Detectable displacements was provided 
by this specific magnetic field amplitude for the SW evaluation. 
Soft tissue-mimicking phantom: To perform SDMMUS, we used tissue mimicking phantom which was made 
by gelatin. The phantom was homogenously labeled with magnetic nanoparticles to evaluate the map of 
displacement of the internal structure and viscoelasticity properties. The mass concentrations of 4% of 
nanoparticles and 4% of gelatin were used in the phantom. 
Results and Discussion: We were able to see the shear wave propagation through the soft-tissue-mimicking 
gelatin phantom for SDMMUS after magnetic excitation of 50 Hz for 4% of nanoparticles and 4% of gelatin. In 
previous study in our group the lowest magnetic nanoparticles concentration for observing SDMMUS was 
reported for 6%. We observed the microdisplacement of magnetic nanoparticles after processing by a code 
developed in a Matlab program. It was expected to see the frequency of 100 HZ for magnetic nanoparticles 
movement as the oscillation frequency of the magnetic nanoparticle. This frequency according to the magneto 
motive force created by an alternating magnetic field must be two times larger than the excitation frequency. This 
is a tool to confirm that the observed displacement is due to applied magnetic field. Having observed the 
displacement and obtaining shear wave propagation velocity by processing, the next step of my masters’ project 
will be analyzing the viscoelasticity of tissue labeled with magnetic nanoparticles by using SDMMUS. 
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Introdução: O erro médico pode ser definido como atos de omissão que possuem potencial de causar prejuízos 
à pacientes. Com o intuito de minimizar erros, aulas práticas possibilitam que o estudante de medicina acompanhe 
procedimentos complexos enquanto são realizados por especialistas de cada área O uso de cadáveres foi, por 
muito tempo, a melhor maneira de realizar treinamentos médicos em diversas modalidades. No entanto, a 
dificuldade na obtenção, associada ao alto custo de modelos cadavéricos, além dos aspectos éticos, têm 
inviabilizado esse tipo de treinamento.Em especial no Brasil, esses aspectos dificultam a difusão da cultura do 
treinamento simulado em regiões distantes de grandes centros de ensino. Uma alternativa ao uso de cadáveres são 
os simuladores clínicos, modelos feitos com materiais que mimetizam o tecido humano em ao menos uma 
característica desejada, capazes de fornecer um bom custo-benefício associado ao realismo do treinamento. Um 
material que tem se destacado para uso em simuladores do tecido biológico são géis de stireno-etileno/butileno-
estireno (SEBS). Neste trabalho apresentamos um modelo de cérebro em SEBS para utilização em procedimentos 
de neurocirurgia. O modelo permite a associação visual com o procedimento clínico, além de apresentar sensação 
ao toque e rigidez semelhante ao tecido cerebral.  
Métodos: A partir das imagens de ressonância magnética de um paciente, portador da síndrome de Sturge-Weber, 
com o volume de um dos hemisférios cerebral reduzido, criamos uma reconstrução virtual utilizando o software 
Invesallius. Após feita a reconstrução, dividido em dois hemisférios, o modelo foi exportado para um formato 
reconhecido por impressoras 3D – “. STL” – e em seguida impresso, por meio da técnica de manufatura aditiva, 
utilizando uma impressora Zmorph 2.0 S (Zmorph LLC, Wroclaw, Polonia) e filamentos de ácido polilático 
(PLA). Cada hemisfério foi moldado usando borracha de silicone, para obtenção de moldes para serem 
preenchidos com materiais simuladores de tecido. Os moldes foram então preenchidos utilizando SEBS (Kraton 
Polymers, Estados Unidos) em óleo mineral em uma concentração de 10% em massa de solvente, 3% de silicone 
(Silaex, Brasil) e 0,1 g de anilina vermelha para coloração. Três amostras cilíndricas (2,5 cm de diâmetro e 2 cm 
de altura) deste material foram preparadas para um ensaio mecânico de compressão utilizando um texturometro 
(Stable Micro Systems Texture Analyzer, TA-TX plus, Surrey, Reino Unido) utilizando como ponta de prova, 
um disco de 4 cm de diâmetro.   
Resultados e Discussões: O uso de moldes de silicone possibilitou a reprodução de detalhes da impressão 3D no 
objeto final. Os moldes foram preenchidos com o gel de SEBS, com modulo de Young de 32±1 kPa. De acordo 
com a avaliação qualitativa do modelo, realizada por 17 profissionais da saúde, entre eles neurocirurgiões, clínicos 
gerais, etc., em média, 55% dos avaliadores classificaram o simulador paciente específico como “muito bom” e 
31% como “perfeito”.  
Conclusões: Esse trabalho apresenta um modelo de simulador clínico para neurocirurgia, utilizando material 
mimetizador de aspectos mecânicos e visuais. Espera-se que o uso do simulador auxilie na aprendizagem médica, 
contribuindo para a diminuição de erros em procedimentos médicos.  
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Spontaneous cortical population activity is often described as synchronous during slow wave sleep and under 
certain anesthetics, and asynchronous during quiet wakefulness. The underlying mechanisms that control 
transitions between these cortical states are not completely known. To study the effect of synaptic noise on these 
transitions, we use a cortical network model with mixed neuronal types, governed by deterministic equations, and 
introduce noise into the dynamics of synaptic variables. In absence of noise, the network is known to display 
spontaneous collective oscillations which resemble alternating up and down states observed in synchronous 
cortical states. Records of noise-affected activity in the network feature alternation of collective oscillations and 
quiescent states, with irregular transitions between them. Systematic analysis of firing rates, power spectra and 
voltage series shows the characteristics of these two states are similar to those of synchronous and asynchronous 
cortical states: in the synchronous-like state neurons display collective oscillatory activity and their membrane 
voltages fluctuate between hyperpolarized (down) and depolarized (up) states; in the asynchronous-like state 
neurons are weakly correlated and display very low spiking activity with no collective dynamics. By varying 
noise intensity and using mean duration at each state as a prevalence criterion, we observe that noise facilitates 
transitions from the asynchronous to the synchronous-like state and hinders the reverse transitions. Our results 
suggest that synaptic noise may be an important mechanism underlying transitions between asynchronous and 
rhythmic states in cortical networks. 

 Evolution of the project within the last year: The project focused in describing mechanisms by which 
synchronous and asynchronous  activity emerges in a network. Such focus is important to the field and contains 
new perspectives. As a result, two manuscripts for high-ranking journals were submitted (see for example the 
preprint available at arxiv.org/abs/1709.09748). 
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Introduction: Superparamagnetic iron oxide nanoparticles (SPION) with appropriate surface chemistry have 
been widely used experimentally for numerous in vivo and vitro applications such as magnetic resonance imaging 
contrast enhancement, magnetic particle imaging (MPI), tissue repair, immunoassay, detoxification of biological 
fluids, hyperthermia, drug delivery and in cell separation, etc. All these biomedical and bioengineering 
applications require that these nanoparticles have high magnetization values and size smaller than 100nm with 
overall narrow particle size distribution, so that the particles have uniform physical and chemical properties. In 
addition, these applications need special surface coating of the magnetic particles, which has to be non-toxic and 
biocompatible. In this work, natural rubber latex (NRL) was used to cover Iron oxide nanoparticles and stabilizing 
agents.  

  
Methods and materials: Iron oxide nanoparticles (Fe3O4) were synthesized by co-precipitation method. These 
magnetic nanoparticles were synthesized by mixing ferric and ferrous ions in a 1:2 molar ratios in highly basic 
solutions (NH4OH) with different amounts of natural rubber latex (NRL). All of the samples prepared at fixed 
Iron (II), (III) chloride content and different NRL volumes of 100, 200, 400 and 800 µL at room and high 
temperature. The synthesis is very simple, inexpensive, and fast. The colloidal particles can be used and stored in 
their liquid form or even as a powder or film obtained by drying the starting solution. 

Results and discussion: The average size and particle size distribution of prepared magnetic nanoparticles were 
measured by employing Transmission Electronic Microscope (TEM), X-ray Diffraction (XRD), and dynamic 
light scattering (DLS). Also, the magnetization of MNPs was measured by a magnetometer Hall. The results of 
analysis show the average size and the size distribution of magnetic nanoparticles are influenced by the NRL 
volume. By increasing the NRL volume, the size distribution become narrower, also the size of nanoparticles 
decreases from 15 nm to 11 nm. The sample with 100 and 200µL exhibited larger polydispersity rather than 400 
and 800 µL. Two important functions the cis-isoprene molecules or proteins in NRL can have influence in the 
growth and passivation of the particles. They may act as a capping agent, thereby avoiding agglomeration of the 
nanoparticles, improving the particle size distribution and decreasing the particle size. The result of magnetometer 
Hall shows the nanoparticles with latex cover which prepared in high temperature have higher saturation 
magnetization rather than the bare and the covered nanoparticles that synthesized in room temperature. So, Latex 
is a very good stabilizing agent to cover Iron oxide nanoparticles because we can combine the high magnetic 
properties of Iron oxide nanoparticles with the biological cover of latex, aiming future biomedical application. 
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This work concerns about the development and characterization of new materials for dosimetry. In the 

Department of Physics we have access to some instruments for performing part of the characterization: Optically 
Stimulated Luminescence reader, Thermoluminescence reader and Electron Paramagnetic Resonance 
Spectrometer. Thus, for a deeper characterization of the materials we developed a Thermoluminescence (TL) and 
Radioluminescence (RL) integrated Spectrometer.   

The knowledge of the RL and TL spectra of a certain material are important for the development of 
theoretical models concerning light emission centers as well as for practical purposes like optimizing light 
detectors for enhanced dosimetric signal detection. In our system a metal strip made of Fecralloy, that is, an alloy 
of Iron and Chromium with high oxidation resistivity as it is heated to high temperatures is used for heating the 
sample. The strip is heated by the electric current produced by a transformer and a J-type thermocouple is used 
for the temperatures reading. A universal controller (Universal Phase Angle Controller FC11AL/2) triggered by 
a PID software changes the temperature linearly in a wide range of temperatures up to 450ºC. We have obtained 
ramps with a precision better than 2°C, for heating rates between 0.5°C/s up to 10°C/s. In the light detection 
system, we used a fiber optic Ocean Optics Spectrometer, mod. USB2000, CCD based detector. The TL system 
is coupled to a 50kV Magnum X-ray source, so that it is possible to carry out Radioluminescence measurements 
at different temperatures. The tests with some reference materials have demonstrated the usefulness of the 
instrument.  
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Em radioterapia a entrega de doses deve apresentar incerteza máxima de 5%, o que exige um rigoroso 
controle de qualidade dos equipamentos usados. Para feixes de raios-x de kilovoltagem (kV), a câmara de 
ionização (CI) de ar-livre é a referência para determinação do kerma no ar, entretanto, devido ao grande tamanho 
e complexidade de uso, ela fica restrita aos laboratórios padrões. Na prática clínica, são usadas CIs de placas 
paralelas ou Farmer, dependendo da energia dos feixes. Segundo o protocolo de dosimetria TRS-398, as CIs 
usadas para estes feixes deveriam ser calibradas em dose absorvida na água, no entanto, no Brasil ainda não há 
um método implantado para este tipo de calibração. Para agravar a situação, atualmente, não se tem também mais 
disponíveis no Brasil serviços de calibração para CI em kerma no ar ou exposição nesta faixa de energia. Embora 
muitos tratamentos superficiais possam ser feitos com feixes de elétrons, muitos serviços ainda utilizam aqueles 
feixes no Brasil, com a sua dosimetria mantida pelas condições disponíveis em cada serviço. Essa pesquisa tem 
o objetivo de estudar a resposta do dosímetro termo luminescente (TLD) quando irradiado com feixes de kV, a 
fim de obter uma alternativa dosimétrica para verificações de doses nestes feixes. 

Utilizamos um grupo com 100 TLDs (LiF:Mg,Ti), calibrados por uma fonte calibrada e rastreada de Césio-
137. Três equipamentos de raios-X de kV foram usados para levantamento de curvas relacionando as doses lidas 
pelos TLDs e as doses calculadas pela dosimetria adotada para cada equipamento na faixa de 0,5 a 5Gy, com 
energias variando de 75kVp a 180kVp. Devido à dependência energética que os TLDs apresentam para estes 
feixes, este estudo depende da obtenção de fatores de correção para esta dependência que foram obtidos por 
diferentes métodos. O primeiro se baseou em dados da literatura. O segundo foi realizado através de medidas 
feitas em diferentes qualidades de feixe de referência de radiação x de baixa energia disponíveis no Laboratório 
de Calibração de Instrumentos (LCI) do IPEN. O terceiro foi a simulação dos feixes clínicos em termos de sua 
energia efetiva, em um aparelho de raios-x GE Isovolt Titanium, através da adição de diferentes filtros aos feixes 
disponíveis. O quarto, e último método, através de simulações Monte Carlo utilizando o código PENELOPE.  

Todos os TLDs irradiados com os feixes clínicos tiveram suas leituras corrigidas. Usando a correção da 
literatura, variações máximas de 20% foram encontradas entre as doses entregues e medidas. Com os fatores de 
correção obtidos no LCI, a variação máxima encontrada foi de 12%. As correções de dependência energética pela 
simulação dos feixes com o equipamento de raios-x e as simulações Monte Carlo estão ainda sendo desenvolvidas.  

Verificamos preliminarmente uma discrepância dos resultados obtidos com os esperados, esperamos com 
os dados experimentais e com a simulação Monte Carlo refinar nossa correção da dependência energética e 
encontrar os reais valores das doses entregues. 
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Introdução: O modelo de dinâmica cultural de Axelrod estuda a interação entre agentes em uma rede, 
caracterizados por um determinado numero de características culturais, cada qual com um determinado numero 
de estados culturais. Em cada interação, características culturais podem ser transferidas entre os indivíduos partir 
do grau de semelhança entre eles. Já a especiação pode ser entendida como o processo que resulta no surgimento 
de novas espécies. Classicamente, a especiação esta associada ao isolamento reprodutivo de uma determinada 
população, favorecido por seu isolamento geográfico. Foi demonstrado, no entanto, que a troca sucessiva de 
material genético entre espécies diferentes podem resultar no processo de especiação, numa condição especial de 
grande biodiversidade de forma que espécies geneticamente próximas entre si consigam se reproduzir e gerar 
híbridos férteis. Neste trabalho, busca-se simular o processo de especiação por hibridização através de uma nova 
interpretação do modelo de Axelrod, considerando os diferentes agentes da rede como espécies, caracterizadas 
por um vetor genético. Define-se uma grandeza chamada grau de separação que quantifica a diferença genética 
entre duas espécies. A especiação acontece no modelo quando duas espécies que interagiram em algum momento 
da interação tornam-se completamente diferentes, ou seja, o grau de separação atinge seu valor maximo. O estado 
estacionário define-se quando não há mais interações entre os agentes da rede. Os regimes finais podem ser 
monocultural, quando existe apenas um cluster na rede, ou multicultural, quando existem diversos clusters na 
rede. A transição de fase é  marcada por um estado intermediário entre os dois. 

Metodologia: Através de sucessivas simulações computacionais variando os parâmetros fundamentais do modelo 
de Axelrod, pode-se analisar o grau de separação entre as especies sobreviventes em um meio no estado 
estacionário, de forma a fazer uma analise quantitativa da probabilidade de ocorrência da especiação em cada um 
dos regimes estudados. Busca-se, portanto, a condição em que a probabilidade de ocorrência da especiação seja 
otimizada 

Resultados, conclusões e perspectivas: Os dados preliminares indicam que, na transição de fase do modelo de 
Axelrod, a probabilidade de ocorrência da especiação é máxima. Dessa forma, acredita-se que essa seja a condição 
do modelo que melhor representa computacionalmente o processo de especiação por hibridização observado na 
natureza. Para um estudo mais definitivo, faz-se necessário uma varredura fina dos parametros do modelo de 
Axelrod. Outros fatores ainda podem ser explorados, tal qual a existência de agentes persistentes na rede, ou ainda 
barreiras geográficas. 
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The characterization of the bone conditions is very important, especially in newborns, where there are restrictions 
in the use of conventional densitometry. Current techniques used in the diagnosis of bone diseases include X-ray 
Absorptiometry (DEXA) and quantitative ultrasound (QUS). Although DEXA is currently the gold standard for 
the diagnosis of bone disease, exposure to ionizing radiation is a disadvantage, especially in its use in newborns 
and the QUS is not very precise due to the phase error caused by the surrounding tissue. The mechanical properties 
of the bone changes with its condition, and some techniques are based in this fact. In this work we used acoustic 
radiation force in order to extract quantitative information about the bone conditions. The technique we propose 
uses a single high-frequency pulse (MHz) to excite the medium. Non-linear interactions of this acoustic wave in 
the medium produces a lower frequency signal (kHz) which is then detected by a dedicated hydrophone. This 
signal carries information of mechanical and morphological properties of the region of interest, so it can be 
processed into images weighted in these properties.  

A focused transducer with resonance frequency at 3.4 MHz and 5 cm of focus was placed in an acoustic tank by 
a 3D positioning system near the sample. Short duration and high intensity ultrasound pulses were emitted on 
femur bones extracted from mice and the acoustic signals from the interaction of this pulse with the sample were 
acquired by a hydrophone with frequency response band between 10 Hz and 100 kHz. The study was performed 
on 20 bones, 10 of which were asymptomatic animals and 10 of animals with suspected osteoporosis. With these 
signals, a spectral analysis was carried out trying to differentiate the groups of bones.  

When comparing the Fourier transform of these signals, we observed contrast in several frequencies, 55 kHz 
being the frequency where the highest contrast was observed. The amplitude at this frequency was 5.4 ± 0.5 V 
for asymptomatic bones and 2.6 ± 1.3 V for osteoporotic bones. A Student's t-test was performed and a descriptive 
level value (p-value) of less than 5% was obtained. This result suggests that the technique was able to differentiate 
the two groups.  

[1] CALLE, S.; REMENIERAS, J. P.; MATAR, O. B.; DEFONTAINE, M.; PATAT, F. Application of nonlinear 
phenomena induced by focused ultrasound to bone  imaging. Ultr. Med. Biol., v. 29, n. 3, p. 465– 472, abr. 2003. 
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A técnica de imagem por fotoacústica utiliza ondas na frequência de ultrassom originadas de pulsos de laser de 
curta duração para a construção de imagens médicas. Por ser uma técnica recente, o uso de phantoms em estudos 
de viabilidade da técnica são importantes. Materiais à base de biopolímeros e água ainda são bastante utilizados 
em phantom, mas esses materiais não possuem boa estabilidade temporal e facilidade de estocagem. Materiais à 
base de polímeros sintéticos e óleo como o gel de estireno-etileno/butileno-estireno (SEBS) em óleo mineral se 
mostraram promissores para utilização em phantoms de ultrassonografia. Porém, são incompatíveis com aditivos 
para ajuste das características ópticas do material. Nesse estudo é sugerido o uso de glicerol na confecção de gel 
de SEBS a fim de compatibilizar o material com absorvedores e espalhadores ópticos. Foi desenvolvido um 
material à base de gel de SEBS com concentração de polímero de 10% em massa total de material, glicerol de 
15% em total de massa de solvente e óleo mineral de grau farmacêutico.  Foram confeccionados dois phantoms 
de dimensões 3,90 x 3,00 x 1,95 cm³ com inclusões cilíndricas de 0,8 cm de diâmetro e 1,0 cm de espessura, com 
absorvedores ópticos azul de metileno e nanquim. Para controle do espalhamento óptico foi adicionado na base 
dos phantoms dióxido de titânio. O material base foi caracterizado acusticamente através da velocidade do som e 
da atenuação acústica e mecanicamente através do módulo de Young.  Foram obtidas imagens fotoacústicas dos 
dois phantoms através de um laser Nd:YAG operando em pulsos de 10 ns e energia de 12 ± 1 mJ na superfície 
dos phantoms, conectado a um oscilador paramétrico e operando entre os comprimentos de onda de 680-950 nm. 
Os sinais fotoacústicos foram obtidos através de um equipamento de ultrassom com um transdutor linear com 
frequência central de 7,2MHz. O material apresentou velocidade do som de 1478 ± 1,5 m/s e atenuação de 0,4 ± 
0,1 dB/cm em 1 MHz, valores que estão concordantes com os encontrados na literatura para tecido mamário e 
gordura. O material apresentou um módulo de Young de 34,1 ±0,7 kPa. As imagens fotoacústicas mostraram um 
pico de absorção entre 680-690nm para o phantom com a inclusão de azul de metileno, que está consistente com 
o espectro de absorção do absorvedor. O phantom com o nanquim mostrou baixa absorção e constante em todos 
os comprimentos de onda analisados. Os dois phantoms mostraram ter uma absorção óptica semelhante entre 720-
730 nm. O uso de glicerol em géis de SEBS propiciou a adição de pigmentos hidrossolúveis no material, 
viabilizando a confecção de phantoms para aplicações em imagens de fotoacústica. Esse trabalho foi apresentado 
na IEEE IUS 2017, em Washington, D.C., nos Estados Unidos e na CBFM 2017 em Ribeirão Preto, São Paulo. 
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